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Zandvoort beleeft rustige jaarwisseling
ZANDVOORT - De oudejaars-

viering is in de badplaats dit jaar
op zeer rustige wijze verlopen. Be-
halve een gesneuvelde verkeers-
zuil op de Van Lennepweg, twee
papierbakken in de Haltestraat
en twee ruitjes van het raadhuis,
valt er geen schade aan gemeen-
te-eigendommen te melden.

Ook de verkoop en het afsteken
van het vuurwerk heeft in veel ge-
vallen niet tot overlast geleid, om-
dat de politie in samenwerking
met de heer Bruynzeel een stren-
ge controle heeft uitgeoefend op
de verkoop hiervan.

„Het was dit jaar voor het eerst
dat de politie contact met mij
heeft opgenomen over de ver-
koop. Van tevoren hebben wij de
zaak behoorlijk doorgepraat, en
de vuurwerkbepalingen doorge-
nomen. Dat was vroeger niet eer-
der gebeurd. Onze mensen wisten
nu precies waar ze zich aan te
houden hadden. ledere jongen of
meisje moest zich legitimeren
met bijvoorbeeld een paspoort of
een buskaart met foto zodat wij
konden nagaan of ze zestien jaar
of ouder waren. Wanneer dat niet

kon werd er geen vuurwerk ver-
kocht, hebben wij moeten zeggen:
„Sorry, stuur je vader of moeder
maar". De geintjes die ze verzon-
nen om toch aan vuurwerk te ko-
men, waren in het begin natuur-
lijk groot, we hebben heel wat
smoesjes aangehoord. Toen ze in
de gaten kregen dat er veel poli-
tiemannen in burger zich vlakbij
de winkel ophielden, en er ook di-
rect vuurwerk in beslag genomen
werd, was de animo onder de te
jonge jeugd aanmerkelijk mm-
der", vertelt de heer Bruynzeel.

Bovendien was hij, ondanks een
wat mindere verkoop, uitermate
tevreden over deze gezamenlijke
aktie. „Ik mag dan misschien wat
minder verkocht hebben, geluk-
kig zijn de toestanden van enkele
jaren geleden, toen de mensen
voor gewone boodschappen niet
eens meer mijn winkel binnen
durfde komen, nu achterwege ge-
bleven. Ik ben wel gelukkig met
deze regeling, Het was aanmerke-
lijk rustig, en de rommel van en-
kele jaren terug toen het hele
plein hiervoor bezaaid was met

rommel, is ook nu niet voorgeko-
men. Ik neem aan dat het volgend
jaar, nu dit bekend is geworden,
eveneens goed zal verlopen", is h i j
van mening.

Politiechef Menkhorst is ook
buitengewoon ingenomen met de
rustige oudejaarsvienng. Door
hem wordt speciaal de goede sa-
menwerking tussen verkoper en
politiemensen genoemd.

„Wij hebben het dit jaar goed in
de hand kunnen houden, en dat is
in de eerste plaats te danken aan
de medewerking van de heer
Bruynzeel en zijn personeel. Vrij-
dagmorgen om half elf werd het
eerste vuurwerk al in beslag geno-
men omdat de knaap het al aan
het afsteken was. Ook m de mid-
daguren werden diverse jongelui
aangehouden en hun vuurwerk in
beslag genomen. Ik denk dat het
bericht dat er door ons zo nauw-
keurig werd gecontroleerd, en het
feit dat je moest aantonen dat je
zestien jaar was zich als een lo-
pend vuurtje door het dorp heeft
verspreid, want op zaterdagmor-
gen en -middag was het al vol-

doende dat er een groot aantal
politiemensen m burger zich pp-
hield m de omgeving van de win-
kel. Wij hebbon op oudejaarsdag
dan ook geen enkele inbeslagna-
me meer hoeven te verrichten",
aldus de Zandvoortse korpschef.

Dat de brandweer m de eerste
uren van het nieuwe jaar in actie
moest komen om op verschillen-
de plaatsen m brand garaakte
helm te blussen wordt geweten
aan de vrij harde wind

Door de politie en brandweer
werd assistentie verleend bij het
blussen van duinbrandjes in de
duinen bij de Kennemerweg, de
Brederodestraat, nabij de Van
Lennepweg, Nicolaas Beetslaan
en het duin bij de Van Speijk-
straat in de omgeving van het
spoorwegemplacement Verschil-
lende duinbrandjes zijn door om-
standers gedoofd, en werd door de
brandweer alleen nog het nablus-
smgswerk verricht.
Al met al een rustige oudejaars-
viering in Zandvoort dankzij me-
dewerking van politie, verkopers
en bewoners.

•^

It er minder vuurwerk werd verkocht was niet merkbaar omstreeks twaalf uur, toen het dorp op feeerieke wijze verd Eén van de duinbrandjes, hier nabij de begraafplaats.
Plicht door talloze vuurpijlen, raketten etc. in Iraaie kleuren.

_ , , De brandweer moest verschillende malen in aktie komen, veelal voor nablus-
Foto s Bcrlott. singswerkzaamheden.

- z.*?^^"--mr.'. *'.:*i~ r wV _.

LUBBELINGEN OP EERSTE OPHAALDAG

Jontainers voor onder nemers voorlopig uitgesteld
TOVOORT - Ondanks de toezegging van de wethouder van
eke Werken dat de nieuwe vuilophaalregeling met de nodige
esse zal worden uitgevoerd, hebben zich op de eerste dag enige

Itoelingen voorgedaan. Ondernemers constateerden tot hun ver-
Ing dat op dinsdag het huisvuil werd opgehaald, doch dat het
ijfsvuil bleef staan. Navraag bij de dienst PW leerde echter dat

|huis- en bedrijfsvuil gescheiden zal worden opgehaald. „Eerst
nen ze voor het huisvuil, en dan later op de dag nog eens dezelf-
oute maar nu voor het bedrijfsvuil. Wel wat frustrerend die rege-
en ik denk ook wat tijdrovend, want bij enkele ondernemers

id om vijf uur in de middag het bedrijfsvuil nog op de stoep",
is een ondernemer uit de badplaats.

geen souplesse dus bij de
oering van de nieuwe rege-
voor het ophalen van het be-
svuil en dat nadat vertegen-
tdigers van de Federatie

idelsvereniging Hanze en de
leca Nederland afdeling

Zandvoort met het gemeentebe-
stuur overeengekomen waren
dat de ondernemers hun bedrijfs-
vuil de eerste twee maanden van
het jaar nog op de vroegere wijze
kunnen aanbieden. Wél zal het
bedrijfsvuil, evenals het huisvuil
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slechts éénmaal per week wor-
den opgehaald.

Dit uitstel was het resultaat van
een spoedoverleg tussen bestuursle-
den van beide verenigingen en hoge-
re ambtenaren van het gemeentebe-
stuur op vrijdagmorgen, een bespre-
king die in de middag werd gevolgd
door een onderhoud van wethouder
Attema en een ambtenaar van de
dienst PW, met dezelfde bestuursle-
den.

Vergadering
Dit overleg werd gevoerd, nadat

donderdagavond een vergadering
was gehouden over de nieuwe wijze
van vuil aanbieden en ophalen.

Beide besturen hadden hun leden
uitgenodigd naar deze vergadering te
komen omdat onrust in het bedrijfs-
ieven was ontstaan over de hoge kos-
ten voor het aanschaffen van de con-
tainers en de verhoging van de tarie-
ven voor het ophalen van het be-

drijfsvuil.
Door voorzitter Moerenburg van de

Federatie Handelsvereniging Hanze
werd op deze vergadering naar voren
gebracht dat de adviezen ingebracht
door het bedrijfsleven in de commis-
sie midden- en kleinbedrijf ten aan-
zien van de nieuwe regeling door het
gemeentebestuur van tafel waren ge-
veegd.

Ten eerste had men verzocht de ta-
rieven fasegewijze te verhogen en
niet per l januari 1984 honderd pro-
cent kostendekkend te berekenen.

Ten tweede was om een genuan-
ceerder beleid verzocht. „Bijvoor-
beeld, wanneer een bedrijf meer dan
drie vuilnisemmers per keer aan-
biedt, pas dan komt men in aanmer-
king voor de aanschaf van een con-
tainer. Nu heeft men alle 537 onder-
nemers aangeschreven, 'waaronder
bijvoorbeeld een artsenpraktijk, een
juwelier, kortom ondernemers die be-
slist geen drie vuilnisemmers per
keer aanbieden", aldus Fred Paap
van de Horeca Nederland.

Ten derde wilde men drie maanden
uitstel van de nieuwe regeling om tijd
te hebben na te gaan of privatisering
van het ophalen van het vuil niet
voordeliger zou zijn.

Inmiddels is door de besturen een
offerte van een Heemsteeds bedrijf
ontvangen, waaruit blijkt dat deze
firma zeker 20% voordeliger werkt.

Bovendien was in de commissie
midden- en kleinbedrijf verzocht in
de zomermaanden twee maal per
week het vuil op te halen, tegen het-
zelfde tarief, dus zonder extra kosten
te berekenen; en willen de onderne-
mers er zeker van zijn dat zij geen ex-
tra precanorechten moeten betalen
wanneer de vuilcontainer buiten
moet blijven staan omdat er binnen
geen plaats voor is.

Opkomst

wel uit de grote opkomst donderdag-
avond. Zeker honderdvijftig leden
hadden aan de oproep gehoor gege-
ven.

Wethouder Jongsma die als onder-
nemer op deze vergadering aanwezig
was, verzocht de aanwezigen geen
overhaaste besluiten te nemen en
dus dezelfde fout te maken als het ge-
meentebestuur, die wat overhaast de
nieuwe yuilophaalregeling heeft ge-
start. Hij drong aan op een onder-
houd tussen vertegenwoordigers en
het gemeentebestuur, dat dus inmid-
dels vrijdag heeft plaatsgevonden.

Resultaat
Het resultaat is dat ondernemers

voorlopig hun bednjfsvuil de eerste

vervolg op pag. 3

Dat de nieuwe tarieven de Zand-
voortse ondernemers wel degelijk
koud op het lijf zijn gevallen bleek

Nieuw politiebureau in 1984
ZANDVOORT - Goed nieuws is er voor de Zandvoortse politie, want de ministerraad heeft op vrijdag 29

december 1983 haar goedkeuring gehecht aan het bedrag dat beschikbaar gesteld wordt voor de sociale werkge-
legenheid.

De ministerraad is akkoord gegaan met een bedrag van dertig miljoen, waarvoor 5.8 miljoen beschikbaar komt
voor de bouw van het Zandvoortse politiebureau, zo heeft een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken
medegedeeld.

Nu dit bedrag is goedgekeurd kunnen de diverse departementen ook bekend maken welke projekten in het jaar
1984 zullen worden uitgevoerd. „Voor Zandvoort betekent dit dat het licht op groen is gezet, en wij zullen het
college van b en w, na ontvangst van het bericht van Sociale Zaken dan ook binnenkort dit verheugende nieuws
kunnen mededelen" aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Korpschef Menkhorst zegt uiteraard bijzonder verheugd te zijn met deze mededeling. „Wij hadden er al op
gerekend dat in 1984 zou kunnen worden begonnen, maar aan het begin van het nieuwe jaar de zekerheid te
hebben is natuurlijk een goed begin van 1984", geeft hij als zijn commentaar.

Binnenkort kan de gemeenteraad van Zandvoort dus een voorstel verwachten krediet beschikbaar te stellen
l voor de bouw van het nieuwe politiebureau. Wanneer tot de bouw wordt overgegaan zal een onderkomen gezocht

moeten worden voor de huisvesting van het gehele apparaat gedurende de bouwperiode. Men denkt hiervoor
containers te gebruiken.

Ernstige vervuiling
langs de kust

ZANDVOORT - In Zandvoort
moet ernstig rekening gehouden
worden met het aanspoelen van
dode vogels die bedekt zijn met
een laag olie.

Reeds in het afgelopen week-
einde werd door enkele Zand-
voorters geconstateerd dat het
strand ter hoogte van de red-
dingspost Piet Oud, zeer ernstig
was vervuild. Langs de vloedlijn
bevond zich een stroperige zwar-
te substantie, waarschijnlijk af-
komstig van een illegale olielo-
zing op de Noordzee.

De storm van de afgelopen dagen
heeft er voor gezorgd dat een deel
hiervan weer is verdwenen. In IJmui-
den echter moesten gemeentelijke
reinigingsdiensten in aktie komen
om daar het strand te zuiveren.

Verder noordelijk, tussen IJmui-
den en Bergen zijn reeds enkele hon-
derden dode vogels aangetroffen, ter-
wijl ook bij het vogelhospitaal in
Haarlem reeds enige vogels zijn bin-
nengebracht.

Bij het aantreffen van dode en/of
levende vogels besmeurd met olie,
kan men in Zandvoort dit het beste
melden aan de politie, dierenbescher-
ming of Kennemer Dierentehuis, of
de vogels daar deponeren. Probeer
niet zelf de vogels te reinigen, omdat
hier voor wel vakkennis vereist is.

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden
aan

Weekmed/a Antwoordnummer 1005^ T000 PA Amsterdam
Of bel de abonnementenafdeling 020-5623066

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Giro/Banknr

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar / 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMIÜEBERICHTEN

Op deze wijze wil ik U graag bedanken voor het
hartelijk medeleven, dat ik mocht ondervinden na
hel overlijden van mijn lieve zorgzame man

Harry Bcers

U aller medeleven is voor mij een grote steun.

M.C.D. BEERS-MEULMAN

Passage 3-29
2(142 KR Zandvoort

DANKBETUIGING

Voor de vele spontane en hartelijke blijken
van medeleven en oprechte vriendschap
tijdens mijn opname in de Maria-Stichting
en de overweldigende bloemenschat bij mijn
thuiskomst op oudejaar 1983, wil ik, mede
namens mi jn vrouw, u héél hartelijk danken!
Ook voor de vele schriftelijke attenties die
wij mochten ontvangen.

J. J. KONING
Schelpenplein 14

Bedroefd, doch dankbaar voor alle liefde
die hij ons gaf, geven wij kennis dat zacht en
kalm van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Hendrik Halderman

op de leeftijd van 73 jaar.

J. C. M. HALDERMAN-
VAN DEN BERG

kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 2 januari 1984
Gasthuishofje 4

De ere/natie heeft heden plaatsgevonden.

Allen die iets te vorderen hebben
van, of schuldig zijn aan de nalaten-
schap van de heer

Pieter Abraham Boelhouwer,

laatst gewoond hebbende te Zand-
voort. Dr. C. A. Gerkestraat 67-4,
overleden te Amsterdam op 16
december 1983, wordt verzocht hier-
van vóór 15 februari 1984 opgave te
doen aan

notaris mr. H. D. de Vries Robbé,

Postbus 6260 te Haarlem.

^ Banketbakkerij SEYSENER
\Jfe Haltestraat 23 - Zandvoort - Tel. 1 21 59

&W /i/ DEZE WEEK
IN DE REKLAME:

1slagroom-c „
^ taartje D.ZD

Slank nu na de feestdagen af
met ons eigen gebakken

gVHALSOVIT BROOD

FR/S EN VROLIJK
AAN DE START

BLOEMENHUIS

BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
@12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist in al uw bloemwerken.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

vouvo
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAIM
Tel. 02507-1 32 42 - Zandvoort

Kooijman voor een goed verzorgde auto

Voor goeie verzekeringen
met persoonlijk advies.

uander
zanduoort

makelaars in assurantiën
bouwes palace
burg vjn fenemaplem 2
2042 ta zandvoort
tul 0?S07 17818 en 14385

voor de particulier

in

Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!

Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn ,, Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

fNaam:

JVdres:

Telefoon:

j_Postcodej_ __.. --;__• ••_-•_•_•__ _Plaats:_ ̂ ..̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ..̂ ...

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122: 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro moet uiterlijk maandag 1 7.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één. van onze kantoren te voldoen.

ODEli
IföOfc

Gebreid uit
Lorena, 'n

"/// • schitterend
,t donszacht

//' ' \ garerïin tal van
•, modieuze

i \ kleuren.

lol
BIJ aankoop van het
garen een brochure met
16 Lorena modellen gratis.

Aktieprijsgeen
4,15 per kluwen

van 50 gram maar

f. 2,95

SUISSES
e ZANDVOORT corn. slegersstraat 21

Zaterdag 14 januari, 21.00 uur

in het
„Wapen van Zandvoort"
inschrijven aan de bar a f5.- p.p.

Van 18.00 tot 20.30 uur

IVSOSSELEN ETEN a 10.-

Voor een vestiging te Zandvoort zoeken wij

part-time medewerksters

voor keuken-, bediening en afwas-
werkzaamheden.
De werktijden liggen tussen 16.00 en 20.00 uur
(inklusief weekends).
Uitbreiding naar meer uren per dag is t.z.t. mogelijk.
Wij vragen:

• energieën enthousiasme
• representatief optreden
Wij bieden:
• goed salaris
• plezierige werksfeer.

Belangstelling?
Zend dan uw sollicitatiebrief aan de afdeling
personeelszaken van

6UR6S1
NEDERLAND BV

Van al die spannende verhalen over de Bijlmer
is er één zeker waar:

Het wonen wordt er goedkoper!

..en geen

VVi
aarborgson^

En dat willen wij u graag laten
zien. Op komende zaterdag
7 januari. In ons open huis in
Dennenrode 122. Een goede ge-
legenheid voor u om eens met
eigen ogen te zien hoe ruim,
praktisch en ideaal ingedeeld
deze woningen zijn.

Vorstelijk wonen
op 100 m2.
Honderd echte vierkante me-
ters. Zo groot zijn onze vierka-
merwoningen in Fleerde, Fris-
senstein en Dennenrode. Func-
tioneel verdeeld over een grote
woonkamer (25 m'), een royale
eetkeuken, drie slaapkamers,
een echte badkamer met plenty
warm water, toilet, bergruimte
en negen meter baikon.

U kunt er zó in!
Alle woningen zijn geschilderd,
gewit en van een nieuw behan-
getje voorzien. U kan er bij wijze
van spreken 8 januari al in.

De Bijlmer
ligt ideaal.
Met de metro bent u binnen een
kwartier in hartje Amsterdam.
En met de auto zit u binnen en-
kele minuten op de uitvalswe-
gen in alle richtingen. De Bijlmer
zelf is ruim opgezet, met de vei-
ligste scheiding van alle ver-
keerssoorten.
Het snelverkeer
op verhoogde
wegen en het
langzame
verkeer en
spelende

kinderen op het maaiveld. Nog
meer voordelen: Veel avontuur-
lijk groen, knusse tuintjes, riante
waterpartijen, sportcentrum met
zwembad en andere recrea-
tiefaciliteiten in de direkte om-
geving. Scholen, markt en win-
kels op loopafstand.

En...
vrije vestiging!
Niet-Amsterdammers kunnen
zó een woning krijgen in de Bijl-
mer. En Amsterdammers, die
graag royaler willen wonen,
maar daar eigenlijk niet voor in
aanmerking komen, wordt in de
Bijlmer geen strobreed in de
weggelegd.

Samen in 'n flat
voor de prijs
van één kamer.
Het is veel comfortabeler dan
wonen op kamers. En nog een
stuk voordeliger ook. Reken
maar 'ns uit: samen in een 4-ka-
mer woning van f 650,- incl. alle
kosten en verwarming, betekent
slechts f 325,- per persoon. Heel
wat voordeliger dan een kamer
in de stad! En met z'n drieën kan
ook.

Kom kennismaken!
Met uw nieuwe flat
en uw buren.
Zaterdag?januari kuntjj
van 11.00 -15.00 uur terecht in
Dennenrode 122. Voor alle infor-
matie en bezichtiging van de .
woningen. In „DEN 33", de ont-
moetingsruimte van de bewo-
nersvereniging staat de koffie
en een drankje klaar voor een
kennismaking met uw nieuwe
buren. Van hen kunt u écht ver-
nemen hoe fijn de Bijlmer is.

Liever een andere
datum?
Bel dan van maandag-vrijdag
tussen 8.00 en 10.00 uur
met ons kantoor. 020-7647 64
en vraag naar Jos, Anke of Fred,
zij maken graag een afspraak
voor een bezichtiging op een
andere datum.

ZO VINDT U
DENNENRODE!
Makkelijk. Met de metro naar
station Bijlmer of Dièmen-Zuid
en dan met bus 60 of 61. Of lo-
pen vanaf station Strandvliet
naar de Daalwijkdreef. Met
eigen vervoer via alle toegangs-
wegen Amsterdam ZO, Bijlmer-
meer en vervolgens D-buurt.
Zoals in deze volgorde aange-
geven op de ANWB-borden.
Vanaf de parkeergarage Den-
nenrode is de modeltlat met
borden aangegeven. In het flat-
gebouw met de bruine bol op de
gevel.

WONINGBOUWVERENIGING
_ AMSTERDAM-ZUID

SssïïShs Jozef Israëlskade 53,1073 PW Amsterdam,Tel. 020-764764

Kom kijken waar velen fijn wonen.

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF

C. J. PAAP
K.v.K. Haarlem 32190

Burg. Beeckmanstraat33
Zandvoort -Tel. 1 47 55

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING, ETC.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

* Aang-eb. goede VERZOR-
GINO VOOR UW HOND tij-
dei is uw vakantie of week-
end. Tel. 02507-14058.

Te koop 2 EETK.STOEL-
T.JES ƒ 25.-. vloerkleed
ƒ 25.-. stapelbed ƒ 25.-, ro-
tanstocl ƒ 25.-. tel. 02507-
1-1058
* Dame zoekt WOON-
HU1MTE in Zandvoort met
gebr. v. keuken, teg. rede-
lijkt- huur , eventueel tijde-
lijk, tul. 02152-62827 of
023-331338.
* Te koop YAMAHA EN-
DUHO. bouwjaar 1980,
klour metallic rood, 70 cc,
prijs ƒ 450.-. lol. 02507-
1-WSli'na I8.0O uur.

Te koop SURFPLANK
Hurncane Salto, lel.
02507-19313.

KAMER TE HUUR, De
Witte Zwaan, tol. 02507-
1216-1 of 13713.

T k. CV-SC1IAKEL-
THERM. uw. ƒ325.- nu
ƒ 85.-, LÜIICO pick-up
ƒ 50 -. stofzuiger Electro-
lux ƒ 20.-. 12-snarige
Iloyer gitaar, met Ameri-
kaans elomonl, ook akous-
tisch. vr.prijs ƒ 135.-, tel.
O2507-177O1 na 6 uur.

Aang-eb. BOOÏTRAILER
ƒ 25O -, bungalowtent 4 p.
ƒ 275.-, Simca 1OOO '77,
40000 km., mot. prima
ƒ 875 -. Tel. 02507-15884.

7

MUZIEKLIEFHEBBERS
opgelet. Ik heb nog enkele
Uirtjes over om jullie (in-

dien ouder dan 8 jaar), de
beginselen v.h. pianospel
bij te brengen (lichte en/of
•dassieke muziek), tel.
14203. 7

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

[ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad f 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tetót telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenlieco-
minalies in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hel
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam,

DOOR UNIEK 3-KAMEH SYSTEEM:
Y3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie!

• 15 jaar garantie
• nooit meer schilderen
• 5-punts sluiting
• preventie tegen inbraak

leverbaar in vele kleuren
geluidwerend
ventilatiestand
draai-kiep systeem

Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier
van 0,08 cal. m2 ho C. ^ Knippinq (Dld.)

"~~"~"~ modelhuis/showroom

Luxe voordeuren / :̂ \ liane U/ÏPrïnn
achterdeuren / ^± \\ ndll» VWICIIIiy
o i. iiü i ITrn"iFrn'"mrTTS Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)
Schuifpuien ULgmiD miiï 1682 NS Zwaagdijk
Rolluiken PFRFPKTIF np MABTI 761.02292-1295

VERKOOPKANTOREN:

^̂ ^̂ •̂•̂ «•̂ •••••t

Diverse soorten glas
Levering inkl. therm.
beglazing

• EGMOND BINNEN
TEL. 02206-3545
• LANDSMEER

TEL 02908-1165
• ZWAAG

TELL. 02290-39605

Stuurt u de antwoordbon
ingevuld in een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere
informatie
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VATERKERMIS EN OLIEBOLLEN IN VAKANTIE

Zeeschuimers promoveren naar derde divisie
ZANDVOORT - In de landelij-
» jeugdkompetitie hebben de
edstnjdzwemmers van de
indvoortse Zwem & Poloclub
e Zeeschuimers wederom een
>er belangrijke stap gemaakt
'et het hoogste punten-aantal
m alle Nederlandse zwemver-
iigmgen is de wedstrijdzwem-
loeg van de Zeeschuimers van
2 4e naar de 3e zwemdivisie
2promoveerd Een promotie die
it stand kwam dankzij de uit-
reidmg en verbreding van de
ugd-zwemploeg

Tijdens Kerstwedstrijden in het
arre Leeuwarden kwamen de Zee-
huimers, mentaal gesterkt door
un promotie, extra gemotiveerd aan
e start om de toegangslimieten voor
e adspirant Wmterkampioenschap-
en voor februari 1984 te breken De
i besten Zeeschuimers bonden on-
er leiding van coach en trainer G
leverding de strijd aan tegen de
aelsten van Nederland Maar liefst
O zeer scherpe klubrecords werden
jdens deze wedstrijden verbeterd en
aren een goede afspiegeling van de

dadendrang van de Zandvoortse
zwemmers en zwemsters Ingnd van
de Fits, Wander Halderman, Nico
Wempe, Onno Joustra, Karin van de
Aar, Patncia Heeremans en Ruud
Heeroma blonken uit door het beha-
len van zwemlimieten of klubrecords
Dat de Zeeschuimers met acht meu-
we zwemlimieten ook op de a s Wm-
terkampjoenschappen vertegen-
woordigt zijn is een komphment voor
het doorzettingsvermogen van deze
topzwemmers

wedstrijden

Tijdens zwemwedstnjden van de
jeugdploeg tegen de Purmerendse
zwemverenigmg W Z & P C in
zwembad de Duinpan in Zandvoort
acteerden vooral de jeugdigen onder
10 jaar De negenjarige Hanneke
Koopmans, een nieuw zwemtalentje
bij de Zeeschuimers, was een absolu-
te uitblinkster op de 100 meter wis-
selslag, een kombmatie van de vier
zwemslagen w o vlinder, rug, school
en vrije slag, waarbij zij zich met een
geweldige snelle tijd van l 34 2 sec
zich meteen plaatste aan de kop van

Hippen in het donker is anders
ZANDVOORT - Door Rob Slote-
akers Antislipschool in Zandvoort
orden momenteel, zo lang het don-
.>re jaargetijde duurt, speciale
pondcursussen gegeven voor het
ppen in donker Deze cursusis ook

i doeld als technische opfnsser voor
gene die al een antishpcursus heeft
volgd
Deze speciale curStts duurt twee

uur, twee uur hard wei ken maai ook
twee uur veel bijleren De cursussen
worden gehouden van 19 00-2100
uur De kosten bedragen ƒ 80,- en er
wordt gelest m auto's van de school
en ook in de eigen wagen Wie meer
wil weten over deze speciale cursus
kan contact opnemen en/of zich op-
geven bij Rob Slotemakers Anti Slip-
scholen, tel 02507-14423

/erlies voor Zandvoort-Nrd
ZANDVORT - De ingelaste wed-

stnjd tussen Zandvoort Noord en
•*Verduyn Fr heeft de Zandvoorters
, emig geluk gebracht

Naast een wat aarrelend begin
aarbij de spelers de kat uit de boom

l eken en wat losse schoten .over en,
eer die geen doelpunten oplever-

icn, was het eerste doelpunt voor
/erduyn

De aanvallen van Zandvoort Noord
varen wel goed van opzet, maar aan
Ie afwerking mankeerde het een en
inder Of wel men schoot naast, of de
lanval duurde te lang, waardoor de
egenpartij kon ingrijpen
Emile en Jos kregen regelmatig

;oede scoringskansen, doch de preci-
iie m de schoten ontbrak waardoor
eel bijna treffers langs het doel gin-
;en Dirk kreeg zelfs een uitgelezen
\ans alleen verscheen hij voor de
eeper maar schoot naast Keeper
Imile speelde een goede partij, maar
>erd toch door de spelers van Ver-
'uyn omspeeld, stand 1-0
lak voor rust verrichte de keeper
an Zandvoort Noord nog enkele
oede reddingen zodat de rust inging

met een 1-0 voorspiong voor Ver-
duyn

Hoewel de Zandvoorters na de rust
fel m de aanval gingen, onder andere
speelde Leo een goede partij, leveide
dit geen doelpunten op Wel voor het
team, van Verduyn dat de stand ver-
hoogde van 2-0 naar 3-0

• De grote fout van Zandvoort Noord
m deze partij was het met verdedigen
na een afgestopte aanval Hoewel Eu-
gene en Cor nog veel reddingen ver-
richten bleef de eindstand 3-0 in het
voordeel van Verduyn

Postzegelbeurs
ZANDVOORT - Op vrijdag 6 ja-

nuari wordt door de IV Philatelica
te Haarlem de eerste bijeenkomst ge-
houden van het jaar 1984

Deze vindt plaats in het Goede
Herder Centrum, Laan van Angers l
te Haarlem-Schalkwijk Aanvang
20 00 uur

Er bestaat gelegenheid om naast
het onderling ruilen, op de clubvei-
ling met goede en goedkope num
mers nieuwe zegels aan te schaffen

het klassement van de zwemknng
Noord-Holland Een onverwacht Zee-
schuimers sukses van natabene een
zwemster die voor het eerst van haar
leven op deze all-round afstand uit
kwam

Ook de kunstzwemsters sloten het
jaar succesvol af De uitgelezen ploeg
gooide tijdens een knngwedstrijd m
Grootebroek niet voor niets hoge
ogen bij techniek en uitvoering, want
met vele diploma's en prijzen kwa-
men de Zandvoortse schonen terug
Brenda Trouw, Ditte Valk, Sabme
van Zanten, Manel Hogkammer, Sas-
kia Wester en Ingnd van Duivenvoor
de waren de trotse houdsters van
nieuwe kunstzwemdiploma's terwijl
Marjorie Dekker, Ingnd Kraaye-
noord, Janneke Remders Folmer
Brigit Peters, Patncia van der Aar,
Annet ter Heijden, Mascha Remders
Folmer, Arlet Sandbergen en Renee
Verdonck zich m de pi ijzen zwom-
men

Vakantie-aktiviteiten

Zeeschuimers en zwembad de
Duinpan organiseerden de afgelopen
weken vele festiviteiten in en buiten
het zwembad Elke dag was er een
evenement waar niet alleen Zee-
schuimers maar juist ook andere kin-
deren van Zandvoort veel plezier aan
beleefden De Waterkermis afgelopen
vrijdagmiddag was een ware happe
nmg in het water waai aan alle kmde-
ren konden meedoen Een sportief
parcours dat begon op de superghj-
baan en langs allerlei handicaps
voerde, werd door honderden kmde-
ren met enthousiasme afgelegd Ook
door Sandra Lissenberg bijv die het
parcours aflegde samen met haar
oma mevr Camek, natuurlek onder
luide aanmoedigingen van het geme-
tende publiek Een waterfeest, de-

monstiaties waterpoio en kunst-
zwemmen, strandvoetbal, een fakkel-
optocht door de duinen en een erg
gezellige wandeltocht langs het
strand waren sportieve ingrediënten
waarop veel Zandvoorters reageer-
den

Ook de ouders van de zwemleden
ondersteunden met het oliebollen
bakken en de verkoop daarvan een
sportweek voor de zwemjeugd van de
Zeeschuimeis

Een prima afsluiting van het jaar
om weer met frisse moed m 1984
nieuwe zwemprestaties op te bou-
wen Vrijdagavond 6 januari van
18 30 tot ca 20 00 uur houden de
Zeeschuimers hun meuwjaarsrecep-
tie m de hal van het zwembad de
Duinpan

Uilslagen wedstrijden:

Wander Halderman klubrec 400 m
wisselslag 5 04 l, 200 m vrij Wander
Haldeiman 2 07 7, 2 06 5, Karin van
de Aar 19 l, 2 16 5, idem 50 m vrij
28 4 200 m vrij Ruud Heeroma 2 04 7,
200 m schoolslag Nico Wempe 2 44 O,
Onno Joustra, Ingnd van de Fits
2 51 7 100 m wisselslag e Hanneke
Koopmans l 34 2 Kunstzwemmen
E-nivo Brenda Trouw 24 33 pnt, Mar-
jorie Dekker 19 42 pnt, Sylvia Mettes
19 22, Ingrid Kraaijenoord 18 95, Dit-
te Valk 18 70, Sabme van Zanten
17 93, Tanja Paap 17 70, Linda Paap
17 48, D-nivo Mariel Hogkamer Hog-
kammer Janneke Remders Folmer
2137, Saskia Wester 2125, Petra
'Holst Holst C-mvo Ingrid van Dui-
venvoorde 43 32, Brigit Peters 38 77,
Patucia van der Aar 37 89, A/B mvo
Annet ter Heijden 55 72, Mascha
Remders Fomer Folmer Arlet Sand-
bergen 47 30, Renee Verdonck 43 21

Zilveren nieuwjaarsduik
ZANDVOORT - Voor de vijfentwintigste maal trotseerden de leden van de Haarlemse watersport- en zwemvcrem

ging de kille golven van de Noordzee Niet alleen leden van Rapido '82, maar ook gasten en zwemmers uit heel
Nederland doken op l januari m het koude water Vlant al was de buitentemperatuur I80C) dan hoog voor de tijd van
het jaar, de watertemperatuur was zeker met hoger, eerdei lager en de forse wind zorgde ervoor dat zelfs de
toeschomucrs die weer m groten getale bij de Rotonde waren samengedromd huiverend toekeken

„Brr, koud", klapperlande een van de dit jaar zeer jeugdige deelnemers, toen hij weer uit de golven opdook
Zandvoort is nu al jarenlang het eindpunt voor Haarlemse zwemmers en zwemsters Een traditie die gestart werd

op l januari 1959 door de zwemclub Njord, later door DWR en sinds de fusie van vong jaar door Rapido '82, wordt
voortgezet

Voordat de zwemmers zich m het water begaven hadden velen van hen zich eerst wat warm gelopen langs de
vloedlijn, dit om wat weerstand op te bouwen volgens de deelnemers

Het bestuur van Rapido '82 is vast van plan om op l januari 1985 opnieuw het water m te gaan Deze tractie lijkt
voor het eerst geen einde te nemen

foto Dick Loenen

Zandvoort
Nieuwsblad

vraagt

reserve-
bezorg(st)ers

om m te vallen tijdens ziekte
en vakanties.

Tel. 1 71 66

Uitslagen
Ruitersport

ZANDVOORT - In de vorige week
gehouden onderlinge wedstrijden in
Ruckert Ruitersportcentrum - Zand-
voort werden de dressuurwedstnjden
gehouden onder het toeziend oog van
de heer J van de Haak uit Noordwij k,
ged jurylid van de Nederlandse Fe-
deratie van Landelijke Rijveremgin-
gen De sprmg\vedstnjden stonden
onder leiding van de heer M van
Stek, instructeur van dezelfde federa-
tie
De uitslagen waren
Dressuurwedstnjden proef A (ring 1)

SNACKBAR
DE ,OUDE HALT'

Vondellaan l B -Zandvoort
Tel. 1 65 27

wenst clientèle een
voorspoedig en gezond 1984

Een goed begin ...
Vergroot je kansen in 1984 en volg een van de volgende
kursussen (aanvang januan-februan)

; schoonheidsspecialist(e)
opleiding voor Stivas diploma's)

pedicure-manicure
, visagiste-sportmassage
1 Instituut De Korte
i (Wim van der Straten directeur)
aangesloten bij de Vakos en de NVVV

i NIC Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam
Vraag gratis studiegids tel 020-233994

Theorieschool
Zandvoort

Dinsdag 10 januari:

START THEORIECURSUS
(nieuwe stijl).

Woensdag 11 januari:

voor iedereen kennismaking
met de C.B.R.-dia's

Adres:
Geref. kerk, Emmaweg

(zij-ingang), aanvang 20.00 uur
Inlichtingen:

tel. 1 49 46 / 1 61 97 / 1 20 71 / 1 94 53
of op dinsdagavond.

Wegens teleurstelling
opnieuw te huur
voor permanent:

gemeub.
zit/slaapkamer
met keukentje,
450.- p. m. incl.

Tel. 156 20 of 12259

1 Mw Maliepaard
2 A v Wijngaard

S Schelvis
3 Hr Haak

Hr v Gelder
4 J Overgauw

Proef BI (ring 3)
1 Mw Heeres
2 Mw Ipenburg
3 Mw Schellekes
3 A v d Haver

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 8,

TE HUUR AANGEB.
per 1 febr. '84

ZOMERHUIS
Ind woonk , slaapk ,
keuken, toilet en douche

650.- p mnd.
mcl gas, water en elektra

Tel. 147 59

Proef B (ring 2)
1 S Jansen
2 M Splinter
3 C Aardse
4 Mw Koning

M Slag

Proef Bil ding 4)
1 J Hettelmg
2 A Zimmermann
3 L de Jong

Spring wedstrijden
Rubriek I
1 M Lubse

2 V v Geldei

3 A d Kort

4 P Mellenaar

94 punten
93 punten
93 punten
92 punten
92 punten
91 punten

122 punten
121 punten
120 punten
120 punten

120 punten
115 punten
114 punten
113 punten
113 punten

123 punten
121 punten
118 punten

7,95 punten
O strafpunten

7,75 punten
O strafpunten

7,65 punten
O strafpunten

7,2 punten
O strafpunten

Rinko valt terug

Rubriek II
1 T Hollandei

2 M Vledder

3 S Lagerwerff

4 L d Jong

7,8 punten
O strafpunten

7,4 punten
3 strafpunten

7 7 punten
4 stiafpunten

7,6 punten
6 strafpunten

Gevraagd voor enkele uren per week, waaronder
woensdagmiddag

adm. medewerker/
ster

voor type-werkzaamheden en telef contacten met
klanten en uitgeveis

Graag telefonische reacties

RETRA PubliciteitsService BV
Passage 5, Zandvoort, 02507 18480/18481

U kunt in de winter ook bruin worden
in Zandvoort-Noord:

Zonnekuur (bank + hemel) per 30 mm 7.50

Abonnement (10x) 65.00

Voorinformatie en afspraak:

ELÜE VAN STRAATEN
Tel.02507-1 8097

HILLEGOM - In de zaalvoet-
balkompetitie gaat het Rinko de
laatste weken moeizaam af Te-
gen Out werd opnieuw een neder-
laag (6-4) geleden en mede door
dit icsultaat zakken de Zand-
voorters enige plaatsen op de
ranglijst Een overwinning zal
noodzakelijk zijn in de komende
wedstrijden om niet in de geva-
renzone te komen

In de wedstrijd tegen Out heeft
Rinko de nederlaag voor een groot
deel aan zichzelf te danken Veel lo-
pen met de bal waardoor veel balver-
lies dat door Out handig werd uitge-
buit Er was te weinig samenhang in
het spel van Rinko, dat m de eerste
fase wel een mogelijkheid kreeg om
de scoie te openen doch Marcel Cabri
had geen geluk met de afwerking

Out had meer succes en m de ze-
vende minuut was doelman Addy
Ottho kansloos 1-0 Het spel ging
hierna over en weer zonder dat er van
goed zaalvoetbal te spreken was Bei-
de teams kregen kansen maar de
doelmannen konden steeds redding
brengen In de vijftiende minuut
kwam Rinko langszij door een ver-
rassend afstandsschot van Willem
Paap 1-1

Het begin van de tweede helft was
voor Rinko dat Piet Keur voorlangs
zag schieten en Willem Paap besloot
een fiaaie solo met een schuiver net
naast Onoplettend verdedigen m de
zevende minuut leidde tot een 2-1
vooisprong voor Out Balverlies in de
elfde minuut leidde tot een 2-1 voor-
sprong voor Out Balverlies m de
elfde minuut was de oorzaak van de
3-1 stand, maar direkt na de aftrap
zorgde Teun Vastenhouw dat de
spanning weer terug was. 3 2

Er was nog van alles mogelijk en
Rinko drukte op het doel van Out
De Zandvoorteis kwamen echter met
een man mindei te staan hetgeen de
beslissing van de wedstrijd beteken-
de Out piofiteerde en voerde de
stand op naar 4-2 Een gedesillusio-
neerd Rinko geloofde het toen waar-
door Out kon weglopen naar 6-2 In
de laatste minuten veerde Rinko nog
even op en Teun Vastenhouw bracht
de stand naar 6 4 De tijd was echter
te kort om meer van de achterstand
af te doen

Kartnieuws

Zandvoorters
behalen succes

ZANDVOORT - Aan het eind van
een voor hem vrij succesvol verlopen
jaar wist de Zandvoorter Diederik
Bijlsma in de eerste twee races om
het winterkampioenschap van de
Landia-Kartclub beide keren de Ie
plaats in het dagklassement van de
klasse A-nationaal op zijn naam te
brengen

Een andere Zandvoorter, Martin
Janbroers behaalde lesp een 2e en
een 3e plaats m die klasse De races
werden gehouden op het kartcircuit
Stnjen terwijl de derde en afsluiten-
de race plaats vindt op het nieuwe
kartcncuit in Amsterdam op 5 fe-
bruan 1984

Op datzelfde nieuwe kartcntu.it
Amsterdam zal op zondüg 8 januari
een 2-uuis-race gehouden worden,
aanvang omstreeks 13 00 uur Behal-
ve de beide Zandvoorters, Diederik
als koppel met zijn leeftijdgenoot (15
jaar) Robert Kooter uit Wervershoof
en Martin met Martijn Koene uit
Santpoort, zullen hieraan ook deel-
nemen Jan Lammers uit Zandvoort,
Michael Bleekemolen uit Haarlem,
Huub Vermeulen en enkele andere
bekpnden uit de autosport

De kartbaan Amsterdam is gelegen
op de terreinen van de motorclub
Amsterdam m het Westelijk Haven-
gebied, iets ten westen van de daar
liggende sportvelden

Programma

Donderdagavond staan twee wed-
strijden op het pi ogiamma in de Peli-
kaan Sporthal Om 1830 uur TZB
7-TZB 6,19 15 uur TZB-K Kroezen

Vrijdagavond 18 00 uur Zand-
voortmeeuwen 2 B jun -Zandvoort-
meeuwen, 18 30 uur Nihot B jun -De
Meer, 19 10 uur Zandvoort C-Kop-
pers OG

Knap volleybal
Sporting OSS

ZANDVOORT - De laatste
wedstrijden in 1983 zijn voor
Sporting OSS met goede resulta-
ten besloten Het eerste dames-
volleybalteam kwam voor de
kompetitie uit tegen Cazuz en
bracht het tot een fraaie 3-0 over-
winnmg

Het spel werd door de Zandvoortse
dames direkt in handen genomen,
waardooi Cazuz geen enkele kans
kreeg Met 15-9 sloot Sporting OSS
de eerste set af In de tweede set
probeerde Cazuz van alles maar de
Sportmg dames beantwoordden alle
pogingen met goede stops, set-ups en
met harde smashes werd de set afge-
maakt, 15-7 In de derde set was de
concentratie bij Sporting verdwenen
en het spel verliep dan ook zeer
stroef Cazuz wist hiervan te piofite-
ren en nam zelfs een 13-12 voor-
sprong Een time out en een hartig
wooidje van de coach biacht Spor-
ting bij de positieven, en met een
laatste krachtsinspanning werd als-
nog met 15-13 de setwinst gepakt

De junioren meisjes, die op dit mo-
ment de ranglijst in de kompetitie
aanvoelen hebben in het „Tussen
Tulband en Oliebollentoernooi" m
Lisse een prima eerste plaats bereikt
Met goed opgezette aanvallen, goed
serveren en met een sterke zin om te
winnen, werden alle pai tijen win-
nend afgesloten Met dit succes heb
ben de Sporting meisjes aangetoond,
in de kompetitie een waardig lijst-
aanvoerder te zijn

Het eerste damesteam kon m dit
toernooi alleen niet winnen van WVC
en kwam door deze ene nedeilaag op
een verdienstelijke tweede plaats,

KERK
DIENSTEN
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HERVORMDE KEHK, Kerkplein
10 00 uur de heer J Lasthuis, crèche
aanwezig
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
10 00 urn dr G Manenschijn, Amstel-
veen, Heilig Avondmaal
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag dienst verzoigd dooi eigen
leden 12 januari gemeente-avond
„Mozaikeren" Aanvang 20 00 uur
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19 00 uur EV met orgel/sa-
menzang, zondag 08 45 uur stille vie-
rmg, 1045 uur Hoogmis met mede-
werking van St Caeciliakoor, thema
Openbanng van de Heer
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
09 30 uur Zondagsschool, bijbelge
spieksgroepen, 10 30 uur ds J Ovei-
duin, morgendienst, 19 00 uur ds J
Overdum, avonddienst, woensdag 11
januari 20 00 uur, bijeenkomst cel-
groepen
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
m Huize Pniel, Zuiderstraat 3 Maan-
dag om 15 00 uur, tel 17200
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem Elswout, zondag 9 30-11 30 uur
Smedestrnt 37, Haarlem
Dinsdag 19 30-21 15 uur idem
Inlichtingen R van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel
023-244553

_
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HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD- Ade Scipio Blume, tel
19507
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, aits G J J Mol, tel
15600 en 15091 Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers
van de huisartsen Anderson, tel
12058 Dienth, tel 13355, Fliennga,
tel 12181, Zwerver, tel 12499
WIJKVERPLEGING voor mforma-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige 023-313233
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H B A Mulder, tel 13185
VERLOSKUNDIGE: mevr Chr
Oudshoorn, Kochstraat 6a, Zand-
voort, tel 02507-14437, b g g 023-
313233
DIERENARTS, mevr Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel 15847
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER, teletoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel 023-319191
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b g g 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9 00 tot 10 00 uur maandagavond

van 7 00 tot 8 00 uur Verder volgens
afspraak Voor deze hulpverlening
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan
vrager geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
voor informatie, advies en hulp, tel
17373 Op alle werkdagen van 10 30
tot 12 30 uur Woensdagavond van
18 30 tot 19 30 uur Schriftelijk post,
bus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17 30
tot 18 30 uur

STANDEN
Datum
5 jan.
6 jan.
t jan.
8 jan.
9 jan.

10 jan.
11 jan.
12 jan.

HW
437
508
5.49
6.2G
7 0 G
7.44
8.2G
9.15

LW
033
1.04
1.31
2.02
2.38
3.22
4.12
5.06

HW
16.4S
17.19
17.58
18.39
19.23
20.09
20.57
21.51

LW
'12.43
13.15
13.58
14.38
15.13
15.51
16.35
17.28

Maanstanden woensdag 11 januari
EK 10.48 uur.
Springtij donderdag 5 januari NAP +
107 cm.
doodtij donderdag 12 januari NAP +
64 cm

Periode: 28 december 1983-2 janna
n 1984:
Gehuwd:

Herman Wülem Blankert en
Grietje Nederlof, Gerardus Leendert
Medenblik en Corneha AnthonM
Heesemans
Overleden:

Ng geboren Francina Schorsij oud
90 jaar, Buys geboren Gepke Faber
oud 97 jaar, Gerrit van den Bos oud
73 jaar, Jacob Koper oud 81 jaar
Meeuwes geb Hendnka Geertruida
Wuijts oud 96 jaar

Periode: 20-27 december 1983:
Geboren:

Lisette dochter van Simon Zwem
mer en Alida Koper
Ondertrouwd:

Victor Bol en Chika Dijkman, Dim
Visser en Yvonne Maria Paap
Gehuwd:

Jean-Pierre Raphoz Alain en Ca
tharina Fredenca M van Bossum
Overleden.

Bernard Antomus Rooi da 82 jaai
Smits geb Adriana Geertruida Vei
hage oud 76 jaar, Theodoru- Breems,
oud 86 jaar, Bijl geb Aukma Jansje
Olthuis oud 76 jaar, Maigatetha Ros
kam oud 88 jaar, Willem van dei
Werff oud 79 jaar, Keikman ^eb Th t
resia Elisabeth Wierda oud 75 jaai
Geeitruida Catharma Toeb' s oud 89
jaar

S BH BRIEVENBUS

Stuifzand kan veromdend wei ken,
vooral als je ei wekelijks inloopt De
werkelijkheid gaat veiloren in die
zandstormen dit slaat vooral op tob
bei Zijn ogen en oien zullen wel dicht
zitten vooi de waaiheid Want m zijn
kolom van 22 december doet hij zijn
beklag vooi rte ondei nemers die in
1984 voor een foij bedrag voor het
bedujfsvuil woidcn aangeslagen Ja-
lenlang hebben bepaalde onderne
mers en dat ziin er flink wat gepiofi-
teerd voor het ophalen van het be-
diijfsvuil en het giootste gedeelte la-
ten betalen dooi de buigers van Zand-
vooit

Een gewoon gezin met 2 eenheden
(dat is 2 zakken pei keer betaalde in
1983 ƒ120- daaientegen een bedrijf
voor dezelfde eenheid ƒ111,-) Dan
rijst de viaag een bedrijf heeft toch
veel meei vuil dan een gezin, dat is
waar Maai de truc is dat bij de telling
dooi de gemeente maar twee zakken
buiten stonden en dei halve hiervoor
weid ïnngeslagen De test van het
bednjfsvuil weid bij de buien, of naar
het vuillaadstation gebiacht, soms
werd het mee naar huis genomen en
ging het door vooi huisvuil Dat gratis
storten bij het vuillaadsta.ion was
zeer m trek vooral na een druk week-
end dan stond er een flinke rij wach-
tende ondei nemers Maai van de een
op de andere dag bleef 95% van de
ondernemers weg bi] het vuillaadsta-
tion, er was een weegbrug geplaatst
en nu weid men aangeslagen voor de
hoeveelheid gestorte bednjfsvuil Wat
blijkt uit dit veihaal, vele onderne-
mers hebben jarenlang geprofiteerd
van de gunstige regeling om hun be-

drijfsvuil kwijt te laken de burgeis
van Zandvoort hebben altijd meebe
taald aan hun lasten Het \eivoci
naar en de gestorten hoeveelheid vail
in Drenthe moest woideu betaald
door de gemeente en wordt weei vci
haald op burgers en ondernemcit, De
ondernemers leveide meer bednifs
vuil, zonder ervooi te betalen daai
draaide de gemeenschap vooi op

In 1983 bedroeg de kosten vooi het
niet achterhaalde vuil ƒ 115 000 Als
tobber stelt de ondernemers geven
veel giatis dingen weg kan h c t \ooi
die pi ijs ook wel De gemeente Zand
voort kwam in geldnood en moesi
voor het huisvuil een nieuwe weg in
slaan Het tellen van eenheden bij de
bedrijven was steeds ooilog ook hei
zwerfvuil door al die dozen en veipak
kmgsmateiiaal moest wolden ope;t
lost Mede dooi het een keer ophalen
werden de bedrijven gedwongen con
tamers te nemen Toen schiokken dt
ondernemers de kosten gingen vooi
vele van ƒ111,- naai ƒ456 en dal
stond ze niet aan Trouwens de hei
meuwde tariefberekemng van de o;o
meente is ook maar een slag in de
ruimte verhoudingsgewijs moet als
een 500 Itr container ƒ 696 kost dan
moet de rolemmer in die tanefbereke
nmg, verhoudingsgewijs ƒ 348 - doen
en dan is het nog 1009r kostendek
kend Maar een ding staat als een paal
in het stuifzand, of men de gemeente
of een (goedkope) part fiirna het be
drijfsvuil laat ophalen Rooie Heintie
en zijn ondememeis worden nu x&f
woon met de neus op de werkelijke
bednjfsvuil kosten gediukt en kun
nen daar niet meer onderuit en dat
doet pijn na al die goedkope jaren
J M de Reus
Zandvoortselaan 165,
Zandvoort
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ALLEEN BI J FIAT!

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT
KamerlinghOnnesstraat23 - ZANDVOORT - Tel.02507-1 4580

f~t\ f • *y/eucta
GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
vanl 7.00-22.00 uur ! ! !
Kom luisteren of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.- |
Let op !!! Waar kan dit?;En toch zo goed. $?
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen, :l'i
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag >:
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag ;i
karbonade, frites, groente; vrijdag verse |'
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen^
worteltjes; zaterdag spaghetti Bplognaise; , |?
zondag Vz kip met frites en groente. •;%

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone,400 a 500 gram
Tournedos, 300 gram ...'
Entrecôte, 250 gram
Varkenshaas, 200 gram
Kalfskotelet, 250 gram
Lamskotelet, 4 a 6 stuks
Duitse biefstuk, 250 gram
Spare-ribs, SOOgram
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac
Grote gebakken tong
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla

28.50
25.50
25.50
22.50
18.50
18.50
17.00
17.50

27.50
27.50
17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(jt10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507-140 90/1 4764

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. PUTMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!

OP ONS KUNT U REKENEN IN 1984 WANT:

DE
GOEDKOOPSTE!!!

f Ignke magere
iarkens*

OPRUIMING
KORTINGEN

50°/c

d* bromet mode

K/tocht 19 - 2042 LT

Zandvoofct

02507-17S78

fijngekruide .:.':/.l-'-:^'^>,..

hamrollade
mager

varkensbraadstuk
• * <y ••, .r&.v^

Vrijdag en zaterdag:
?

Grote witte

BLOEMKOOL J AR
perstuk £•• H'W

Heerlijke

HANDPEREN
Doyenné du comice; heel kilo . .1.95
10 PERS-
SINAASAPPELS 2.5Q
barstensvol sap

Maandag en dinsdag:

Vers gesneden

KOOLRAAP
heel pond

CLEMENTINES
heel kilo

0.75
2.50

anüi mm iini u iui!iiij|

l AART
\ VEER \
I GROENTEN en FRUIT |
l H
| Grote Krocht 23 |

| Zandvoort-Tel. 14404 |

heel kilo

£ifijngekruide VOORTYHEERLIJKEPANERWTENSOEP: dlkbevleesde

hee,
Iftilf om half Icilo

rnager
.

Varkens
heel kilo

heel kilo

OPENINGSTIJDEN:
WOE - DO - VRIJ: 9.00-18.00 UUR
ZATERDAG: 9.00-15.00 UUR

HAARLEM:DE WITTE
VLEESHAL

HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - USSE: BLOKHUIS18 rielut>!ons^aaiBotermarktBo"
is de GEHELE WEEK GEOPirnm. i

ZIJLWEC102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

REORGANISATIE-OPRUIiyilNG
Vele modellen van dit seizoen nu sterk in prijs verlaagd. ;

• • • • • • •"' / ; ̂ ^̂ ^ v.a. 59.- ' 'W- |
'A- DE REKKEN MOETEN LEEG! Q||

Vele LAARZEN van 149.95voor.. .-•«'V'
- . ƒ . - . • ' . ' . • . • • ' . . ' . • . - . • ' . . u."'.

HERMAN HARMS f
SCHOENEN l

Grote Krocht 20

Deslagerijwaardeklantnogechtkoningis!
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1979: Ge Loogman zelf m het zonnetje gezet.

1980: Ben Roozen met haar tafel van verdienste

982: Wira de Buyzer was aan de beurt dat jaar

Zaterdagavond uitreiking

Veertiende tafel
van verdienste
voor instelling of
Zandvoorter

ZANDVOORT - Door Sociè-
teit Duysterghast zal aanstaande
zaterdagavond in de soos aan het
Gasthuisplein voor de veertiende
maal de „Tafel van Verdienste"
worden uitgereikt. Dat gebeurt
tijdens de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie.

Wie dit jaar de tafel van ver-
dienste zal ontvangen, is nog niet
bekend, traditiegetrouw wordt
dit pas tijdens de avond bekend
gemaakt. Wél zal degene of de
instelling/vereniging aan wie dit
eerbewijs wordt verleend, zich
verdienstelijk moeten hebben ge-
maakt voor de Zandvoortse ge-
meenschap.

Sociëteit Duysterghast werd op l
februari 1967 opgericht door een aan-
tal Zandvoorters, die van mening wa-
ren dat in het dorp Zandvoort het
culturele leven best een oppepper
kon gebruiken.

De Sociëteit mag zich dan ook de
bakermat noemen van veel aktivitei-
ten, waarvan enkele slechts een kort
leven was beschoren, zoals de toneel-
groep „Ghast in 't Duyster", die ter
ere van het tienjarig bestaan van de
sociëteit in aktie kwam. Andere akti-
yiteiten zoals de luilak jeugdwande-
ling, het paaseieren zoeken en het
carnaval verdwenen na een aantal
succesvolle jaren van het toneel,
weer andere evenementen die ooit in
de soos werden geboren, zijn volwas-
sen geesteskinderen geworden die nu
op eigen benen een succesvolle tradi-
tie opbouwen. Het jazzfestival, de so-
lexrace, het 1-april genootschap met
de loeresuitreiking om er maar enke-
le te noemen.

Tafel van verdienste

Nadat door Duysterghast het eer-
ste carnavalsfeest in de badplaats
was gevierd, werd besloten dat door
de Prins ieder jaar een tafel van ver-
dienste zou worden uitgereikt. De
„tafel" zelf werd tot en met 1982
vervaardigd door Ge Loogman die in
het mozaïek van de tafels immer

zorgde voor een passend motief voor
de betrokkene. De eerste aan wie
deze tafel werd uitgereikt was Nico
Bouwes in 1970, die dat jaar zijn
Dolfirama, Mobilarium en taowling-
banen opende en zich daardoor, zoals
de toenmalige voorzitter Wim Kok
uitdrukte, „zowel voor Zandvoort als
voor de toerist, uitermate verdienste-
lijk had gemaakt". Nico Bouwes ont-
ving dan ook een tafel waarin dolfij-
nen hét motief waren.

De tweede tafel werd verleend aan
het Stichtingsbestuur van Rekreade
en werd overhandigd door de aftre-
dende carnavalsprins Quast III. In
verband met het vijftigjarig bestaan
van de Zandvoortse Reddingsbriga-
de in 1973, was het de heer Joop
Bisenberger die in 1972 die tafel in
ontvangst mocht nemen, terwijl de
afscheidnemende vroedvrouw, zuster
Bokma de volgende was die deze eer
te beurt viel.

In 1974 was de Zandvoortse politie
aan de beurt en uitbundig was het
feest in 1976 toen de wielrenner Roy
Schuiten de tafel ontving voor zijn
sportprestaties. Roy Schuiten won
namelijk in 1975 het wereldkam-
pioenschap achtervolging in Mon-
treal. De cheque die bij deze onder-
scheiding behoort, werd door Roy
Schuiten toentertijd overhandigd
aan de directrice van het Dr. Plan-
tinghuis. Voorzitter van Duysterg-
hast was bij die plechtigheid Wim
Nederlof, terwijl Roy Schuiten de ta-
fel ontving van prins Rinus IX, een
tafel die opnieuw was vervaardigd
door Ge Loogman.

Burgemeester Nawijn was de vol-
gende die voor de tafel in aanmer-
king kwam aan de vooravond van
zijn vertrek in 1977. Burgemeester
Nawijn vertrok in juli van dat jaar uit
de badplaats en de avond in januari
betekende de start van zijn af-
scheidsperiode. Nawijn noemde des-
tij ds de bewering dat in zijn elf jaar
meer gepresteerd was dan ooit in
Zandvoort, bijzonder overdreven. Hij
ontkende niet dat het een belangrij-
ke periode was geweest, maar ver-
meldde tevens dat veel gerealiseerd
had kunnen worden, omdat het voor-
bereidende werk al lang tevoren was

Mozaiekmaker Ge Loogman met zijn vrouw Trix bij de tafel die door Loogman werd
vervaardigd voor oud-burgemeester Nawijn.

Nieuwjaarsrit
ZANDVOORT - Op vrijdag 6 ja-

nuari wordt door de autosportvereni-
ging Sandevoerde een „nieuwjaars-
rit" gehouden.

Men kan hiervoor inschrijven vanaf
19.30 uur bij Restaurant Delicia in de
Kerkstraat 16 te Zandvoort. De start
van de eerste deelnemer vindt plaats
om 20.01 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10.-
per auto, leden van de autosportver-
eniging krijgen een reductie van ƒ 1.-.

De nt heeft het karakter van een
routebeschrijvingsrit.

Verloting
Kerst-In

ZANDVOORT - Door het Kerst-In
team wordt bekendgemaakt dat de
uitslag van de loterij de volgende is:

eerste prijs: lotnr. 1855
tweede prijs, lotnummer 1057
derde prijs, lotnummer 1985
vierde prijs, lotnummer 1884
vijfde prijs lotnummer 2669
en de zesde prijs is gevallen op

lotnummer 2777.
De niet afgehaalde prijzen van de

tombola zijn:
Op de rose loten nr. 485 en 487.
Op de groene loten nr. 118 en 747 en

op de rode loten de nummers: 1274,
1910 en 1901.

De prijzen zijn af te halen Zand-
voortselaan 42, tel 12555.

gebeurd. Daarom wilde hij van een
persoonlijke verdienste niets weten
en zag de tafel duidelijk als een blijk
van waardering voor hetgeen door
allen was gepresteerd m zijn periode.
Overigens schonk de vroegere burge-
meester zijn cheque aan de Stichting
Cultureel Centrum die toen nog ge-
vormd moest worden.

Het volgende jaar werd de brand
weer in het zonnetje gezet, terwijl in
1979 Ge Loogman, in verband met
vervroegde pensionering en zijn vele
verdiensten voor Zandvoort én de
sociëteit uitbundig in het zonnetje
werd gezet.

„Ik herinner mij nog hoe verbouwe
reerd ik was", zegt hij vijfjaar later.

„Sprakeloos" was ook mejuffrouw
Bep Roozen toen zij in 1980 de tafel
ontving. In 1981 was het opnieuw een
vrouw die de eer te beurt viel een
tafel van verdienste in ontvangst te
nemen, nu was het zuster De Beer die
blij verrast was. In 1982 volgde nog
Wim de Buyzer van de sociëteit zelf,
terwijl vorig jaar de Koninklijke
Noord- en Zuidhollandse Reddings-
maatschappij op het podium stond.

Vorig jaar was het ook de eerste
keer dat de tafel werd uitgereikt door
het bestuur van de sociëteit, zonder
een prins carnaval, want aan het car-
nayaleske tijdperk van Duysterghast
is in verband met de financiën een
einde gekomen.

Aanstaande zaterdagavond dus
opnieuw de uitreiking van de tafel
van verdienste aan een Zandvoorter
of Zandvoortse instelling die zich bij-
zonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor de Zandvoortse gemeenschap.

M.A.

De ontdekking van dominee Tromp
door Bertus Voets
In de dertiger jaren maakte

een jonge christelijke schrij-
ver, een onderwijzer uit
Werkendam H. M. van Rand-
wijk debuut met zijn sociaal
bewogen boek ,J3urgers in
nood", het trieste verhaal van
het gezin Verdoorn dat door
werkloosheid tot bittere ar-
moede was vervallen. Hoe wel
het boek uitgegeven was door
de bekende protestantse boek-
handel Callenbach uit Nij-
kerk, die vrijwel altijd zorgde
voor het etiket: „goede protes-
tantse literatuur" was er bij
het verschijnen in verschillen-
de gemeenten heel wat dei-
ning ontstaan. Het boek was
te rood, zo meenden velen en
als men dergelijke literatuur
in handen gaf van goedgelovi-
ge protestanten dan kon men
er donder op zeggen dat de
satan toegang kreeg in deze
goedgelovige kringen.

De dominee van
Zandvoort

Nu was er in Zandvoort in
die dagen een dominee die
niet meezong in het koor van
de mannenbroeders die Rand-
wijk van socialisme verdach-
ten. Deze dominee, een man
uit het Limburgse, De Tromp
(1929-1944) meende dat hij
naast zijn pastorele taak ook
de plicht had voor de culture-
Ie opvoeding van de Zand-
voprters te zorgen. Vaak had
hij tegenover collega's zijn
zorg uitgesproken over de ma-
tige culturele belangstelling
van de echte Zandvoorters:
„Als zij in het seizoen maar
goed verdienen", zo merkte de
dominee bitter op „dan was
het best. Ze hadden nergens
anders belangstelling voor."

Het initiatief van die onver-
schilligheid te doorbreken
kwam van een van zijn colle-
ga's. „Je moet eens een echte
stunt in je materialisstische
dorp uithalen en dat raad ik
je aan Van Randwijk eens
voor je mensen te laten praten
over zijn boek Burgers in
nood". Bezwaren van ande-
ren, die dat geen stichtelijke
lectuur vonden voor de pro-
testanten, werden door domi-
nee Tromp terzijde geschoven
en toen hij na de bijeenkomst
thuis kwam nam hij direkt
kontakt op met de schrijver
Van Randwijk.

De afspraak
Van Randwijk was door de-

ze uitnodiging vanuit de kerk
zeer vereerd. Hij beloofde de
dominee dat hij zou komen
maar eiste wel dat er in het
hele dorp de nodige reclame
voor werd genaakt en dat
vooral duidelijk werd gesteld
dat het uitging van de her-
vormde kerk. „Natuurlijk" zo
antwoordde de dominee „de
bijeenkomst wordt niet, zoals
u weet dat gewoon is, in de
constitoriekamer gehouden
maar in het kerkgebouw zelf.
En ik zal zeggen dat het een
godsdienstige daad is om
naar u te komen luisteren."

Geld om veel reclame te ma-
ken was er niet. Er werden in
het kerkportaal, voor de ra-
men van de pastorie en voor
het etalageruit van de boek-
handel in de Zeestraat., nota-
bene helemaal geen belijdend
lid van de gemeente, eigenge-
maakte biljetten aangeplakt
waarin men kon lezen dat Van
Randwijk Zandvoort de eer
zou aandoen om over zijn ro-
man Burgers in nood te ko-
men spreken.

N.
(Advertentie)

aar een andere school.
maar welke?
Op 25-26 januari en 22-23 februari 1984

en SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
[i de PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
el de SPECIALVERKOOP 020-562.2345.

Grote opkomst
De grootste reclame kwam

niet zozeer van die biljetten
maar door de oppositie van
rechtzinnigen. Die beweerden
dat Tromp met Van Randwijk
een hele verkeerde weg was
opgegaan: er werd heftig in de
verschillende gezinnen over
gesproken en het gevolg daar-
van was dat op de avond dat
Van Randwijk kwam spreken
er een tweehonderd naar de
kerk waren gekomen. Domi-
nee Tromp, door de onbarm-
hartige kritiek van enkele ge-
meenteleden wat agressief ge-
worden, opende de avond met
een niet mis te verstane toe-
spraak en liet de gemeente uit
het oude liedboek deze regels
zingen:

Vest op prinsen geen berou-
wen.

Waar men nimmer heil bij
vindt.

Het verslag
De stunt van dominee

Tromp had sterk de aandacht
getrokken. Er was zelfs een
verslaggever van de Oprechte
Haarlemsche courant naar
Zandvoort gekomen, iets iaat
een hele zeldzaamheid lüas,
loant van Haarlem ging men
van het standpunt uit dat er
van Zandvoort niets goeds
kon komen. En een wijdde een
hele kolom aan het optreden
van Van Randwijk waaruit ik
de passage citeer dat er door
het initiatief van dominee
Tromp een vera?idering van
mentaliteit in Zandvoort is ge-
komen „In dit boek heb ik
laten uitkomen" zo laat de re-
porter Van Randwijk zeggen
„onze menschelijke tekortko-
mingen, echter schreef ik het
niet uit medelijden. Het geldt
hier niet zozeer den socialen

Volksdansgroep
verplaatst

ZANDVOORT - Het bestuur van
het wijkcentrum 't Stekkie maakt
bekend dat de volksdansgroep niet
pp maandag, maar op dinsdagavond
in het wijkcentrum aan de Fahren-
heitstraat bijeen zal komen. De eer-
ste volksdansavond wordt nu gehou-
den op dinsdag 10 januari van 20.00-
21.00 uur. Behalve vrij eenvoudige
dansen, zullen ook moeilijker buiten-
landse folkloristische dansen worden
ingestudeerd.

Inlichtingen bij wijkcentrum 't
Stekkie, tel. 16055.

nood, maar den menschen-
nood. Het gaat hier ook niet
om sociale schuld, maar om
menschen schuld."

De dominee zag er een
stuk zielzorg in

Bij het doornemen van de
publikaties van de hervormde
kerk uit 1936 vond ik in het
mededelingenblaadje van de
kerk een ontboezeming van
dominee Tromp waarin hij
zonder meer erkent dat zijn
initiatief een pastorale stunt
van de eerste orde is geweest.
In het bewuste kerkblaadje
mijmert hij „Schrijver en boek
vielen weg op dezen avond en
zoo wilde de spreker het ook;
hij wilde ons brengen tot een
lotsverbondeheid om samen
den open hemel te zien boven
de meest chaotische wereld."

Ja dominee Tromp heeft het
in die zin ervaren. De mensen
waren op dat ogenblik zo ver
nog niet. Veelzeggend is het
laatste zinnetje waarmee het
kerkeblad zijn beschouwing
besluit „Bij den uitgang werd
gecollecteerd voor den werk-
lozenarbeid van den heer Van
Randwijk te Werkendam, wel-
ke collecte ƒ 12,- opbracht".

Dat was eigenlijk een schande
voor het grote aantal aanwe-
zigen. Dat was tegen de geest
van Zandvoort in waar men
altijd goed kan offeren. Maar
voor de mensen was door het
initiatief van dominee Tromp
een hele nieuwe wereld ge-
opend en men moest dit lang-
zaam verwerken. Maar dat dit
verwerkt is, is zeker: de socia-
le houding binnen de her-
vormde gemeente is, vooral
door deze gebeurtenis niet ge-
worden een felle klassenstrijd
maar een beweging van liefde.

Textiel

In memoriam
W. van der Werff

Op 24 december 1983 o ver-
leed op bijna 80-jarige leef-
tijd na een kortstondige
ziekte de heer Willem van
der Werff.

De heer Van der Werff was
in Zandvoort niet alleen be-
kend door zijn politieke akti-
viteiten, hij was ondermeer
van 1939 tot 1966 raadslid
voor de CHU en van 1953 tot
1958 wethouder, doch ook
door zijn bedrijf Bakkerij
Van der Werff. Totdat hij
ziek werd bezorgde hij nog
altijd in „zijn' wijk, in feite is
hij in het harnas gestorven.

Ook door zijn vele aktivi-
teiten in het plaatselijke le-
ven, hij was onder meer ja-
renlang diaken van de Her-
vormde Gemeente, had de
heer Van der Werff een grote
naam opgebouwd.

De heer Van der Werff
stond bekend als „een man,
een man, een woord een
woord", hij had snel een opi-
nie klaar en week zelden af
van de ingeslagen weg. Een
man die hield van „de wind
om z'n oren", een man ook
die altijd aktief bezig moest
zijn.

De figuur in de witte tradi-
tionele bakkersjas met zijn
bakkerskar is niet meer. Op-
nieuw is een echte Zandvoor-
ter heengegaan.

M.A.

Vierde concert
ZANDVOORT - Op dinsdag 10 ja-

nuari geeft het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest het vierde con-
cert van de Serie A „prestige" in het
concertgebouw te Haarlem. Aanvang
20.15 uur. Het orkest wordt geleid
door Roelof van Diesten, de solist is
de pianist Ronald Brautigem. Het
concert wordt geopend door de solist.
die het pianoconcert nr. l van Mend-
delssohn zal vertolken. Na de pauze
speelt het orkest de symfonie nr. 7
van Bruckner.

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum aan het Gasthuisplein zal
op vrijdagavond 6 januari de ten-
toonstelling „Textiel Twee" worden
geopend. Deze expositie omvat kle-
den en objecten van Cocki Fabri,
textielobjecten van Mirjam Hiem-
stra-Bros en textielschilderingen van
Maria Moedt. De opening is vrijdag-
avond tussen 20.00 en 22.00 Brauti-
gam. terwijl de tentoonstelling te be-
zichtigen is van 13.30-16.00 uur dage-
lijks behalve op maandag en dins-
dag. Het Cultureel Centrum is geves-
tigd aan het Gasthuisplein te Zand-
voort.

*/WWW.VV,

Stuifzand
.w-wwwsj

De kerstdagen zijn weer achter de rug -- de rustige jaarwisse-
ling hebben we ook meegemaakt - dus zijn wij vol goede moed
gestart met 1984 •

Een minder goede start beleefde de Zandvoorter, eigenaar
van een Mitsubishi die op de zaterdag voor Kerstmis nog even
snel een boodschap dacht te doen op het Raadhuisplein •

In een jolige bui reed een 18-jarige dorpsgenoot mee op de
motorkap van een Simca bestelwagen van een plaatselijke am-
bachtsman - dit was niet Jolig" bedoeld zo bleek later - deze
zitplaats was uitgekozen omdat de jongeman dan sneller de
bestellingen uit de auto kan halen en bezorgen - nadeel van
deze zitplaats was dat de bestuurder van de bestelwagen wei-
nig uitzicht had -- dat bleek dan ook snel want het werd een
dure „grap" of werkwijze voor de argeloze in tegengestelde
richting rijdende (dus tegemoetkomend verkeer) Zandvoorter
in zijn gloednieuwe auto •

Ondanks het geblokkeerde uitzicht reed de bestuurder van
de bestelwagen met behoorlijke snelheid rechtdoor en botste
vlak voor de Hema boven op de Mitsubishi •

De op de motorkap zittende jongeman belandde met een boog
op de straat en belandde naast de Mitsubishi en kon daar gelijk
de schade bekijken - Die was behoorlijk groot - want die be-
draagt drieduizend gulden •
Zo blijkt opnieuw - haastige spoed -- zelden goed •
Deze mening is Tobber trouwens ook toegedaan - hij kwam

tandenknarsend aangerend - „Niet van boosheid, maar van
het zand, mensen wat een storm", meldde hij hijgend •

„Ik ben even naar het strand gerend -- maar je kunt beter
even wegblijven want er ligt behoorlijk veel vuile olietroep op
het strand - ik heb de boel in ogenschouw genomen - het is al
wat minder - dan tijdens het weekeinde - maar vervuild is het
wel - ik heb het in de gaten gehouden - er is al een enkele dode
vogel gevonden - een diep treurige zaak - heeft Jelle behalve
last van stuifzand ook nog last van olie •

Trouwens Jelle wordt toch een druk bezet man -- want ik heb
begrepen dat de vuilophaaldienst ook in zijn portefeuille zit -
en dat geeft wat herrie dat had ik je al drie weken geleden
verteld hé - die kan er tegen aan in het nieuwe jaar -- die kan
zijn borst wel nat maken - wat dat betreft hij had ook beter op
nieuwjaarsdag in de golven kunnen duiken - was hij alvast
wat aan het koude water gewend geraakt •

Tobber ging er eens lekker voor zitten - „Ik heb trouwens
gehoord dat ook de man van financiën zijn borst wel nat kan
maken -- hij had het zo mooi uitgedokterd met die onroerend-
goedbelasting hé - nou ik kan je nu al vertellen dat ze ook nog
wat voor hem in het vat hebben - want ik heb geen verstand
van al die cijfertjes - maar er schijnt iets te zijn van een grond-
slagverhoging van f 2,36 naar f 3,96 en knappe koppen hebben
uitgerekend dat dat dan weer een verhoging van 61/64% bete-
kent -- en dat ze niet van plan zijn dat te gaan betalen - weetje,
ze schijnen zelfs een fiscaaljurist ingeschakeld te hebben - die
onderzoekt nu al die cijfertjes - want die man kan het weten --
en als ze nu gelijk hebben dan gaan ze weer naar het raadhuis
- gaan ze weer heibel maken - dus wat dat betreft is dit een
schot voor de boeg - hij is gewaarschuwd •

Nu ik er over nadenk wordt het wel een nat college hè - als
dat dan maar niet betekent dat we een natte zomer krijgen
want daar heb ik toevallig geen zin in - gelukkig ben ik geen
voorspeller -- voorlopig zit ik droog - en vanmiddag ga ik eens
kijken of nou echt al het bedrijfsvuil is opgehaald -- dat zal wel
zijn gebeurd - daar heb ik wel vertrouwen in - volgende week
vertel ik wel wat meer •

Tot zover Tobber deze week - de krant is klaar - voetjes op
tafel - tot volgende week!

Vuilcontainers
bedrijfsleven
vervolg van pag. l

twee maanden nog op draellcle wijze
kunnen aanbieden, zij het dat het
eenmaal per week wordt opgehaald

Voorlopig zal men voor de zomer
van 1984 voor de tweede ophaal-
dienst in één week niet extra behoe-
ven te betalen, doch of dit voor 1985
ook haalbaar is. zal deze zomer moe-
ten blijken.

Eveneens bleek dat van de 537 on-
dernemers er 125 zijn die hun vuil wel
door de gemeente opgehaald wensen
te zien. De overige hebben een af-
wachtende houding aangenomen,
omdat men de privatisering van het
bedrijfs- en huisvuil bespreekbaar wil
maken bij het college.

Uit de vuilverwerkende bedrijven
is namelijk het aanbod gekomen zo-
wel de vuilnisauto's als de werkne-
mers van de gemeente over te nemen.

Het spoedoverleg zal worden ge-
volgd door een overleg van de verte-
genwoordigers u't het bedrijfsleven
met het college van b en w. „Afgelo-
pen dinsdagmiddag zouden de resul-
taten van de afgelopen besprekingen
en onze verdere wensen in het college
worden besproken. Wij zouden zo
spoedig mogelijk een onderhoud heb-
ben met het voltallige college. Ik
denk dat het komende dinsdag zal
plaatsvinden", aldus Fred Paap, van
Horeca Nederland.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag: 13 00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-16 00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-12.00 uur en
13.00-17.00 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur.
Klachten over bezorging: uit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Am-
stelveen.
Algemeen redactiechef: Dick Piet
- Amstelveen.
Redactie Zandvoort: Margreet
Ates.
Redactie Haarlemmermeer: Jaap
Kok, Cor Tienstra, Alice Verweij.
Redactie Aalsmeer: Fon Tunnis-
sen, Trudy Steenkamp en Martin
Verhaar.
Abonnementsprijs:
ƒ 34.50 per jaar. Voor postabon-
nees gelden andere tarieven.
/ 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per half jaar
Losse nummers 90 cent.
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Zaterdag 7 januari a.s.
weer geopend

rokken

| FOTOQUELLËÏ
'~ Compleet foto/film- =
S assortiment, voordelig S
=• afdrukken en §
5 ontwikkelen. =
l DROGISTERIJ l
| MOERENBURG |
= Haltestraat 8, =
S Zandvoort j=
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BALLET
in 't Stekkie

•Kinderen v.a. 5 jaar
kunnen zich aan-

melden bij
mevr. H. Groenestein

tel. 1 8484
of maandag 9 jan. om

4.15 uur in 't Stekkie.

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

inlichtingen:

J. Smit - Te/. 02507 - 1 88 12 / 1 57 05

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H.P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooi] ma n...
voor een goed verzorgde auto!

WIJ RUIMEN OP!
RESTANTEN in KOSTUUMS - KOLBERTS -
PANTALONS - PULLOVERS - OVERHEMDEN,
enz., NU MET HOGE KORTING.

Zie onze etalages
of kom eens even binnen kijken!

TEL. 13136KERKSTRAAT 20

PRIJZEN
Wij gaan nog even door met enkele stuks voor

HALVE PRIJZEN.

~1
Nieuw binnengekomen:
JEANS EN PANTALONS
MET BANDPLOOI voor... 89.95

Ook onze jumpercollectie hangt
weer voor u klaar, b. v. een
BEELDIGE JUMPER
MET APPLICATIE voor. 119.97
Ook in mohair en
angora voor 139.00
in rose, kobalt, rood en wit.

SPECIALE AANBIEDING:

PRACHTIGE
JUMPERSv.a 49.95

LEVERKLEUR
LEREN PANTALONS 295.-

Haltestraat 36 - Zandvoort - Tel. 17066

Hotel - Restaurant
„Victor"
Vis- en vlees-
specialiteiten

Zeestraat 29 - Zandvoort
Tel.02507-1 6700

Ook in 1984 gaan wij voorlopig door met ons

keuze-wijn menu a 49.50 p.p.
JANUARI-MENU

Cocktail de pomplemousse au Kiwi
(grapefruitcocktail met kiwi)

ou
Avocado aux crevettes

(Vz avocadovrucht met Hollandse garnalen)
ou

Anguille fumée sur toast
(sneetje gerookte paling l

Consommé au fenouil
(heldere bouillon met venkel)

ou
Oxtailclair

(heldere ossestaartsoep)
ou

Potage Londonderry
(gebonden soep met kerrie)

» * *
Sorbet au citron

Tournedos Rossini
(biefstuk v. d. haas met paté en Madeirasaus)

ou
Steak de veau Calvados

(kalfsbiefstuk met romige calvadossaus)
ou

Filets desole„Neptunus"
(tongfilets met kreeftesaus)

* # #

Glacé aux fruits chantilly
(ijs met vruchten en slagroom)

ou
Cassata Napolitain
(Italiaanse cassata)

ou
Parfait,, Grand Marnier"

* * »

Natuurlijk schenken wij u hierbij onbeperkt rode en/of
witte wijn.

* * »

Wij willen ook nog gaarne al onze cliënten
een gelukkigen voorspoedig 1984toewensen.

EVON B.V.

vraagt voor een object te Zandvoort

SCHOONMAAKSTERS

Werktijden van 8.00-10.30 uur.

Aanmeldingen telefonisch, 023-381350.

democratisch goed

.:::

dzandvoort

HEER, 44 jaar,
zoekt tijdelijk

WOONRUIMTE
in Zandvoort

Br. ond. nr. Z731
bur. v. d. blad.

Drogisterij
Moerenburg voor

DR. VOGEL
HOMEOPATHIE

Haltestraat 8
Zandvoort ^_

Te l. 02507-16123

CHEM. WASSERIJ -VERVERIJ
Haltestraat 39 - Zandvoort

Tel. 1 28 10
AAN BIEDING

Dekens chem. reinigen 5.00
Dekbedden chem. reinigen . 12.00
Gordijnen chem. reinigen (p. m2) 2.50
Mantels chem. reinigen 9.50
Regenmantels
chem. reinigen 11.25
Gratis halen en bezorgen. Geldig t/m 28 jan.

EDIENDTANKE
VOORDEPRUS VANZELF TANKEN

HET4UTOVERWENST4TION
Hogeweg 2, Zandvoort. Telefoon 02507-12240

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 / 1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 151B6

/veel te doen
bij bouwes:

- - ~ - - - - ~

Nog enkele weken op zondagavond DINEREN
en SWINGEN met EDDY CHRISTIANI en zijn

combo.

ƒ 57.50 p.p. incl. 5-gangen diner.
Aanvang 19.00 uur tot 23. 00 uur.

Reserveren gewenst.

VRIJDAGSAVONDS dineren aan zee met aan
de piano Wijnand Verhoeven.

ZATERDAGSAVONDS diner-dansant met live
music,

en...

wilt u eens iets verder van huis:
hotel-restaurant IEPENHOVE,

Hartenlustlaan 4, Bloemendaal!

Een voortreffelijk Frans a la
carte- en specialiteitenrestaurant.

Zeer sfeervol, en in de weekends
licht klassieke en romantische

pianomuziek.

Reserveren is gewenst: 023-258301.

' ju\\'clicrscndi;im;int;iirs \—;

JORKE&SCHALING
Zandvoorts kleinste winkeltje

heeft wél een eigen atelier voor reparaties en
veranderingen.

Of voor het uitvoeren van uw eigen ontwerp!

Open dinsdag t/m vrijdag
van 14 tot 17 en 19 tot 22 uur.

Zaterdag en zondag van 12 tot 23 uur.

U vindt ons m de hal van
het Bouwes hotel.

PAGINA

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 16107

O•Vu «-Mh
AUTORIJSCHOOL

* GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 -16197

PEDICURE
behandeling volgens

telefonische afspraak.

J.C. Looman-
Molenaar

Brederodestraat 18,
tel. 02507-13660.

Te huur aangeb.:

appartement
voor 2 personen.

Huur 850.- p. m. incl.

Tel. 130 78

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
JANUAR11984
Voor leden komen beschikbaar:

1. de beneden-duplexwoning
VAN LENNEPWEG 81 zw.
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, berging.
Huur: f 157.90 per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan: alleenstaanden.

2. de flatwoning 3. de flatwoning
CELCIUSSTRAAT148 (per 1-3-1984) FLEMINGSTRAAT88
Huur: f 454.90 per maand. Huur: f 589.35 per maand.

4. de flatwoning
FLEMIIMGSTRAAT28
Huur: f 593.80 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
blokverwarming, berging.

5. de flatwoning
KEESOMSTRAAT121
Huur: f 488.90 per maand.

6. de flatwoning
KEESOMSTRAAT349
Huur: f 612.45 per maand.

7. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 120
Huur: f 639.30 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
blokverwarming, liften berging.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor de
flatwoningen slechts woonvergunning aan:
- onvolledige gezinnen;
- 2 persoons-huishoudens.

8. de garage
VOLTASTRAAT J
Huur: f 61.50 per maand.

9. de garage
CELCIUSSTRAAT E
Huur: f 51.00 per maand.
Op deze garages kunnen alle leden inschrijven.

10. de parkeerplaatsen B en F
STATIONSSTRAAT 22
(afsluitbaar parkeerterrein Zeeburg)
Huur: f 25.00 per maand per plaats.
Voor deze parkeerplaatsen hebben huurders van het complex
„Zeeburg" voorrang bij inschrijving.
De toewijzing van de garage en parkeerplaatsen geschiedt in
volgorde van het rangnummer.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk

puntensysteem, achter minus het aantal punten voor het onderdeel;
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag W januari a.s. vóór
's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere objecten, kan men dat kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder onderdeel een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor Thomsonstraat 1.
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van
burgemeesteren wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 13 januari
a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden
gepubliceerd.

Tevens komen beschikbaar:
11. de opslagplaats

HOFDIJKSTRAAT 26
Huur: f 412.45 per maand.
Dit pand bestaat uit een ruimte van 9.60 x 4.60 m, hoogte 2.70 m.
Een zolder (8.50 x 3.00 M), met schuin dak, grootste hoogte
2.30 m. Een halletje van 1.20 x 1.55 m, waarop een toilet uitkomt.
Een wasruimte (1.40x 1.10 m). De opslagplaats is voorzien van
een gasgestookte c.v.-installatie. In dit pand zijn gas-, water-,
elektriciteit- en telefoonaansluiting aanwezig.

12. de opslagplaats onder het flatgebouw
ZEESTRAAT 22
Huur: f 1000.- per maand.
De oppervlakte van deze ruimte is ca. 130 m2. In deze ruimte is de
mogelijkheid voor gas-, water-, elektriciteit- en telefoonaansluiting
aanwezig.
De beide ruimten mogen alleen voor opslag van droge,
niet-geurende en ongevaarlijke artikelen worden gebruikt.

Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en
rangnummer dienen vergezeld te gaan van een uittreksel uit het
geboorteregister van de Kamer van Koophandel voor Haarlem en
omstreken, dat werd af gegeven in de maand januari 1984.
Over toekenning van een bereidverklaring zal het bestuur beslissen aan
de hand van de aard van het bedrijf en het rangnummer van de
belangstellenden. Inschrijving dient vóór dinsdag 24 januari 1984 te
geschieden aan het kantoor van de vereniging; reacties die later
binnenkomen worden terzijde gelegd. De uitslag van de toewijzing zal
vóór eind januari a.s. aan de belangstellenden schriftelijk worden
meegedeeld.

RUILRUBRIEK januari 1984
1. Aangeboden: beneden-duplexwoning

NIC. BEETSLAAN2
bestaande uit: slaapkamer, woonkamer, keuken,
berging, tuin. Huur: f 157.90 per maand.

Gevraagd: eengezinswoning.

2. Aangeboden: 4 kamer-flatwoning 1e etage
LORENTZSTRAAT
Huur: f 636.85 per maand

Gevraagd: goedkopere (flat)woning.

3. Aangeboden: 2-kamerwoning
MR. TROELSTRALAAN 62-2

Gevraagd: eengezinswoning.

4. Aangeboden: 5-kamer-maisonnettewoning
SOPHIAWEG
Huur: f 390.80 per maand

Gevraagd: eengezinswoning, bij voorkeur in Nieuw Noord.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te dienen

bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt al/een volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands
lidmaatschapsnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte
lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren, tot het
einde van deze maand. _____
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BIJ ZAND VOORT BETER TERREIN

Protest tegen zeilvliegen
langs kust Bloemendaal

ZANDVOORT - Stichting
Duinbehoud en Vogelwerkgroep
Haarlem zijn van mening dat het
zeilvliegen dat sinds 1981 in het
duingebied tussen IJmuiden en
Bloemendaal wordt beoefend, de
komende zomer niet meer mag
plaatsvinden.

„Ten zuiden van Zandvoort of
langs de Hondsbosse Zeewering
is plaats genoeg voor het uitoefe-
nen van deze sport, in het kust-
gebied IJmuiden/Bloemendaal
wordt teveel van de vogelstand
en zeldzaam nauurgebied ver-
stoord door deze aktiviteit", is de
mening van deze groeperingen.

In 1981 is aan de kust bij IJmuiden
een start- en landingsplaats aange-
legd ten behoeve van de zeilvlieg-
sport. Zeilvliegtuigen zijn toestellen
zonder motorische aandrijving, wel-
ke met behulp van de thermiek wor-
den voortgestuwd en tot enkele tien-
tallen meters boven de zeereep kun-
nen vliegen. Eenmaal in de lucht is
men vrij om over natuurgebieden te
vliegen die voor wandelaars gesloten
zijn, teneinde de rust voor fauna en
vegetatie te waarborgen.

Van dak gevallen
ZANDVOORT - Een 38-jange

Zandyoorter wilde zijn kerstboom
verwijderen via het dak. Hij viel ech-
ter naar beneden van zijn woning in
de Kochstraat en moest met gebro-
ken pols, rugletsel en een wond aan
zijn lies naar het Marine hospitaal
worden vervoerd.

Zeilvliegers landen soms in de zee-
reep, waardoor ongewenste betre-
ding ontstaat. Om weer in de lucht te
komen heeft men meestal hulp nodig
van passerende strand- en duinwan-
delaars. Betreding brengt verstui-
ving teweeg van de uiterst kwetsbare
zeereep.

Schadelijk is zeilvliegen voor trek-
en broedvogels. In het voor- en na-
jaar trekken honderdduizenden vo-
gels langs de kust en worden opge-
schrikt door felgekleurde, op roofvo-
gels gelijkende Zeilvliegtuigen. In het
vroege voorjaar (de vergunning loopt
van 15 oktober t/m 15 april) worden
broedvogels verstoord door zeilvlieg-
tuigen.

Met name ten noorden van Parnas-
sia vindt men de best bewaarde over-
gangen van buitenduinen naar zee-
reep, welke men m de kustduinen
tussen Calais en Denemarken kan
vinden. Het landschap is vrijwel on-
geschonden en kent geen grote re-
kreatievoorzienmgen, boulevards of
bebouwing. De omvangrijke stru-
weelbegroeiing in dit kustgebied is
een belangrijke pleister- en foera-
geerplaats voor vogels op de door-
trek en een uiterst waardevol broed-
gebied voor karakteristieke duinvo-
gels, waaronder Tapuit, Roodborst-
tapuit en Boomleeuwerik. Het aantal
broedparen van deze soorten ligt vele
tientallen malen boven het landelijk
gemiddelde.

„Het zeilvliegen is enerzijds in
strijd met de planologische bestem-
ming van de genoemde kustduinen
en anderzijds niet in overeenstem-
ming met de doelstelling van de over-
heid om de duinstreek tussen Zand-
voort en IJmuiden tot nationaal park
te bestemmen".

Veertiende tafel voor Rode Kruis
ZANDVOORT - Zaterdag-

avond werd door Sociëteit
Duysterghast bekend ge-
maakt dat aan de Zandvoort-
se afdeling van het Rode
Kruis de tafel van verdienste
1983 werd toegekend. Een on-
derscheiding die jaarlijks
wordt uitgereikt aan een
Zandvoorter of een instelling
die zich bijzonder verdienste-
lijk heeft gemaakt voor de
badplaats.

Sinds 1970, toen Nico Bou-
wes de eerste tafel ontving,
zijn er jaarlijks diverse perso-
nen en instellingen door de so-
cieteit in het zonnetje gezet,
en het kon niet anders of het
Rode Kruis waarvan de Zand-
yoortse afdeling al sinds 1935
in het dorp aktief is, zou wel
eens een keer aan de beurt ko-
men, hetgeen dus nu werd be-
waarheid.

Voordat de tafel, dit jaar ver-
vaardigd door de kunstenaar
Toon Lavertu werd overhandigd
aan de bestuursleden van het Ro-
de Kruis, werd door Duysterg-
hast-praeses Jaap van Pol uitvoe-
rig ingegaan op de verdiensten
van de plaatselijke afdeling van
deze instelling.

Omdat de voorzitter, de heer
Mulder als apotheker juist dit
weekeinde dienst had en niet aan-
wezig kon zijn, werd de creatie
van Lavertu overhandigd aan de
bestuursleden De Jong en Hor-
ning die werden vergezeld door de
colonne-leiders, de huisarts
Drenth en de heer Bosman.

Penningmeester De Jong van
het Rode Kruis sprak in zijn
dankwoord de hoop uit dat het
Rode Kruis in haar jubileumjaar
1985 over een eigen ruimte zou
kunnen beschikken. Hierbij doel-

I de hij op de voormalige Josina
Jsssasm^AKmuv^aic^ftrf.n'Mismm^'X'Mtasiass^

van den Enden School waarvoor
het Rode Kruis belangsteling
heeft en waarover besprekingen
met het gemeentebestuur worden
gevoerd. Of deze koop doorgang
zal kunnen vinden is nog de
vraag, want door de PvdA-fractie
zijn hierover in de laatstgehouden
commissievergaderingen Alge-

mene Zaken en Financien vragen
gesteld

Fractievoorzitter Toonen heeft
gesteld dat het verkoopbedrag
dat momenteel wordt genoemd
(zestigduizend gulden) wel erg
laag lijkt, terwijl toch een aan-
vaardbare oplossing gevonden zal
moeten worden voor de veremgin-

gen en instellingen die juist in de-
ze voormalige kleuterschool on-
derdak hebben gevonden.

Zijn fractiegenoot Ide Aukema
heeft in de commissievergadering
financiën aangedrongen op een
taxatie van een onafhankelijke
makelaar, alvorens de verkoop-
som wordt bepaald.

De veertiende tafel van verdienste 1983, een creatie van kunstenaar Toon Lavertu, wordt overhandigd aan de afdeling Zandvoort \
van het Rode Knus.
Door Lavertu werden eveneens de tafels van verdienste 1979, 19S1 en 1982 aan respecticveijk ge Loogma, Vinn de Buyzer en de \'
KNZHRM vevaardigd. Foto Berlott ',

Forse kritiek horeca-onderneirif rs

voor
is antwoord op structuurstudie

ZANDVOORT - De ondernemers uit de horeca, aangesloten bij
Horeca-Nederland, afdeling Zandvoort, hebben in de commissie
midden- en kleinbedrijf een reactie gedeponeerd op de onlangs
verschenen structuurstudie.

In deze reactie komt duidelijk de teleurstelling tot uiting van wat
door de ondernemers wordt genoemd een „mager beleid". De struc-
tuurnota wordt omschreven als „een stuk, waarbij een aantal zaken
direct opvalt en een nog groter aantal tussen de regels verborgen
blijft". De structuurstudie willen zij dan ook zien als „vrijblijvende
aantekeningen die kunnen dienen als advies". In de reactie wordt
door de ondernemers wel een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd.

De belangstelling van de horeca-
ondernemers richt zich speciaal op
het centrum van Zandvoort, dat vol-
gens hen een bijzonder attractief ge-
bied is voor de regio, dat zelfs aan-
trekkingskracht uitoefent op mensen
van verderliggende gebieden.

De ondernemers betreuren dan ook
dat door het college weinig aandacht
geschonken is aan dit gebied, zeker
waar het sociaal-culturele aktivitei-
ten betreft.

Zij stellen voor om via een „een-
voudige doch drastische ingreep" de
aantrekkelijkheid van het centrum
te verhogen, de eenzijdigheid van de
winkels met de daarbij behorende
winkelsluiting van velen buiten het
seizoen kan in hun plan beperkt wor-
den, terwijl ook de parkeeroverlast
kan worden teruggedrongen.

Zwarte veld
Voor het gebied Louis Davids-

straat/Busweg/Prinsesseweg en
Zwarte Veld, komt men met een ri-
goureus plan.

Het busstation dient afgebroken te
worden en verplaatst naar het zwarte
Veld, het vrijkomende gedeelte aan
de Louis Davidsstraat kan een par-
keerbestemming krijgen, terwijl daar
ook de wekelijkse markt kan worden
gehouden. De bus kan vanaf het
Zwarte Veld via de Busweg eenzelfde

route rijden als de heenweg, dit voor-
komt het busverkeer op de Grote
Krocht. Dan kan de Grote Krocht
versmald worden tot aantrekkelijk
winkelgebied, een aantrekkelijkheid
die vergroot wordt wanneer er bomen
geplant worden. De rotonde voor het
Raadhuis kan verplaatst of verwij-
derd worden, de Haltestraat krijgt
een versmalde rijbaan of wordt voor
doorgaand verkeer afgesloten, dit
geldt dan ook voor het Kerkplein en
de Kerkstraat. Bezoekers aan het
centrum kunnen hun auto's parkeren
aan de Louis Davidsstraat waar par-
keergelegenheid in lagen gebouwd
moet worden, waar tevens een flet-
senstallmg kan worden onderge-
bracht.

Door de ondernemers wordt ge-
steld dat deze oplossing inspeelt op
de wensen van middenstanders en
bevolking, terwijl het centrum toch
voor de auto bereikbaar blijft.

eveneens blijken de ondernemers
grote voorstanders van de zogenaam-
de „Dordtse parkeerregeling", waar-
bij de parkeergelden weer in de ge-
meentekas vloeien.

Voorgesteld wordt ook om bij de
nieuw te realiseren projecten, zoals
Sterre der Zee, Kijkduin etc. te zor-
gen dat er voor de nieuwe bewoners
een eigen parkeergelegenheid bij de
woningen is.

Het huidige busstatioji aan de Louis Davidsstraat dal verplaatst kan worden naar het
Zwarte Veld, aldus de ondernemers.

Uw krant niet
, ontvangen ?._

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Toneel
Op zaterdag 14 januari en zondag

15 januari zullen door toneelvereni-
ging Op hoop van zegen twee eenak-
ters worden noeevoerd, narneliik
„Even zitten" v'aa David Carnpton en
„De brief van Don Juan" van Luisa
Treves.

De voorstellingen vinden plaats in
verenigingsgebouw De Krocht en be-
gmnen zaterdagavond om 20.30 uur
en zondagmiddag om 14.00 uur.
Plaatskaarten zijn verkrijgbaar voor
de aanvang van de voorstelling aan
de zaal. Toegangsprijs ƒ 6.50 p.p.

Kwart
woningzoekenden
heeft niet geantwoord

ZANDVOORT - Door het ge-
meentebestuur wordt bekend ge-
maakt dat dnehonderdvijfentachtig
woningzoekenden niet gereageerd
hebben op het verzoek de door het
sociografisch bureau de Meerlanden
opgestelde vragenlijst m te vullen en
te retourneren.

Omdat de gevraagde gegevens van
alle woningzoekenden van het groot-
ste belang zijn voor het opstellen van
een rapport over de kwantitatieve

Woningbouw

(Advertentie) "

see Morris
before
youbu;

uede
lamsvacht

nappa
Haarlem:

Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 3126 55

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

Ook ten aanzien van de woning-
bouw hebben de horeca-onderne-
mers een totaal andere zienswijze
dan het college. Tegen gestapelde
woningbouw in Noord heeft men be-
zwaren. „Hebben wij nog niet genoeg
ellende met stapelbouw in Noord er-
varen?", zo vragen de ondernemers
in hun reactie. „Hier dient toch een
visitekaartje van Zandvoort ge-
creeerd te worden. Immers de boule-
vard is één van de beide toegangswe-
gen en dient zo aantrekkelijk moge-
lijk te zijn.

Wanneer de bebouwmgsgrenzen
zouden worden opgeheven, dan zijn
de ondernemers zeker geen voorstan-
ders van „het volbouwen van Zuid",
het opheffen van de beschikking van
minister Gruijters dient hiervoor
geen vrijbrief te zijn," aldus hun
schrijven.

Overigens zijn ze wel voor de hand-
having van de voetbalvelden van
Zandvoortmeeuwen, omdat het
waarschijnlijk nuttig is dat in Noord
een „groene long" gehandhaafd blijft.

Toerisme

De ondernemers verwachten van
het gemeentebestuur wat grootscha-
liger gedachten waar het gaat om het
toerisme en de recreatie. Het feit dat
Zandvoort grote ervaring zou hebben
met de vcrblijfsrecreatie, zoals in de
structuurstudie staat aangegeven,
achten zij een fabeltje. „De ervarin-
gen in dit kader opgedaan zijn ten
ene male verouderd en dientengevol-
ge niet meer van toepassing op de
huidige maatschappelijke ontwikke-
ling. Hard zal er gewerkt dienen te

vervolg op pag. 3

Ophalen bedrijfsvuil met haken en ogen
ZANDVOORT - De besprekin-

gen tussen het gemeentebestuur
en vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven hebben tot nu toe
het volgende resultaat opgele-
verd.

De aanschafprijs voor onder-
nemers voor containers is ver-
laagd van ƒ 450.- naar ƒ 348.- per
container.
In de zomer van 1984 zal het
bedrijfsvuil twee maal per
week worden opgehaald zonder
extra kosten.

Aan liet einde van het jaar
zullen door de gemeente (je tota-
le kosten van het ophalen van
het bedrijfsvuil worden bere-
kend. Dit bedrag zal dan wor-
den omgeslagen over alle deel-
nemende ondernemers en dit
zal mee bepalend zijn voor de
kosten van de komende jaren.

Ook al heeft een ondernemer
weinig bedrijfsvuil (apotheken,
huisartsen, juweliers etc.), dan
zal hij toch verplicht worden

een container a j' 348.- aan te
schaffen in plaats van een parti-
culicr container ad. f 93.-, excl.
BTW.

Alle ondernemers zullen een
enquêteformulier ontvangen
waarin wordt gevraagd ken-
baar te maken of men het be-
drijfsvuil via de gemeente of
via een particulier bedrijf afge-
voerd wenst te zien.

Mocht 40% van de Zandvoort-
se ondernemers besluiten het
bedrijfsvuil via een particulier
bedrijf te laten ophalen, dan zal
de gemeente afzien van het op-
halen en zullen dus alle onder-
nemers zelf verantwoordelijk
zijn voor de afvoer van bcdrijfs-
vuil.

Aan het einde van deze weck
zullen de ondernemers door de
gemeente en de plaatselijke on-
dernemersverenigingcn schrif-
telijk van een en ander op de
hoogte worden gesteld.

Schoorsteenbrand
ZANDVOORT - Vorige week don-

derdag is het niet goed functioneren-
de rookkanaal van een pas gemstal-
leerde open haard er de oorzaak van
geweest dat de Zandvoortse brand-
weer in actie moest komen. Na ge-
bruik van de open haard was het
dakbeschot van de woning aan de
Brederodestraat gaan gloeien. Bij
het blussen van dit brandje werd
gebruik gemaakt van de hoogwerker.

(Advertentie)

Zandvoorts
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vraagt
met
spoed
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bezorgers
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Tel. 17166.

woningnood van de inwoners, heb-
ben deze woningzoekenden een her-
innenng onvangen

Hen wordt verzocht alsnog de inge-
vulde vragenlijst zo snel mogelijk te
retourneren. *

Overigens hebben m de periode l
juni 1983/30 september 1983 294
Zandvoorters zich als womngzoeken-
de gemeld.

Per l oktober 1983 bedroeg het
aantal geregistreerde woninzoeken-
den 1675
Uitgesplitst:
Alleenstaanden 706
Tweepersoonshuishoudens 534
Gezinnen mei l kind 168
Gezinnen met 2 kind 19S
Gezinnen mei 3 kmd of meer 68
Aankomende gezinnen l

Bij aanrijding
gewond

ZANDVOORT - Een 8-jarig Zand
voorts jongetje is vorige week woens-
dag aangereden in de Linnaeusstraat
door een 33-jange Haarlemmer. Het
ongeluk gebeurde op de kruising van
de Heimanstraat. Het kind stak on-
verwacht de weg over, hoewel de
Haarlemmer direct afremde kon een
aanrijding niet worden voorkomen.
In het ziekenhuis in Haarlem waar
het kind naar toe werd gebracht wer-
den slechts enkele lichte verwondm-
gcn geconstateerd

Aanrijdingen
ZANDVOORT - De afgelopen

week hebben zich in de badplaats
weer een aantal aanrijdingen voorge-
daan, waarbij m sommige gevallen
een fikse materiele schade ontstond.

Dinsdag was een 29-jarige automo-
biliste uit Haarlem in de Dr. Smits-
straat onbekend met het feit dat zij
voorrang behoort te verlenen aan
verkeer komend uit de Van Alphen-
straat. Zij stopte dus met op de voor-
rangsstreep en reed een auto aan
bestuurd door een 24-jarige mwoon-
ster uit Heemstede.

Diezelfde dag raakte een 19-jarige
Zandvoorter met zijn auto in een slip
na een flauwe bocht in de Linnaeus-
straat en ramde daarbij een gepar-
keerd staande auto van een 36-jange
Zandvoorter. Beide auto's werden
flink beschadigd.

Vrijdag onstond een aanrijding op
de Julianaweg. Een 51-jarige Zand-
voortse werd gehinderd door een ach-
ter haar rijdende automobilist die
met grote lichten constant lichtsei-
nen gaf. In de bocht van de weg werd
zij door deze automobilist ingehaald
en moest zij uitwijken. Ze kwam met
haar auto tot stilstand tegen een
muur van een woning. Haar auto had
veel schade.

Auto in brand
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen)

omstreeks 05.00 uur werd opgemerkt j
dat een auto op de Boulevard Bar-l
naart brandde. De gewaarschuwde
brandweer heeft dit brandje geblust.'
Later bleek dat de auto m Haarlem'
was gestolen. l

2 TACHTIG - Wordt
dit jaar de bekende
gymnastiek- en sport-
vereniging OSS. Zie
Voetlicht.

ONDERZOEK -
Baarmoederhalskan-
keronderzoek in dis-
cussie

3

3 WEGEN - Er wordt
geld beschikbaar ge-
steld voor de verbete-
ring van heel wat stra-
ten in het dorp.

WIJN - Zeer oude, af-
komstig uit een reeds
lang vergane Oost-In-
dievaarder.

5

l KAMPIOEN - Het
kampioenschap be-
haalden dit weekeinde
de badmmtonspelers
van Nieuw Unicum.

Verder zwemmen,
zaalhandbal, basket-
bal, zaalvoetbal. kar-
tracing, tafeltennis,
etc. etc. op de sportpa-
gina.

9

Zandvoor
ISlïeuwsbiad
iedere week zelf in de bus
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VOOR 'T VOETLICHT
Gymnastiek- en sportvereniging
Oefening Staalt Spieren
Opgericht 5 maart 1904
Doelstelling: Lichamelijke opvoeding te brengen voor iedereen
in de ruimste zin des wooids
Aktiviteiten: Gymlessen aan peuters kleuters, meisjes, jon-
gens dames en heien Dit gebeuit eenmaal per week Verder
zijn er keurgroepies, woidt meerdere keren per week jazz-
gymnastiek gegeven, spierontspanningsgym op yogabasis en
een speciale gioep vooi vrouwen op de maandagmorgen in
sportschool Buchel Zomers is er atletiek op het Dumtjesveld
en 's winters wordt dit op indoorbasis vooitgezet
Accommodaties. De Van Pagee spoithal, de Pimsessehal en in
het gymnastieklokaal van de Oranje Nassauschool
Contributie. Afhankelijk van de leeftijd van ƒ 88 tot ƒ 136 - per
jaar
Inlichtingen Bij de diveise bestuuisleden tel 13803 (vooizitter
J H Bnnk) tel 12918 (secietaresse meviouw Romkes) en tel
14518 (mevrouw De Rooy)

troffen zal dit jubileum wat rustig
gevierd woiden Dit keer geen
grootse gymnastiekdemonstra
ties van wereldbeioemde teams
zoals gebeurde bij de jubileumvie
ringen van het 50 en 75 jarig be-
staan maar een optreden van de
eigen leden tijdens een speciale
open dag die m de Van Pagee
Spoithal zal worden gehouden

Momenteel wordt er door de dl
verse keuigioepen, maar ook
dooi de , gewone leden zoals de
jongens en meisjes hard getramd
om goed voor de dag te komen
Ook de peuteitjes en kleutertjes
zullen acte de precense geven
wat op zich al veel ouders en be
langstellenden naar de sporthal
zal biengen

Het vaandel

1984 is voor OSS een bijzonder
belangrijk jaar want m maart
aanstaande zal het tachtigjarig
bestaan worden gevierd

Gezien de bezuinigingen die
ook deze vereniging hebben ge-

Historie
OSS kent een rijke historie

Niet voor niets is deze gymnas-
tiekverenigmg een der oudste van
Zandvoort „Met Zandvoort-
meeuwen zijn wij de oudste ver-
enigmg op sportgebied, en dat wil
heden ten dage toch nog wel wat
zeggen Veel heel veel Zandvoor-
ters zijn ooit lid van onze verem-
ging geweest, hetzij voor langere
of kortere tijd Vroeger vervulden
wij behalve de sportieve, toch ze-
ker ook een grote sociale functie",

«KT •>

sociaal-
maatschappelijk

vertelt de voorzitei de heei J H
Brink

En als er iemand is die veel van
deze vereniging afweet, dan is het
juist de voorzitter die deze func
tie al luim 47 jaar veivult

Behalve de vele prijzen en be
kers die door leden van de verem
ging in deze tachtig jaren werden
verdiend heeft OSS ook een rijk
foto archief

Duidelijk valt op deze foto s de
ontwikkeling van de gymnastiek
waai te nemen Ei zijn foto's van
de dames turnsters keung op een
rij m de duinen Een foto geno
men aan het begin der jaren twm-
tig Het tenue bestond uit een wit
te blouse met grote vhnderstnk
en de zwarte tok en zwarte kou-
sen , omdat dat zo netjes stond

Het zilveren jubileum was in
het jaar 1929 een gebeurtenis die
veel maanden m beslag nam met
een grote demonstratie van ver
schillende veiemgingen m het
dorpscentrum, waar ae jongens
zowaar m korte broek met blote
benen m zwarte gymschoenen
keung vrije oefeningen uitvoei
den

Heel wat mindei sportief zagen
de dames van de keui groep er uit
(zie gepubliceerde foto) In aanwe
zigheid van de notabelen, bui ge
meester Beeckman is te zien een
traal midden m het publiek weid
een vrije oefening gegeven De da
mes waren kuis en keurig gekleed
m zwarte kousen met lange gym
broek waarover nog een lokje
werd gedragen Slank wai en deze
turnsters bepaald met, maai het
enthousiasme waarmee met de
armen werd gezwaaid was bij zon-
der groot „Keurig gestrekt was
er kennelijk ingehamerd en dat is
duidelijk waarneembaai OSS
heeft wel moeiliike tilden gehad

Een vnje oefening van turnsters anno

m haar lange bestaan In 1914-
1918 toen de meeste mannelijke
leden onder de wapenen moesten
en de zaal werd gevorderd gingen
de dames en de meisjes m de dui-
nen door met hun gymnastiekoe-
femngen

Het veertigjarig bestaan viel in
de oorlogstijd op 5 maart 1944
Toch werd, in Haarlem weliswaar
een druk bezochte receptie ge-
houden

De viering van een halve eeuw
OSS werd in 1954 gehouden met
spectaculaire turndemonstraties
van onder andere Zweedse turn-
sters, een gebeurtenis die de lan
delijke pers haalde en waarvoor

l vanuit vakkringen veel belang-
stelling bestond

Dat was de tijd waarin de leden
van de gymnastiekvereniging nog
zongen

Geen zang klinkt zo
schoon, en geen spraak
wordt gehoord
Die ons meer begeestert,
die ons meer bekoort
Geen lied klinkt zo krach-
tig, zo innig gemeend
als 't lied van gymnasten
als broeders vereend"

Mijlpalen
Behalve natuurlijk de „mijlpa-

len", het 25 50 en 75-jang be-
staan, zijn er ook veel andere
mijlpalen" die door het bestuur

met graagte worden herinnerd
De meest gedenkwaardige was
het behalen van het nationaal
kampioenschap van Bep Drom-
mel Want de vereniging heeft
met alleen bijgedragen tot een
stuk lichamelijke vorming van
duizenden Zandvoorters, er werd
en worden nog topturnsters en
turners m Zandvoort getramd De
laatste jaren was het Nelleke de
Rooy die met het behalen van
kampioenschappen van zich deed
spreken Overigens wordt ze nu,
sinds haar verhuizing naar Lely-
stad, wel gemist

Bij het 75 jarig jubileum werd
een expositie van foto's en be-
haalde trofeeën in het cultureel
centrum gehouden Een cultureel
centrum waar men nog het vaan-
del kan vinden van OSS dat vroe-
ger bij nationale sportdagen en
wedstrijden trots werd meege-
voerd

Hoewel de concurrentie van an-
dere sportclubs groot is, zijn er
nog altijd zo'n vierhonderd leden
die wekelijks de „gymavonden"
bezoeken Om tegemoet te komen
aan de wensen van de leden wor-
den ei op diverse avonden m ver
schillende gebouwen les gehou-
den Op maandagavond van
18 00-19 00 en 19 00 20 00 uur is er
voor de jeugd gym m de Van Pa-
geehal gevolgd door een uur voor
dames

Op donderdagavond is dit voor
dezelfde leeftijdsgroepen m de
Oranje Nassauschool voor leden
uit Zandvoort-Zuid De uren zijn
dan voor de jeugd van 18 30 19 30
en 19 30 20 30 uur terwijl de da-
mes van 20 30-21 30 uur aan de
beurt komen

Spierontspannmgsgymnastiek
op yogabasis wordt op dinsdag-
avond gegeven in de Pnnsessehal
van 20 00-21 00 uur

Jazzballet, hetgeen meer is dan
aerobic dansen is er op woensdag-

Cursussen Kruisvereniging
ZANDVOORT - De Kmisveiem

ging Zandvoort oigamseeit de ko
mende maanden diveise cursussen
voor haar leden Als eeiste wordt
gegeven een cuisus ziekenveizoi ging
thuis

De cursus bestaat uit viei achtei
eenvolgende maandagavonden en is
bestemd voor ledeieen die te maken
krijgt met zieken m de omgeving
thuis of m de familie De cuisus be
gmt op maandagavond 23 januari om
19 30 uur en staat onder leiding van
een verpleegkundige en een wijkzie
kenverzorgende

De cursus is niet allen bedoeld voor
die mensen die nu m hun familie of
directe omge /mg te maken hebben
met ernstige of langdui if,e zieken De
cursus is ook bestemd vooi ledeieen
die te maken kan knjgun met zieken
in zijn omgeving (we denken aan fa
milieleden buuitgenoten vnjwilli
gers), zowel oudeien als jongeren zijn
welkom In de?e cuisus leien de deel
nemers de giondbeginselen die nodig
zijn om een zieke thuis te vei zorgen
Het is erg belangrijk dat de dnecte
omgeving van de zieke deze veizoi-
ging (eventueel me' behulp van de
wijkverpleging aanduift i Want in
veel gevallen moeten 7icken die
graag thuisblijven toch \\oiden opge
nomen omdat de familie hem of haai
me t kan verzorgen

Deze cuisus zal van de deelnemers
geen verpleegkundigen maken maai
alle zaken die noodzakelijk ?i|n vooi
een goede veizoigmg van een ?ieke
zullen aan de orde komen Ondei
andere gaat het over veizoigmg van
de zieke gebruik van hulpmiddelen
bij de verzoiging voedingsadviezen
tiltechmeken loophulpmiddelen

Cursus aanstaande ouders

De cursus woidt geoigaiMsund op
20, 27 februan 5 12 en 19 maait Tl]
dens deze cuisus zullen ondei \\ ei pen
aan de orde komen die te maken
hebben met de zwangei schap de be
valling en de kiaamti]d Veidei zal ei
ruimschoots gelegenheid /i]n om via
gen te stellen en enatingcn uit te
wisselen

De cursus zal veizoigd worden
door A van Limbeek die als vviikver

pleegkundige m Zandvoort wei k
zaam is Ouders die in de periode van
april t/m augustus het eerste kindje
verwachten kunnen zich telefonisch
opgeven

Inlichtingen en opgave voor beide
cui sussen via spreekuur wijkverple-
gmg tel 16364 op werkdagen van
13 30 tot 14 30 uur

Programma
Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De vrouwenver
emging Vrouwen van Nu heeft het
ondei staande piogramma bekend
gemaakt voor de maand januan
donderdag 5 januari:
Contactmorgen in hotel Zomerlust
aanvang 10 00 uur Bekendmaking
plannen 1984 en meuwjaarsconferen
ce van Tomahvaer en Pieternel
woensdag 11 januari
Wandeling ondei leiding van Miep
Rous Veizamelen 10 00 uur Gemeen-
schapshuis
Vrijdag 13 januari
Start serie bndgelessen in hotel Zo
merlust Inlichtingen 15590
dinsdag 17 januari
Excursie naar Zuivelkeuken in Leid-
schendam en Panoiama van Mesdag
Veitiek 09 00 uur met bus vanaf Ge-
meenschapshuis Kosten ƒ20 mcl
kopje koffie en thee Kosten Panora
ma van Mesdag vooi eigen tekening
woensdag 25 januan
Lezing met dia s door de heer Meijei
van het Wolsecretanaat aanvang
14 00 uui in Gemeenschapshuis

Vandalisme
ZANDVOORT - Het afgelopen

weekeinde werd een ruit ingegooid
van een huis aan de Swaluestiaat
tenuil ook vernielingen werden aan
gencht aan een verkoopwagen die
geparkeeid stond m de Kruisstraat

Aan de Zandvoortselaan werd een
steen gebiuikt om het keukenraam
m te slaan waarna men binnenkwam
en een Zaanse klok en een doosje met
sieiaden mee nam

Expositie Co van Assema
ZANDVOORT - Van 9 januan t/m 2 februari 1984 exposeert in

gebouw Noord-Holland Co van Assema schildeiijen aquarellen en
tekeningen

De expositie is geopend op weikdagen van 9 17 uur Gebouw Noord
Holland bevindt zich aan de Schipholweg hoek J J Hamelinkstraat te
Haarlem Op zondag 15 januan is ei tei gelegenheid van deze expositie
een zeei informeel open huis met een kopje koffie en een muziekje
Dit woidt gehouden van 14 00 17 00 uui

(Advertentie)

Naar een andere school....
. . . maar welke?

Op 25 26 januan en 22 23 februari 1984
een SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
m de PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
bel de SPECIALVERKOOP 020-562.2345.

avond van 20 00-21 00 uur en van
21 00-22 00 uur

Indoor atletiek en gymnastiek
(gemengd) wordt gegeven op
maandagavond m de Oranje Na-
ssauschool van 19 00 20 00 uur
voor de jeugd en van 20 00-21 00
uur voor ouderen

De keurturnploeg traint op vrij-
dagavond m de Oranje Nassau-
school en op maandagavond in de
Pnnsessehal, terwijl er kleuter- en
peutergym is op dinsdag en don-
derdag van 16 30-17 30 uur in de
Van Pageehal

den, een secretaresse en een voor-
zitter en penningmeester, maar
ook bestuursleden die zorgen
voor de uitgave van het clubor-
gaan, veel hulp voor het begelei-
den van de jeugd, onze grootste
groep, maar wij zijn al een tijd op
zoek naar een plaatsvervanger
voor mevrouw Romkes en mij-
zelf', zegt de voorzitter

„Wij hebben het nu al zo lang
gedaan, we vinden dat het tijd
wordt dat onze taken eens overge-
nomen worden Mevrouw Rom-
kes en ik wij zouden dat met
vreugde begroeten", vertelt de
heer Brink, die speciaal na een
zware ziekte wel van de last van
47 jaar voorzitterschap zou willen
worden verlost „Wij hopen dat
zich nieuwe energieke en jonge
mensen aanmelden die onze ta-
ken kunnen overnemen Dat zou
voor mijzelf wel het mooiste ge-
schenk zijn voor het tachtigjarig
bestaan", zegt hij

Wie o wie voelt zich geroepen
deze zware taak van de heer
Brink over te nemen' Men kan
hierover contact opnemen met
het bestuur, tel 14518

Alhoewel het tachtigjarig be-

Een „moeilijke" oefening van een
jeugdig turnster anno 1980

staan dus vrij sober gevierd zal
worden, heeft men nu alvast be-
dacht dat het eeuwfeest in 2004
waarschijnlijk van veel grootser
allure zal kunnen zijn Men hoopt
dan nog steeds over een groot
aantal leden te kunnen beschik-
ken met een enthousiast bestuur

De geweldige demonstraties, optochten etc waarvoor m 1929 het hele dorp te hoop liep Let op de veldwachter m
het midden \

Uiteraard kent de gymnastiek- > i
vereniging een groot aantal vrij
willigers die lesgeven aan de
jeugd maar ook betaalde krach-
ten die de iets gevorderde turners/
sters les geven

Het is wel lang geleden dat men
de Haarlemse gymnastiekleraar
Dreijer overhaalde voor ƒ 2 - per
avond in Zandvoort les te komen
geven aan enthousiaste jongeren
Dat was in 1904

Deze technische leiding werd m
latere jaren overgenomen door de
heren Van Pagee, Peeman, Lin-
terman en Jagerman Nu zijn er
mensen als Marcel v d Borden,
Bngit Jonkman en vele anderen

Bestuur
Het bestuur dat nu al zoveel ja-

ren OSS leidt is echter nodig aan
vernieuwing toe „Het is nu een
maal een veel omvattende taak,
wij hebben behalve de technische
mensen toch ook heden nodig
met organisatietalent Het be-
stuur kent verschillende taken, er
zijn wedstnjdcommissarissen, ju-
rvleden voor onderlmee wedstrij-

AGENDA
Toneel

Op zaterdag 14 januari en zon-
dag 15 januari zullen door to-
neelverenigmg Op hoop van ze-
gen twee eenakters worden op-
gevoerd, namelijk „Even zitten"
van David Campton en „De
bnef van Don Juan" van Luisa
Treves

De voorstellingen vinden
plaats m verenigingsgebouw De
Krocht en beginnen zaterdag-
avond om 20 30 uur en zondag-
middag om 1400 uur Plaats-
kaarten zijn verkrijgbaar voor
de aanvang van de voorstelling
aan de zaal Toegangsprijs ƒ650
PP

Cursussen
Bij voldoende belangstelling

kan in januari gestart worden
met een cursus VOS (vrouwen
oriënteren zich op de samenle-
ving)

De cursus duurt twaalf weken

(tweeëneenhalf uur per keer)
kinderopvang is mogelijk

De onderwerpen waarover in
deze cursus wordt gesproken
worden samen met de cursus
leidster besproken b v ouder-
schap, werk politiek, femmis-
me/emancipatie e d

Voor meer informatie en aan-
meldmgen Ingnd Veerkamp tel
02507-14744 's avonds tussen 6
en 7 uur

Maatschappijleer
De maatschappij verandert

De positie van het gezin is aan
verandering onderhevig, de
werkgelegenheid wordt minder,
het milieu wordt bedreigd

Wil men over deze of andere
onderwerpen praten met een
groep vrouwen en een begeleid-
ster, dan kunt u deelnemen aan
de cursus maatschappijleer

De kosten voor deze cursus
bedragen ƒ 31 -, de duur is tien
weken

Voor inlichtingen en mforma
tie Ingnd Veerkamp, tel 02507-
14744 (bellen tussen 18 en 19
uur)

Niet betaald
ZANDVOORT - De politie is von-

ge week in actie gekomen en heeft
twee controleurs van de NZH assis-
tentie verleend Een 18 jarige inwo-
ner van Zandvoort bleek met de bus
te reizen zonder te betalen Toen hem
naar zijn naam werd gevraagd wei-
gerde hij die aan de controleurs op te
geven Nadat de politie was gearn-
veerd bleek hij plotseling weer te we-
ten hoe hij heette

WEEKEND 14-15 januari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
10 00 uui ds J van Leeuwen, crèche
aanwezig
GEREFORMEERDE KERK, Juha-
naweg 15
10 00 uur dr M E Brinkman
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Ds J G Beekhuis, Haarlem Dinsdag
17 januan 2000 uur Viedesavond
Lok Raad
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochickerk „St Agatha" Gr. Krocht
Zateidagavond 19 00 uui EV met or-
gel/samenzang, zondag 08 45 uur
stille vieung, 1045 uur hoogmis
mm v St Ceaciliakoor, thema zie
het lam Gods dat de zonden van de
wereld wegneemt
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
09 30 uur zondagsschool bijbelge-
spreksgroepen, 1030 uur morgen-
dienst, ds J Overdum, 19 00 avond-
dienst ds J Oveidum Woensdag 18
januari 20 00 uui bijbelstudie/bid-
stond
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledeie veeitien dagen samenkomst
in Huize Pmel, Zuiderstraat 3 Maan-
dag om 15 00 uur, tel 17200
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem Elswout, zondag 9 30-11 30 uur
Smedestiaat 37, Haarlem
Dinsdag 19 30-21 15 uur idem
Inlichtingen R van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel
023-244553

14-15 januari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD. Bart van Bergen, tel 19507
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, arts B F J Bouman,
tel 15600 Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers
van de huisartsen Anderson, tel
12058, Dienth, tel 13355, Fliermga,
tel 12181, Zwerver, tel 12499
TANDARTS: men gelieve de eigen
tandarts te bellen
WIJKVERPLEGING: voor mforma-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige 023-313233
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A
van Kempen, Zeestraat 71, tel 13073
VERLOSKUNDIGE: mevr Chr
Oudshoorn, Kochstraat 6a, Zand-
voort tel 02507-14437, b g g 023-
313233
DIERENARTS: mevr Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel 15847
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000

BURGERLIJKE

Periode: 2-9 januari 1984
GEBOREN:

Sophie Charlotte, dochter Den
Hartog Albertus C en Jentmk Louise
F C Deborah Isotta, dochter van
Sturkenboom Enk N M en Kerkho-
ven, Jessica A , Thijs, zoon van Stob-
belaar Engel en De Vlieger Emeren-
tia C , Maarten Cornelis, zoon van
Koper Maarten C en Bruijnzeel Aly-
daM
ONDERTROUWD:

Veerman Peter en Franck Yolanda
Theresia Maria, Rietkerk Nico Bern-
hard en Gubbels, Ursula Louise
OVERLEDEN:

Heijlman Joannes oud 79 jaar, Hal-
derman, Hendrik oud 73 jaar, Theu-
nis geboren Van Mark, Corneha
Chnstma oud 86 jaar, Duivenvoor-
den geb Ten Bosch Jannetje oud 66
jaar, Paap, Pieter, oud 81 jaar

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen lel 023-319191
TAXI telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Nooideistraat
l, telefoon 13459 b g g 023 320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9 00 tot 10 00 uur, maandagavond
van 7 00 tot 8 00 uur Verdei volgen?
afspiaak Voor deze hulpverlening,
beschikbaai voor ledeie mwonei van
Zandvoort geldt, dat er voor de aart-
vrager geen kosten aan verbondeö
zijn

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
voor informatie, advies en hulp tel
17373 Op alle weikdagen van l o 30
tot 12 30 uur Woensdagavond van
18 30 tot 19 30 uui Schriftelijk post
bus 100, 2040 AC Zandvooit
WETSWINKEL- Gemeenschap&huis
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van n 39
tot 18 30 uur

ZANDVOORT - De watei standen
voor de komende week

Datum
12 jan.
13 jan.
14 jan.
15 jan.
16 jan.
17 jan.
18 jan.
19 jan.

HW
9.15

10.08
11.08
12.14

0.57
2.01
2.54
3.40

LW
5.06
6.02
7.04
809
9.13

10.08
10.50
11.39

HW
2151
2250
2351

1421
1515
1545

LW
17.28
1826
19.29
2033
21.35
22.28
2319

Maanstanden woensdag is januari
VM 15.05 uur.
Doodtij donderdag 12 januari NAP "+
64 cm.
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•ucces voor Sporting
ZANDVOORT - Van de volley-
ilvereniging Sporting OSS
[vamen drie teams in aktie, en
g zorgden voor evenzovele
'erwinningen. Het tweede da-
;esteam dat enkele wedstrijden
rloren had kwam uit tegen
SVC, dat met 3-0 aan de kant
[erd gezet. De eerste twee sets
rliepen weer als vanouds,
oorting OSS nam direkt een
jorsprong en stond die niet
eer af. Tweemaal 15-11 waren
setstanden. De derde set ver-

>p heel raar, daar HSVC sterk
rugkwam en zelfs een 11-3
aorsprong wist te nemen. Van-

ly Away-
rogramma
oor het jaar 1984
ZANDVOORT - De organisatie
n Fly Away maakt het volgende
ogramma voor het nieuwe jaar be-
«d:
Koninginneylucht, 30 april met
izikale omlijsting (Haarlem).
Zilveren vlieg 1984, (eind mei) BP-
pgterrein De Zuid (Zandvoort).
luiver-vlucht/memorial-vlucht 5
ir non-stop in de lucht (medio '84)
-vliegterrein + vrije duinen.
'oorronde NK'84 en finale NK'84
Fly-away dag (begin sept. '84) BP-

legterrein De Zuid (Zandvoort) o.a.
biel vliegeren, wentelvliegeren en
gdkampioen 1984.
lerste Europese vlieger 4'daagsen

keuze uit 6 vliegzaterdagen
itereen, totaal 8 uur.

Jeugdvliegcr 4-daagsen 1984 vlieg-
erdagen als boven.

Beide vlieger 4-daagse BP-vliegter-
tn De Zuid (sept., okt.).
De Uiver-vlucht 1984 zal bij vol-
mde belangstelling een éénmalig
'gergebeuren worden, met een
issale startinzet: een echte Uiver-
.aille.

uit deze onmogelijke stand ver-
kleinden de Zandvoortse dames,
door geconcentreerd spel, de
achterstand. Sporting zette goed
door en na de gelijkmaker werd
de set alsnog in winst omgezet,
15-13.

Het tweede herenteam zegevierde
fraai met 3-1 over Allides 9. De eerste
set bleek een formaliteit te zijn, aan-
gezien de 15-2 stand snel was bereikt.
Een goed moment om eens te experi-
menteren met de opstelling, hetgeen
geen succes bleek, 7-15 setverhes. Te-
rug naar de oude opstelling, verliep
het Sportingspel direkt een stuk be-
ter en met goed samenspel en vlotte
aanvallen werden de derde en vierde
set met 15-8 en 15-5 winnend afgeslo-
ten.

De meisjes junioren, die enigszins
gehavend aan de strijd tegen Gazel-
len Heemstede begonnen, pakten een
fraaie 3-1 overwinning. In het begin
ging het bij Sporting wat onwennig
en traag en daar profiteerde Gazellen
van door een 11-15 setwinst. Sporting
OSS ging er in de volgende sets feller
tegenaan. In de tweede set werd di-
rekt een voorsprong genomen en de
rust keerde terug in het team. Met
goed aanvalsspel werd deze set met
15-12 gewonnen. De Sporting meis-
jes, gestimuleerd door deze setwinst,
begonnen vol goede moed aan de vol-
gende sets en waren nu veel beweeg-
lijker dan in de eerste set. Goede op-
vang, goed serveren en goed lopende
aanvallen deden de Gazellen de das
om. Setstanden 15-10 en 15-7.

Programma aanstaande zaterdag-
avond in de Pellikaanhal:

Jeugd: Sporting OSS A-Spaarne
'75 A 18.30 uur; Sporting OSS K-
Heemstede K 18.30 uur; Sporting
OSS K Mix.-HSVC M 18.30 uur.

Dames: Sporting OSS 1-OVRA 4
20.30 uur; Sporting OSS 2-V. Nispen 2
19.30 uur; Sporting OSS 3-Die Raeck-
se 4 20.30 uur.

Heren: Sporting OSS 1-VCY3 19.30
uur; Sporting OSS 2-De Blmkert 5
19.30 uur; Sporting OSS 3-Sporting
OSS 4 20.30.

De route die door de deelnemers afgelegd dient te worden.

Selectie deelnemers
Camel Trophy

De Nederlandse deelnemers aan de
Camel Trophy '84 worden op 15 ja-
nuari aangewezen. Dat gebeurt tij-
dens de nationale selectiedag in re-
creatiepark Beekse Bergen in Hilva-
renbeek.

Voor de tocht over 1000 mijl door
het Braziliaanse Amazonegebied
hebben zich meer dan 9000 Nederlan-
ders aangemeld. Twintig van hen
werden uitgekozen voor de nationale
selectie in Hilvarenbeek. Zaterdags
worden de kandidaten mondeling en
schriftelijk getest. Zondag 15 januari
wordt besteed aan een uitgebreide
rijvaardigheidstest met landrovers.
Het publiek kan deze spectaculaire
tests bekijken. Aanvang is 9.30 uur.

Zes kandidaten zullen door de jury
worden geselecteerd. Vier van hen
vormen de twee Nederlandse teams
die in april de Camel Trophy '84
rijden. De anderen zijn reserves. De
hele ploeg krijgt in februari nog een

VREEBURG & ZN.
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor de beste kwaliteit
naar uw Topslager.

ALMONDEHOEVE
ANTIEKBOERDERIJ

Honderden gezellige boerenmeubelen zonder tierelan-
tijnen. Grote Spaanse en ongerest. afd. Ook blank

grenen. Allergrootste keuze in Nederl. antiek.
Service en garantie. Vraag toez. fotodoc. ZN.
Almondeweg 2 - Oegstgeest, bij Leiden.

Tel. tijden, ook weekend: 10.00 tot 22.00 uur.
Koooavond tel. 071 -17 27 57.

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit- Tel. 02507- 1 88 12 / 1 5705

Zaterdag

14 januari a.s.

zijn wij weer

geopend

Keuze uit vele gebaksoorten

o.a.:
slagroompunten,

slagroomgebakjes,

appelgebak, mokkapunten,

moorkoppen, gembergebak,

cointreaugebak, kwarkgebak,

vruchten- en chocoladepunten

Meeneemprijzen 1.80 tot 2.25
Alléén dit weekeinde

1.50 tot 2.00

Haltestraat 13 - Tel. 1 47 38

M EMU
Grapefruitco cktail

*##
Groentesoep

#**
POULET,, BONN E FEMME"

heel gebraden piepkuiken
met een garnituur van spek, uitjes,

diverse groenten en
gebakken aardappelen.

#*#

Chocolade-bavaroise
*#*

29.50
Ook hier is de prijs van het gebak
om mee te nemen dit weekeinde

1.50 tot 2.00

Kerkstraat 15 - Tel. 1 22 53

uitgebreide training op het off-road
trainingscentrum van Land Rover in
Engeland.

Regen zal de voornaamste vijand
van de deelnemers aan de Camel
Trophy '84 zijn. Tropische stortbuien
zullen zorgen voor mansdiepe gaten
in het trajekt die nauwelijks te ont-
wijken zijn. De kleibodem wordt bo-
vendien spekglad. Op de vele heuvels
in het trajekt bestaat het risico van
zijdelings afglijden. Als het droog
blijft, zullen de klassementsproeven
worden verzwaard door ze te houen
op de junglepaden die de hoofdroute
kruisen.

De Land Rovers One Ten die wor-
den gebruikt zijn speciaal toegerust
voor de zware omstandigheden die
worden verwacht. Zo maakt een ver-
hoogde luchtinlaat het mogelijk door
water van een meter diep te rijden.
De auto's zijn voorzien van extra
reservebanden, schijnwerpers, een
lier met een trekkracht van 4000 kilo
en een zend- en ontvanginstallatie.

Kartracing
ZANDVOORT - Bij de twee-uurs-

race op het nieuwe kartcircuit te Am-
sterdam die op 8 januari werden ge-
houden heeft het koppel Rob De-
moet/Frank ten Wolde de eerste
plaats behaald. Jan Lammers/Mike
Heezemans werden tweede, terwijl
Michel Blanken/Michel Vacirca de
derde plaats bezetten. Michael
Bleekemolen/Eddy van den Hoek
werden zesde, het koppel Fred Hehl/
Giel Schneider behaalde de elfde
plaats.

De Zandvoorters Diederik Bijlsma/
Martin Janbroers eindigden door
technische problemen niet hoog in
het klassement.

SPANNEND VAN DE HORST-TOERNOOI

SC Unicum kan leden inschr
ZANDVOORT - Het mag ge-

zegd worden, dat de tafeltennis-
sers van de Zandvoortse SC Uni-
cum '73 bruisen van energie en in
de afgelopen dagen en weken
veelvuldig deskundig de grillige
baan van het magische witte bal-
letje in de sportzaal van Nieuw
Unicum hebben getracht te vol-
gen. Met meer of minder sukses

Agenda KüZilRM
ZANDVOORT - De navolgende

aktiviteiten werden vastgesteld voor
de bemanningsleden van het
KNZRHM-station te Zandvoort.
Zaterdag 14 januari 1984
Oefening met het Wippertoestel. Ver-
trek van het boothuis om 09.00 uur.
Zaterdag 11 februari 1984
Oefening met de Dr. ir. S.L. Louwes.
Vertrek van het boothuis 09.30 uur.
Zaterdag 25 februari 1984
Oefening met de Dr. ir. S.L. Louwes.
Vertrek van het boothuis 09.30 uur.
Zaterdag 10 maart 1984
Oefening met het Wippertoestel. Ver-
trek van het boothuis om 09.00 uur
Maandag 26 maart 1984
Bijeenkomst in het boothuis om
20.00 uur.

maar steeds wel met groot ple-
zier en enthousiasme.

Een verwoede strijd werd er ge-
vochten om de Bertus van de Horst-
cup, een prachtige beker van 50 cm
hoog en ingesteld ter nagedachtenis
aan de beste sportman van SC Um-
cum. Een zeer verdienstelijk wielren-
ner, die door een ongeluk tijdens een
criterium voor altijd aan een rolstoel
werd gekluisterd. In Nieuw Unicum
schakelde hij om naar tafeltennis en
wist daarin het hoogste te bereiken
tijdens de Nederlandse kampioen-
schappen voor invaliden.

Traditioneel vastgelegd is. dat de
strijd om deze beker in dubbels
wordt afgewerkt, waarbij door loting
de verschillende duels van start kón-
den gaan. De beker werd tenslotte
gewonnen door J. Houweling en M.
Baekelaar m een finale tegen B. de
Ruig en A Endema. De gamestanden
waren: 21-10. 18-21 en 21-18.

Als voorbeieidmg op de komende
kompetitie speelden vijf teams van
de sportclub m toernooivorm tegen
tafeltennisleden van DSS/Or./Zw. uit
Haarlem. Het eerste en het vierde
team met D. Vleeshouwer, H. v.d. Aar
en D. ter Heijden resp. M. Baekelaar,
P. Paap en C. Fleur kwamen tot dui-
delijke winstpunten, waarbij de drie
winstpartijen van zowel Vleeshouwer
als Fleur, die beiden ongeslagen ble-

ven, opvielen. De einduitslag was een
20-25 in het voordeel van DSS

Behalve het meedoen aan de
NTTB-kompetitie zijn ei bij de
Sportclub Unicum '73 vele mogelijk-
heden ook vrijblijvend en recreatief
te kunnen tafeltennissen. De groei
van deze afdeling noopt het bestuur
ook de donderdagavond als speel-
avond te gaan instellen. O.l.v trainer
Erwin Noteboom kan er elke maan-
dagavond door alle categorieën wor-
den gespeeld en getraind. De )t,ugd-
teams van Unicum Uainen op maan-
dagavond en spelen zaterdag hun
kompetitieprograminu Heeft u ook
belangstelling vooi tafeltennis neemt
u dan kontaktop met B de Ruig 023-
330745 voor senioren ot D U-< Keilden
02507-165] l voor junioien welpen

Hong Kong haait uit
HILLEGOM - Het in de inter-

regionale zaalvoetbalcompetitie
onderaan staande SC Hong
Kong is de tweede helft van de
competitie uitstekend gestart.
Tegen het in de top van het klas-
sement meedraaiende Klein
Zwitserland behaalde Hong
Kong een ruime en geenszins ge-
flatteerde 8-3 overwinning.

In de beginfase zag het er niet naar
uit dat de Zandvoorters met een rui-
me overwinning het veld zouden ver-
laten. Klein Zwitserland nam vlot
een 0-2 voorsprong en Hong Kong
zocht naar het juiste ritme. De man-
nen van coach Bert Leijenhorst kwa-
men na een tegendoelpunt van Hans
Schmidt steeds beter in vorm en
schotelden Klein Zwitserland en de
toeschouwers fraaie combinaties
voor. Nog voor de doelwisseling
brachten Frank van Santen en op-
nieuw Hans Schmidt de stand in een
3-2 voorsprong voor Hong Kong.

Na de rust drong Klein Zwitserland
aan om de gelijkmaker te forceren.
Dit was volledig in het straatje van
Hong Kong, dat goed verdedigde,

onder andere door Richard Kerkman
en Bert Leijenhorst, en daardoor
sterk op de counter speelde. Dit lukte
bijzonder goed daar Hans Schmidt
met twee doelpunten de stand op-
voerde naar 5-2. Klein Zwitserland
kwam nog wel terug tot 5-3 maar
voor de rest waren de betere kansen
voor de badgasten.

Met goede combinaties werd de
Klein Zwitserland defensie uiteen ge-
speeld en Fred Ipenburg en Richard
Kerkman voerden de stand op naar
een riante 8-3 overwinning. Klein
Zwitserland probeerde m de slotfase
nog wel de stand een beter aanzien te
geven doch doelman Ed Steffers liet
zich niet meer verschalken.

Programma
Vanavond staan in de sporthal Pel-

likaan twee wedstrijden op het pro-
gramma: 18.30 uur Zandvoortmeeu-
wen2 Ajun.-Halfweg; 19.15uurNihot
Ajun.-De Meer.

Vrijdagavond: 18 00 uur Zand-
voortmeeuwen D jun.-IJmond'73;
18.30 uur TZB C jun.-Kalmhout;
19.00 uur Zandvoortmeeuwen A jun.-
Kalmhout.

Oefendueis
ZANDVOORT Ondanks de

vele afgelaste voetbalwedstnj-
den kwamen zowel Zandvoort-
meeuwen als Zandvoort '75 deze
week in het veld en speelden nut-
tige oefenwedstniden

Zandvoortmeeuwen trad aan tegen
eredivisieclub AZ'67 en deed het ze-
ker met slecht AZ was technisch be-
ter en bouwde een veldoverwirht op
dat door Pier Tol m een doelpunt
werd uitgedrukt, 1-0. Het duurde tot
ver in de eerste helft vooidat AZ op-
nieuw de bal achter Ed Steffers kon
krijgen. Een vrije trap van Mat tin
Haar verdween door de benen van
Steffers in het doel, 0-2

Na de rust heeft AZ te vergeef» ge-
probeerd het klasseveischil uit te
drukken in meerdere treffers. Er kwa-
men wel enige afstandsschoten nch-
ting Ed Steffers doch deze pakte de
ballen bekwaam Aanvallend kon
Zandvoortmeeuwen met veel uitnch-
ten waardoor de stand 0-2 bleef

Zandvoort '75
De zaterdagteams Zandvoort '75

en NFC kwamen op het goed bespeel-
bare veld tot een aardige wedstrijd
Beide teams waren aan elkaar ge-
waagd, en hielden de score voor de
rust dubbelblank

Na de thee was het Philip van der
Heuvel die de score voor Zandvoort
'75 opende, maar het een klasse ho-
ger spelende NFC gaf zich met ge-
wonnen. Met twee doelpunten kón-
den de Amstelveners alsnog met de
zege gaan strijken. 1-2.

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• DAKKAPELLEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Per 1-2-1984 te huur
gevraagd

ZOMERHUIS,
FLAT OF
ETAGE

Prijs n.o.t.k.
Tel. 02507-18071

GEVRAAGD

hulp
voor het schoonhouden
van de apotheek. Tijden

n.o.t.k.
ZEESTRAATAPOTHEEK

A. v. Kempen
apotheker

Zeestraat 71, tel. 13073

Uw afvalprobleem lossen wij op!

Te huuraangeb.:

appartement
voor 2 personen.

Huur 800.- p.m. incl.
Tel. 13078.

KUNSTGEBITTENREPARATiES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

r IEDER E D AG
VERSE VULKOEKEN

om ca. 10.00 uur.

R. v. dÜ Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001 l

Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN
VUILAFVOERPROBLEEM:

BEL023-290260!

ransclean specialiseert zich in:
Vuilverzameling
Vuilverwerking
i Vuilafvoer

/inkelcentra, industrieterreinen, handels- en
roduktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
ebruik van onze diensten.

ransclean levert:

Rolcontainers van diverse volumes.
Containers uitgevoerd met hygiënisch
verantwoorde licht afsluitbare deksels.
Rolcontainers met geremd wiel

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

ransclean Thuis in vuil"

Voor al uw:
tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. O.
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoo.t
Tel. 02507-14137.

o
n

SSsö*»jS#"*axwi.̂ ^

Te koop gevraagd in Zandvoort
HALF VRIJSTAANDE

4 KAMER WONING OF FLAT
aan het Burg. v. Fenemaplein.

Br. ond. nr. Z 734 bur. v. h. blad.

FIRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:
02507-17959

Ook voor uw overige
loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

p. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Ook 's maandags geopend
vanaf 10.00 uur.

Deze week uit eigen keuken:
Paella pond 7.50
Tongrolletjes
gev. met zalm, in romige kreeftensaus, 100 gram.. 5.50
Visragoüts fruits du mer pond 8.75
Stoof paling in witte wijn-botersaus, pond .. 12.75
Bouillabaise liter 8.75
Heerlijke garnalenkroketten p.st 1.75
Groot assortiment verse vis

votvo
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-1 32 42 - Zandvoort

Kooijman voor een goed verzorgde auto
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!
DE BEL VOORDE EERSTE RONDE KLINKT

r>' OOK IN 1984 HEBBEN WIJ DE BOKS
iSCHOENENWEERAANGETROKKEN

KWALÏTEITS VLEES- EN VLEESWAREN TEGEN GROOTHANDELSPRIJZEN.
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WITTE OPENINGSTIJDEN
WOE DO VRIJ 900 1800UUR
ZATERDAG 900 15 00 UUR

Glet op! ons filiaal Botcnnarkt 60
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

De slagerij waarde klant nog echt koning is!

En 't aardige is: OPTIEK SLINGER
houdt ook de priis scherp in 't oos.

Metalen herenbnl.
Moderne
vormgeving,
8 modellen

v.a. netto 70.-

Super-lichtgewicht
damesbril met een
mooie sierlijke
vorm, randloos
model,

netto 125.-

met photochromatisch brilleglas

!$RRASSEISD VOORDELIG'

DEZE:mQtslTUREN KOMPLEET MET GLAZEN

Herenbnl, een montuur, kompleet
met lees- of afstands-
glazenEigentijdse damesbril die door z'n

eenvoud erg stijlvol is. Prijs kompleet
met glazen in uw m _ B

lees ofafstandssterkte Hl OOI 6 R 111001611$

Wij bieden 'n bril kompleet met
fotochromatische glazen m uw
lees- of afstandssterkte Op en
terugkleuren gaat zeker drie
keer zo snel als voorheen

MONTUREN KOMPLEET MET OÜBBELFOKUS
GLAZEN:.VERRASSEND VOORDELIG

Kompleet wil zeggen
montuur en glazen voor een prijs Geen
gegoochel met hoge glaspnjzen U weet precies
waar u aan toe bent

175.- * Hoge correctie geringe bijbetaling

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en

service eist, kiest

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort -Tel. 02507-1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur

EXTRA KORTING
op

droogbloemen droogstukken

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

LET OP!

Nu alle PUZZELS en SPELLEN
voor de

HALVE PRIJS
boeken rookwaren
tijdschriften staatsloten
stripboeken toto/lotto
kantoorartikelen

Boek- en kantoorboekhandel/

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
Telefoon 16033

Vrijdag en zaterdag:

10 NAVEL-
SINAASAPPELEN
heerlijk zoet. 2.50
SOEPGROENTEN
vers gesneden, extra gevuld, 1 VIQ
per % pond l • «3

HAGELWITTE
CHAMPIGNONS
per doosje 1.59

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Brokjes voor de kat
in 7 smaken

i.

Maandag:

5 GROTE RODE OF WITTE
GRAPEFRUITS
voor,

Vers gesneden

RODE KOOL
per pond

2.50

0.59

l AART (
ï VEER l
l GROENTEN en FRUIT i
~: =

§ Grote Krocht 23 =
= H

| Zandvoort-Tel. 1 4404 i

IimiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiAi.

dibe ŝro

Lorena, een
schitterend, donszacht

garen Nu geen 4,25 maar
per kluwen

Een voordeel van
op onze albums:

Suksesmodellen, Klassiek-
makkelijk en Noorse modellen

Smyma katalogus
Stramiens uit de katalogus

voor de halve prijs bij
aankoop van het garen

Fitalon
gezondheids
ondergoed

AUTORIJSCHOOL

iELEN
Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

IVHotor - schakel - automaat
- vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18 15 en 18 45 uur
van maandag t/m vrijdag

Tel 02507-19453, b.g.g. 13887

.
DAN MAAKT U KANS OP EEN
VEERTIENDAAGSE VAKANTIE

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.-per dag premie

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF

C. J. PAAP

K v K Haarlem 32190

Burg Beeckmanstraat 33
Zandvoort -Tel. 1 47 55

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING, ETC.

Ir W. van den Broek Instituut Amsterdam

School voor Hoger en Middelbaar

llaboratonu monderwijs

Voor geïnteresseerden in deze opleiding houden
wij een

OPEN DAG
op zaterdag 21 januari 1984
vanaf 10.00-15.00 uur

m ons praktijkgebouw Generaal Vetterstraat 76
(vanaf Centraal Station met tramlijn 2, halte
Hoofddorpplein, vanaf Haarlemmermeerstation
buslijn 23, halte Aalsmeerplein)

Inschrijving voor het cursusjaar 1984/1985 is mo-
gelijk tot 1 april 1984.

Prospectus + inschrijfformulier aan te vragen bij Administratie
Ir W van den Broek Instituut, Bennebroekstraat 11-13, 1058 LJ
Amsterdam, tel 020-158290

Kwaliteit hoeft u niet

verder te zoeken.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
®12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist in al uw bloemwerken

ONZE PLANTENKAS MOET LEEG
VOOR EEN NIEUWE START IN HET VOORJAAR

ALLE PLANTEN
1/2 prijs
zowel groen als bloeiend.

Deze aanbieding geldt van 1 1 1 /m 21 jan. '84.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 7093

Koopavond geopend

O
En nog veel meer. Kom zelf gauw kijken ir

uw 3 Suisses winkel.

3 SUISSE!
• ZANDVOORT corn slegersstraat 21
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Sinds zes tot zeven jaar vindt in de gezondheidsregio
Kennemcrland (waartoe midden- en zuid-Kennemerland
behoren plus de Meerlanden) het bevolkingsonderzoek plaats
op baarmoederhalskanker. Dat gebeurt in een cyclus van drie
jaar, waarbij alle vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar een
oproep ontvangen via de gemeente. Bij het onderzoek wordt
een uitslrijkje gemaakt, dat vervolgens op het laboratorium
van de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst in Haarlem
wordt onderzocht. Tot nu toe werden de kosten gedragen
door rijk en gemeente, waarbij dan ook een eigen bijdrage
werd gevraagd van de deelneemster aan het onderzoek.

Kortgeleden heeft het rijk echter besloten de subsidie te
staken. De bedoeling is dat er een nieuw systeem wordt

opgezet, waarbij deze taak door de huisartsen wordt
overgenomen.

Dat is in theorie goed mogelijk. Ook nu zijn er tal van
huisartsen die zelf een uitstrijkje maken bij hun vrouwelijke
patiënten. Bij de pilcontrole of omdat er een medische
indicatie is of omdat de huisarts dit als „service" éénmaal in
de drie jaar aanbiedt. Niet iedere huisarts echter heeft die
bereidheid. Het is ook lang niet zeker dat iedere vrouw er om
zal vragen. Bij het bevolkingsonderzoek is meermalen
gebleken dat vele vrouwen nog nooit iets gehoord of gelezen
hadden van baarmoederhalskanker. Bij informatie naar de
reden waarom men niet aan het bevolkingsonderzoek wilde
deelnemen kwam ook naar voren dat juist diegenen die bang
zijn dat er iets niet in orde is, wegblijven.

Vooral de laboratoriumartsen maken zich zorgen dat een
unieke organisatie die tot voor kort bestond, met alle
connecties, zo maar van de ene dag op de andere wordt
afgebroken. Na één of twee jaar stilstand, in afwachting van
een andere opzet, moet alles opnieuw worden ingevuld. En
als er enkele jaren niets gebeurt, kan dat levensgevaarlijk
zijn, zo valt in medische kringen te beluisteren.

Deze overbruggingsperiodc zou kunnen worden
opgevangen indien de gemeenten bereid zouden zijn het
bevolkingsonderzoek nog voor beperkte duur voort te zetten.
In deze tijd lopen de gemeenten evenwel niet te trappelen om
ook nog eens de rijkssubsidie voor hun rekening te nemen.
Haarlemmermeer is de eerste gemeente die een onomwonden

nee heeft laten horen. Beverwijk daarentegen zei als eerste
ja. In andere gemeenten (Castricum, Uitgecst, Heemskerk,
Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem, Heemstede,
Bennebroek, Hillegom, Haarlemmerliede & Spaarnwoude,
Aalsmeer en Uithoorn) wordt er ng stevig over nagedacht.

Welke risico's lopen vrouwen die straks niet meer bereikt
worden? Een gesprek met dr. Joh. Koudstaal, patholoog-
anatoom bij de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst in
Haarlem, die zich al jaren bezighoudt met het
laboratoriumonderzoek. Hij promoveerde in 19G5 in
Groningen op een proefschrift, getiteld: „Experimenteel
onderzoek naar de ontwikkeling van het cervico-vaginale
carcinoom bij de muis".

DR. JOH. KOUDSTAAL, COÖRDINATOR BEVOLKINGSONDERZOEK'

, ,Periodiek uitstrijkje
beschermt iedere vrouw
tegen de gevolgen van
baarmoederhalskanker''

Baarmoederhals-
kankeronderzoek
in Zandvoort

Tot en met 1983 hebben vrou-
wen in Zandvoort tot en met 55
jaar kunnen deelnemen aan het
baarmoederhalskankeronder-
zoek tegen een kleine vergoe-
ding.

Discussies werden in de jaren
1980/82 gevoerd over de wense-
lijkheid het onderzoek ook uit
te breiden tot jongere vrouwen
dan door het rijk werd geadvi-
seerd, en waarvoor men een
rijksbijdrage ontving.

In Zandvoort werd het onder-
zoek in de jaren 1982/83 ook ver-
richt bij vrouwen vanaf 25 jaar.

Gezien de bezuinigingen van
het rijk wordt momenteel door
de gewestgemeenten overwo-
gen het baarmoederhalskanker-
onderzoek gezamenlijk te laten
verrichteoor vrouwen van 24
tot 35 jaar. De kosten hieraan
verbonden zullen voor de deel-
neemsters hoger zijn dan voor-
heen.

De commissie algemeen wei-
zijn heeft aan dit gewestelijk
plan haar goedkeuring gehecht,
mits de kosten niet te hoog zul-
len worden.

In regionaal verband zal nu
worden bestudeerd hoe dit on-
derzoek moet worden verricht
en welke kosten hieraan zullen
zijn verbonden voor de vrou-
wen.

Wanneer alle gewestgemeen-
ten tot een aanvaardbare oplos-
sing komen, dan kan de Zand-
voortse gemeenteraad een voor-
stel van die strekking in de
naaste toekomst verwachten.

„Op zichzelf', zegt dr. Koudstaal, coördinator van het bevolkings-
onderzoek baarmoederhalskanker regio Kennemerland, "is er niets
op tegen dat het onderzoek op een andere leest geschoeid wordt.
Maar het liep nu goed. Alle vrouwen zijn er aan gewend dat ze
eenmaal per drie jaar een berichtje ontvangen. En ik vind niet datje
dit zomaar af mag breken en zeggen: „we zien wel hoe dat verder
gaat". Zelf ben ik er van overtuigd dat iedere vrouw die regelmatig
geslachtsgemeenschap heeft, beschermd is tegen de gevolgen van
baarmoederhalskanker met een periodiek uitstrijkje. Daarom moet
er in ieder geval een systeem blijven. Mag je het oude niet afschaffen
voordat het nieuwe geboren is".

Over het ontstaan van baarmoe-
derhalskanker, zegt hij, is nog weinig
bekend. Zeker is wel dat het contact
van de penis met de vagina een erg
belangrijke invloed heeft. Bij nonnen
komt de ziekte niet voor. Of het nu
chemische stoffen zijn of virussen die
de kanker veroorzaken, danwei een
combinatie van beide, is nog niet te
achterhalen. „Maar dat het risico toe-
neemt doordat meisjes vaker en vroe-
ger met een jongen naar bed gaan, is
statistisch een ding dat zeker is",
zegt hij. „Zo'n twintig tot dertig jaar
geleden begon je daar meestal pas
aan als je getrouwd was. Nu is het
doodgewoon als een meisje van vijf-
tien aan sex begint. Dat betekent dat
de biologische leeftijd van de baar-
moederhals ouder is dan overeen-
komt met de leeftijd. Vrouwen kre-
gen de ziekte vroeger tussen hun
veertigste en vijftigste jaar, maar die
grens is duidelijk naar beneden ver-
schoven. In het algemeen kun je zeg-
gen: hoe eerder een vrouw begint te
coïteren, des te vlugger komt ze in de
risicoleeftijd". Hij wil vooral geen
bangmakerij, maar wijst er wel op
dat dit risico wat verhoogd"wordt,
naarmate ze vaker en met wisselende
partners naar bed gaat.

Goede voorlichting acht hij van het
grootste belang. „De preventie be-
gint bij de man, bij de penishygiene.

Zoals hij 's avonds zijn tanden
poetst, moet hij ook zijn penis poet-
sen". Daarnaast kan de vrouw be-
schermd worden door een regelmati-
ge controle via een baarmoederhal-
suitstnjkje. „En dan hoeft er geen
vrouw aan dood te eaan".

Celwoekering
Via dat uitstrijkje kunnen de yoor-

stadia van „cervixcarcinoom" uitste-
kend worden herkend.Het begint
met een ontregelde celwoekering van
de baarmoederhals. Hoe eerder de
woekering wordt ontdekt, des te een-
voudiger is het een aangetast stukje
weefsel weg te nemen, waarmee de
vrouw dan ook weer genezen is. Naar-
mate het proces voortschrijdt, neemt
ook de kans op weefselverwoesting
toe. Aanvankelijk m de omgeving,
maar tenslotte ook daarbuiten.

Dr. Koudstaal: „Als je die fase van
een carcinoom in ontwikkeling mist,
dan krijg je een celwoekering die
buiten haar weefselverband gaat,
met beschadiging van andere orga-
nen en orgaanstructuren, waardoor
de behandeling steeds moeilijker
wordt. Dan worden voor het leven
bedreigende situaties geschapen, die
uiteindelijk leiden tot de dood. Je
moet er bij zijn voordat die woeke-
ring de kans heeft uit haar eigen
bedding te treden".

Voorkomen
Zien te voorkomen is derhalve van

levensbelang. Tot nu toe werden via
het bevolkingsonderzoek vrouwen in
de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar
gecontroleerd. Na het vijfenvijftigste
jaar wordt de kans steeds geringer,
hoewel geen absolute garanties zijn
te geven. In enkele gemeenten, waar-
onder Zandvoort, was het onderzoek
uitgebreid tot vrouwen vanaf de leef-
tijd van 25 jaar.

Daarnaast werd een onbekend aan-

Het laboratorium
van de Genees-
kundige en Ge-
zondheidsdienst
in Haarlem, waar
het onderzoek
naar baarmoe-
derhalskanker
zich concen-
treert.

(FOTO HANS MEINDERS)

tal vrouwen op medische indicatie
gecontroleerd door huisartsen en gy-
naecologen.

Naar de mening van dr. Koudstaal
kunnen die verschillende lijnen best
blijven bestaan, maar alle vrouwen
moeten tijdens de geslachtsrijpe leef-
tijd wel gecontroleerd worden,. In
deze zienswijze past dat het eerste
celuitstrijkje al op jonge leeftijd
wordt gemaakt. „Misschien vanaf het
achttiende jaar, door de gezinsarts,
gekoppeld aan pilcontrole. Je zou
zelfs kunnen beginnen met zestien a
zeventien jaar en het dan vervolgens
om de drie jaar herhalen. Aan de
jamd van een paar cellen kun je voor-
spellen wat dat weefsel gaat doen en
eventueel een stukje uitnemen voor
weefselonderzoek. Als dat eenmaal in
de drie jaar gebeurt, moet dat rede-
lijk voldoende zijn. Tenzij de arts een
grotere frequentie nodig oordeelt".

Waarde

bij wie via weefselqnderzoek in het
Centraal Laboratorium van de Pa-
thologische Anatomie en Cytologie
(pathologie is ziektenlcer, cytologie
is celleerjin Haarlem, in dé eerste
helft van 1983 de ziekte werd vastge-
steld: matig ernstige afwijkingen 34
en ernstige afwijkingen 90.

Deze vrouwen vielen in alle leef-
tijdsgroepen en zijn op korte termijn
behandeld en dus op tijd genezen.
Dat het geen overbodige voorzorg is
ook zeer jeugdige vrouwen bij het
onderzoek te betrekken, blijkt uit de
bevindingen van onderzoekers als
Boschann, die in 1977 op 1761 geval-
len van deze kanker in wording bijna
dertig procent vond bij vijftien-tot
negentienjarigen. Cramer en Cutler
stelden in 1972 al vast dat de woeke-
ring begint bij deze leeftijdsgroep en
dan voortdurend toeneemt tot het

„vierendertigste jaar. Alleen tijdige,
opsporing geeft de ziekte kanker
geen kans op dit gebied slachtoffers
te maken.

Over de waarde van het onderzoek
naar baarmoederhalskanker met be- Systeem
hulp van celuitstrijkjes zegt hij, ver-
schilt men niet meer van mening.
Grootscheepse, langdurige onderzoe-
kingen, vanaf 1949 hebben bewezen
dat men de gevolgen van de ziekte in
belangrijke mate kan voorkomen.

Dat de afwijking ook in de (gezond-
heids) regio Kennemerland niet zeld-
zaam is, blijkt uit het aantal vrouwen

Daarom is dr. Koudstaal ervan
overtuigd dat vrouwen regelmatig op
de mogelijkheid van een uitstrijkje
moeten worden gewezen. „De ene
vrouw leest, de andere niet. Er zullen
ook zeker vrouwen zijn die gewoon
maar afwachten wat er nu gaat ge-

beuren. Een medische indicatie is
een erg vaag gegeven. De kosten voor
het beoordelen van het uitstrijkje
vormen nooit een probleem, die wor-
den door alle ziektekostenverzeke-
raars vergoed. Maar als de huisarts
h^t scherp speelt, kan hij zeggen: dit
•fait buiten mijn pakket en het ma-
ken van een uitstrijkje bereken ik als
een consult. Daar moet een goede
uitspraak over komen".

Een andere noodzaak acht hij een
goede en centrale registratie, zodat
hè overzicht over het geheel behou-
den blijft. „Ik pleit voor concentratie
hier, bij de Geneeskundige en Ge-
zondheidsdienst Haarlem. Ons labo-
ratorium fungeert als hart op het
gebied van de bacteriologie, cytolo-
gie en histologie (IS WEEFSEL-
LEER) en juist door die koppeling is
een optimaal kwaliteitsonderzoek
gewaarborgd. We krijgen komend
jaar een geautomatiseerd archief,
waardoor je alle gegevens nog beter
kunt bewaken. En dan kunnen het
Elisabeth Gasthuis en de Deo ook
uitstrijkjes onderzoeken. Als de cen-
trale registratie hier dan maar blijft
bestaan".

De gezondheidsregio Kennemer-
land acht dr. Koudstaal een zeer
werkbaar geheel, omdat de meeste
vrouwen uit deze regio ook naar zie-
kenhuizen gaan in hetzelfde gebied.
Met enkele uitzonderingen aan de
rand. Zo is het zuidelijk deel van

Haarlemmerme'er meer gericht op
Leiden en het oostelijk deel meer op
Amsterdam.

Verantwoordelijk

In een brief aan de provincie heeft
de minister van Volksgezondheid la-
ten weten dat het gesubsidieerde be-
volkmgspnderzoek „oude stijl" af-
loopt, uiterlijk in 1984, en dat dit
geïntegreerd dient te worden met het
„preventieve" werk, dat reeds dooi
de huisartsen gebeurde. Op het ogen-
blik is er een discussie aan de gant
tussen Ri]ksoverheid, Ziekenfonds-
raad, de Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen, particuliere ziekte-
kosten verzekeraars en de betrokken
beroepsgroepen als de Nederlandse
Huisartsenvereniging en de Verenj-
ging van Patholoog-Anatomen om te
bezien hoe twee elkaar overlappende
voorzieningen tot één systeem ver-
werkt kunnen worden.

Dr, Koudstaal. „Maar iedereen die
zich verantwoordelijk voelt, ook de
gemeentelijke overheid, zou erover
moeten nadenken hoe we die periode
van bevolkingsonderzoek oude stijl
naar nieuwe stijl kunnen overbrug-
gen. En erg belangrijk is, hoe de
organisatie ook wordt, dat iedere
vrouw zich realiseert dat ze om de
drie jaar een uitstrijkje moet laten
maken En ik vind het dom als ze het
met doen".

Plannen
Attractief
centrum
vervolg van pag. l

worden om de achterstand ten op-
zichte van Scheveningen te evena-
ren, laat staan in te lopen", aldus de
reactie. Ook wordt erop gewezen dat
door de ondernemers al vele malen is
aangedrongen op uitbreiding van de
kampeerplaatsen, niet alleen met het
oog op de nieuwe kampeerwet, doch
óók moet er een voorziening komen
voor de campers.

De door het college getrokken con-
clusie dat de bestedingen in het bin-
cienlands toerisme een stijgende lijn
vertonen, wordt door hen weerspro-
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Het Zwarte Veld nu in gebruik als parkeerterrein. Hier zou het N'ZH-busstation moeten
komen, aldus het voorstel van Horeca Nederland, afdehnq Zandvoort.

ken. In tegenstelling tot het college
zijn hun toekomstverwachtingen
zeer somber. „Wat het stichten van
attracties betreft vinden wij deze op-
merking een weinig vals. Vele attrac-
ties en attractieve plannen zijn aan-
geboden door veel personen en in-
stanties. De meeste waren niet uit-
voerbaar. De plannen die wel haal-
baar waren zijn vaak weggehoond of
er is een slap aftreksel van gehono-
reerd, zodat het oorspronkelijke plan
niet uit de verf kwam. Ook zijn onze
steun en medewerking in verleden
vele malen geweigerd. Wij zien geen
aanwijzingen in vage beloften dat
zulks in de toekomst beter gehono-
reerd zal worden", wordt door de
ondernemers keihard gesteld.

De bewering van het coüege dat
het Casino en het Dolfirama geen
bezoekers of verblijfsrecreanten trek-
ken, wordt door hen een pertinente
onwaarheid genoemd.

De ondernemers voelen weinig
voor spektakelattracties, doch wel
voor onderbrenging van het zwem-
bad in één geheel met de kop Van
Lennepweg, Kabelloods etc., waarbij
de voorkeur uitgaat naar verplaat-

Cursus Maatschappijleer
De maatschappij verandert. De po-

sitie van het gezin is aan verandering
onderhevig, de werkgelegenheid
wordt minder, het milieu wordt be-
dreigd.

Wil men over deze of andere onder-
werpen praten met een groep vrou-
wen en een begeleidster, dan kunt u
deelnemen aan de cursus maat-
schappijleer.

De kosten voor deze cursus bedra-
gen ƒ 31.-, de duur is tien weken.

Voor inlichtingen en informatie: In-
grid Veerkamp, tel. 02507-14744 (bel-
len tussen 18 en 19 uur).

sing van camping De Zeereep naar
het binnenterrein van het circuit.

Economie
De ondernemers hechten meer

waarde aan het rapport van DPO dat
aangeeft dat een teruggang in omzet
en in verkoopruimte een onafwend-
bare zaak is dan aan de zienswijze
van het college. „Hier geldt met recht
de wet der jungle, vreten of gevreten
worden. De zwakkeren zullen het on-
herroepelijk afleggen", is de conclu-
sie.

Ze verzoeken dan ook de medewer-
king van het gemeentebestuur voor
de bedrijven die hierom vragen, toch
zal het de taak van de ondernemer
zelf blijven zijn hoofd boven water te
houden.

Deze reactie van de ondernemers
zal ongetwijfeld in de eerste vergade-
ring van de commissie midden- en
kleinbedrijf worden behandeld.

De raadscommissies moeten nog
over de structuurstudie vergaderen.
Door de voorzitter van algemene za-
ken is toegezegd dat de structuur-
studie zal worden behandeld op de
eerstvolgende vergadering, woens-
dag
l februari met zonodig een uitloop
naar 8 februari. Op de vergadering
van vorige week woensdag bleek na-
melijk dat nog niet alle raadsfracties
zich hierover een oordeel hadden ge-
vormd.

Wanneer u dit blad
niet regelmatig

ontvangt...
Wilt u ons dan bellen?

Veel verbeteringen aan wegen
zullen worden uitgevoerd

Ambitieus
programma college

ZANDVOORT - Het kruisvlak
Grote Krocht-Hogeweg-Bredero-
destraat-Dr. Gerkestraat en
Haarlemmerstraat zal waar-
schijnlijk nog voor het seizoen
worden verbeterd.

De raadscommissies Algemene
Zaken/Ruimtelijke Ordening,
Publieke Werken en Financien
zijn akkoord gegaan met het
voorstel van het college hiervoor
een krediet van ƒ240.000.- be-
schikbaar te stellen.

Tijdens de reconstructie zal
ook de riolering worden vervan-
gen, hetgeen een bedrag van
ƒ 78.000.- zal vergen.

De meest ingrijpende wijziging in
deze reconstructie zal zijn dat de
Grote Krocht haaks wordt afgebogen
op de Hogeweg. Daartoe is voor de
eerste huizen aan de Noordzijde van
de Grote Krocht een plantsoen ge-
projecteerd dat een afremmende wer-
king zal hebben op het binnenko-
mend verkeer via de Haarlemmer-
straat. Het dorp binnenrijden met
een té hoge snelheid zal hierdoor
wellicht verminderen.

Een andere belangrijke verande-
ring zal zijn dat het verkeer uit de
Brederodestraat geen voorrang meer
zal hebben op het kruispunt. Verder

Barbara Nissman,
soliste bij Noordholl.
Philharm. Orkest

ZANDVOORT - Op vrijdag 20 ja-
nuari a.s. geeft het Noordhollands
Philharmonisch Orkest het vierde
concert van de serie B „Populair" in
het Concertgebouw te Haarlem, aan-
vang kwart over acht.

Het orkest zal worden geleid door
Roelof van Driesten. De soliste van
deze avond is de beroemde pianiste
Barbara Nissman.

Het concert wordt geopend met El
salon Mexico van Copland, waarna
het orkest On the Waterfront van
Bernstein ten gehore zal brengen. Na
de pauze zal Barbara Nissman het
pianoconcert in F van Gershwin ver-
tolken., waarna het orkest het con-
cert zal afsluiten met de Suite uit
Porgy and Bess van Gershwin.

zal het eenrichtingsverkeer in de Cor-
nelis Slegerstraat in tegenovergestel-
de richting worden en zullen op het
gehele kruispunt aan beide zijden
van de samenkomende straten fiets-
stroken in rood asfalt worden aange-
legd.

Dat het kruispunt, één van de ge-
vaarlijkste in het dorp, veranderd zal
worden, is een gegeven waar alle
raadsleden mee akkoord gaan, al wa-
ren er dan wat twijfels over het invpe-
ren van de fietsstroken. Bovendien
zou de Corn. Slegerstraat misschien
beter helemaal afgesloten kunnen
worden voor het verkeer, zo opperde
Aukema in de commissie financiën
Hoe het ook zij, men ging met het
voorstel akkoord uitgaande van het
feit dat iets beter is dan niets.

Wanneer de goedkeuring van Ge-
deputeerde Staten tijdig wordt ont-
vangen, dan kunnen de werkzaamhe-
den nog voor het seizoen beëindigd
zijn. Wordt dit later, dan zullen de
werkzaamheden pas na het seizoen,
dus komend najaar worden uitge-
voerd.

Overige
verkeersmaatregelen.

Bovendien wordt een krediet be-
schikbaar gesteld van ƒ 75.000.- om in
de Celciusstraat een aantal verkeers-
geleiders op een drietal plaatsen aan
te brengen, terwijl daar de rijstroken
zullen worden uitgebogen. Ook dit
moet snelheidsbeperkend werken.

De bocht in de kruising Burge-
meester Engelbertsstraat/Zeestraat
zal hier worden uitgebogen, hetgeen
een krediet vergt van ƒ 5.000.-.

Een kleine tien mille komt beschik-
baar voor verbetering van de krui-
sing Haltestraat/Zeestraat. Hier
wordt eveneens het trottoir uitgebo-
gen en zullen paaltjes worden aange-
bracht, terwijl ter bescherming van
de voetgangers in de Verlengde Hal-
testraat een fietsslrook zal worden
aangebracht. De kosten hiervoor be-
dragen ƒ 1.500.-

Ook de Boulevard Barnaart zal
worden verbeterd. Deze vrij eentoni-
ge toegangsweg krijgt een afschei-
ding van rijbaan en fietspad en het
plaatsen van enige betonnen paal-
tjes. Dit gebeurt op het deel van de
Van Galenstraat tot aan Heemskerk-
straat.

De tweede toegangsweg; naar Zandvoort, de Boulevard H.irnaart 7.al in fasen worden
opgeknapt. Voorlopig is er een crediet beschikbaar gesteld van zeven mille voor het,
aanbrengen van een afscheiding tussen rijbaan en fietspad en het plaatsen van
betonnen paaltjes.
Overigens stelt de afdeling Zandvoort van de Horeca Nederland voor aan de landzijde
van de boulevard wat bomen te planten, om de eentonigheid van deze weg te
doorbreken.
Foto Dick Loencn.
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Langs ckvc weg willen wij uon ieder bedanken voor
de belangstelling die ons werd betoond bij ons 60-
jang huwelijksfeest

F.J. van Dcursen

E.Th. van Dcurscn-Börger

Zandvooi tsel.ian 129
Januai i l f )84

In plaats van kaarten

Voui uw medeleven en ovei weldigende belangstel-
hng na het ovei l i jden van mijn man. onxe vader en
opa

•Tos Dröse

xeggen wij u heel hai te l i ]k dank

M DROSE-W1LHELM
KINDEREN EN KLEINKINDEREN

VEILINGGEBOUW
D E WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks inbreng van
goederen.

IN-en VERKOOP
Verhuur, tafels, stoelen,

porselein enz. enz.
Tel. 02507-12164-13713.

WATERDRINKER

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S. KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

Voor goeie verzekeringen
met persoonlijk advies.

uan der

makelaars in assurantiën
houwes palace
burg van fenernaplem 2
2042 ta zandvoort
tel 02S07 17818 en 14385

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET-

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.
Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

BELONING 250,-
voor diegene die de op 29 december

ontvreemde videocassettes uit de

wachtkamer van het politiebureau te

Zandvoort kan terugbezorgen.

Tel. 02507-14101 na 18.00 uur.

l

Mata Hari Snackcorner
02507-13201. Haltestraat24-Zandvoort

• KOUDE SCHOTELS • BITTERGARNITUREN
• INDONESISCHE RIJSTTAFELS • CHINESE

FONDUE alleen op bestelling.

Wat niemand anders heeft:
• „ZANDVOORTSE ROLLEN".
Gaarne verstrekken wij u (telefonisch) een prijsopgave
In het winterseizoen: woensdags gesloten.

Deze week:
• BAKPAO
En vanaf heden ieder week
• INDONESISCHE GERECHTEN

GEVRAAGD

TANDARTS-ASSISTENTE
18 tot 23 jaar.

Ervaring strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties schrijven onder nr. Z 732 bur. v.d.

blad.

'/ Js beter zonder scha dan mei scha te leeren.
JOOST v/d VONDEL (1587-1679)

Wanneer u een uurwerk koopt bij

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiaweg4-Tcl. l 23 07

dan koopt u iets goeds en leen u zonder scha, want die
is er nooit bij!

In ons eigen atelier repareren wij Quartz horloges en
oude antieke horloges en klokken.

Vooraf prijsopgave en volledige garantie.

PREN ATAL PRESENTEERT:
Curvei
badset i
bestaande uitï*
badie, /\

f 'emmer met/ j
deksel en*
po. In wit met
blauwe beertjes c
en bahamabeige met bruine
beertjes. Van f 54.85 voor

42?°
Extra losse luieremmer met
deksel in wit met blauwe en
bahamabeige met bruine
beertjes. Van f 12.95 voor'
^JB -̂ ̂ ^ •!

\Veilig waskussen met
spstaande randen. In wit met

l/iauwe beertjes en bahama-
' beige met bruine beertjes. Nu

Bijpassende luiermand van
f 1 5.95 voor

BABYKAMER SERING
Witte babykamer rnet lief bleu streep-
dessin. Bestaande uit ledikant (60 x 120 cm)
met een verstelbare bodem, een grote

1, kommode met 3 ruime laden (98 x 80 x 62)
: en een ruime hang/legkast (96 x 179 x 54)
\ met 2 leggedeelten en een dubbel hang-

gedeelte. Nu geheel kompleet voor

995
— w

Bijpassende witte bad-
standaard

van f 29.95 voor

24?5
'ï
' 'Mooie

corduroy
overgooier

in diverse
kleuren.
Maten 36 t/m

• 44 nu

3950

Bruin gebeitst beukenhouten
spijlenbedje Met verstelbare
bodem (60 x 120 cm). Voldoet
aan alle veiligheidseisen.
Van f 129.-voor

Solide bruin of blank gelakte
houten box. Met telraam.
Maat 80x100 cm. Nu

9950
Luxe boxdek(80 x 100 cm) met
grappige beertjes motieven.
Kies uit wit met blauwe en
bahamabeige met bruine
beertjes. Nu

Combi Marij.Kinderwagen
wandelwagen en reis-
wieg in één. In modieuze
ribcord.Binnenbekleding mef
bloemetjes dessin. Kies uit
blauw, bordeaux en grijs.
Van f 525.- voor

395?-
Praktische hoeslaken in wit,
bleu en ecru. 60 x 120 cm. Nu

Bi|passende
dekbedovertrek in
wit/bleu en wit rose.
Nu

Badstof box-
overgooier in
diverse bedrukte
essins.
aten 56 t/m 80.

Van f 15.- voor

50

SNEEUWKLOKJE
Wit laque babykamer
bestaande uit:
Ledikant
(60x120 cm)
Kommode
(98 x 96 x 60 cm)

f255.-

f 440.-

Dekbedje voor
kinderwagen. Nu

^ Bi|passende
'' voetenzak in
blauw, bordeaux

en grijs. Nu

NU
Los verkri|gbare opzet kastkos

49r 24?5 69?-
Sportief jogging
in de kleurenkombi-
naties grijs'kobalt
en gri|s/rood.
Maten 80 t/m
110. Metkapu-
chon van f 49.-
voor f 32.50 en
zonder kapu-
chon vqn f 47.-
voor

Dekbedovertrek 100 x 135 cm.
Kies uit wit/ blauw en wit/geel
streepje. Nu

34?°
JBABYKAMER LELIE
'Blank gelakte babykamer
bestaande uit:
Ledikant
(60x120 cm
Kommode + opzet
(l 0 4 x 5 2 x 9 8 cm;

Dekbed met katoenen tijk en
banenstiksel. Polyestervulling.
100 x 135 cm. Van f 49.95 voor

39?5
Verstelbare kunststof babysitter
op metalen voet in de kleurgn
zand, wit en bleu.
Van f 82.50 voor 7 BESTE VOOR BEDEN

AMSTERDAM-C., Kalverstraat
79-81, tel. 020-266392

'AMSTERDAM-N., Buikslotermeer
plein 47, tel. 020-372299
HAARLEM, Barteljorisstraaf 12, tel.
023-310513 HAARLEM
SCHALKWIJK, Wink.centr.
Schalkwijk, Rivièradreef 21, tel. 023

'-334308

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-1 2270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00 uur! ! !
Kom luisteren of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAC EEN MENU VgOR|p|J| §|
Let op !! I.yVaar.Kan'dit̂ Eri.töch^dgî i.jS;̂ ^?;
Maandag biefstuk; gebakKèn aarciëppeleniv-i ïp'ï^
groente;dinsdag(nasi;satéenei; woensdag *Wï';
Jagéfschhitzel, rijst, doperwten; donderdag ïsjOS
karbpnade; 'frites,' groente; yrijdag-yërsëftb^ö^

,. kabel]auw,:rnosterclsausi: gebakkefraardappëïeht-^;
worteltjes; zaterdag spaghetti: Bolognaise;^^'S^:
zondag Vz kip met frites en:grpënte;S v;ï' :J Htyq^ i

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone, 400 a 500 gram
Tournedos, 300 gram ...<
Entrecôte, 250 gram
Varkenshaas, 200 gram
Kalfskotelet, 250 gram
Lamskotelet, 4 a 6 stuks
Duitse biefstuk, 250 gram
Spare-ribs, 500 gram
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac
Grote gebakken tong
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla

28.50
25.50
25.50
22.50
18.50
18.50
17.00
17.50

27.50
27.50
17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

Banketbakkerij SEYSENER
.% Haltestraat 23 - Zandvoort • Tel. 1 21 59

« -1 sinaasappel
4 slagroom-

taartje 6.25
Geef eens een

feestnummer
als verjaardagstaart!!!

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS, enz.

Op zaterdag 14 januari 1984 is het 55 jaar
geleden dat onze zaak werd opgericht.
Gelegenheid tot feliciteren in de Wattstraat 6

van 13.30 tot 17.00 uur.

Fa. Van der Veld en zonen

Zandvoortselaan 169
2042 XK Zandvoort

jfr HONDENBELASTING 1984

l n de komende weken zal worden gewerkt
aan het veizamelen van de gegevens voor de
Hondenbelasting 1984. Hiervoor zal m de
meeste gevallen worden uitgegaan van de
situatie m 1983. Om echter te voorkomen
dat onjuiste aanslagen zullen worden opge-
legd, verzoeken wij u eventuele
WIJZIGINGEN, welke nog niet eerder zijn
opgegeven, VOOR 15 FEBRUARI A.S. op
te geven aan de afdeling financiën en belas-
tingen tei secietarie, Swaluestraat 2 te
Zandvoort, telefoonni. (02507) - 14841 toe-
stel 226 (geopend van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.30 uui).

De tarieven voor de Hondenbelasting zullen
t.o.v. vooigaand jaar geen wijziging onder-
gaan. Voor belastingjaar 1984 gelden dus
de navolgende tarieven:
Vooi de eerste hond f. 71,-
vooi de tweede hond - 135,--
vooi elke volgende hond - 270,-.

Gewezen wordt nog op artikel 9, lid 3, var.
de verordening Hondenbelasting waarin
wordt bepaald dat ieder die in de loop van
het belastingjaar belastingplichtig of voor
een hoger bedrag belastingplichtig wordt,
verplicht is binnen veertien dagen na het tijd-
stip waarop de belastingplicht of de veran-
denng van de belastingplicht is ontstaan, bij
burgemeester en wethouders een schriftelijk
verzoek moet indienen om uitreiking van een
aangiftebiljet.

Zandvooit, 9 januai i 1984,
Buigemeester en wethouders van
Zandvoort,
De secretans, De burgemeester,
A.H. Merts, H. Machielsen.

WONINGRUIL
Nunspeet - Zandvoort.

Aangeb.:
EENGEZINSWONING.

Gevr.rlDEM.
©03412-51673

ZOETERMEER/ZANDVOORT
Wie wil gezellige nieuwe 3-KAMERWONING met
zonnige voor- en achtertuin in Zoetermeer ruilen

voor woonruimte in Zandvoort, eventueel koopruil.
Br. ond. nr. Z 733 bur. v.d. blad.

MPRUS

KIJK WAT HET SCHEELT! SLA ALVAST WATIN!

SLIJTERIJEN
REGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN
( veelal naast /bij Dirk van den Broek / Dirkson Supermarkten ):

- AMSTERDAM: Nieuwpoortstraat 100 - Lijnbaansgracht 33 - Slotcrkade 110 • 127
- Delflandplein 182 - Plein '40 - '45 nr. 3 - Lambertus Zijlplein 3 • 5 - Osdorpplein 230
- Motorkade 10 - Kampertoclieweg 11-12- Kastelenstraat 170 - • HOOFDDORP:
Kruisweg 640 • ZWANENBURG: Denncnlaan 17 • NIEUW VENNEP- Hoofdweg 1183
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 • VOLENDAM. Hyacmtenstraat 14
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SPORT KORT

înst voor schakers
ZANDVOORT - Het eerste team

an de Zandvoortse Schaakclub
eeft in IJmuiden „Kijk uit" met één
latchpunt verslagen. 4V4-3'/2.
eide teams die zich in de lagere
egionen van de ranglijst bevinden,
ebben zich danig geweerd, doch
oor deze belangrijke overwinning
ouden de Zandvoorters zich wel
ens net buiten de dagradatiezone
egradatiezone bevinden.
Het was een nipte zege, want lange
jd zag het er naar uit dat de wed-
trijd gelijk zou eindigen. ledere keer
at de Zandyoorters aan een bord
en partij wonnen, maakten de IJ-
midense schakers op een ander
ord winst en kwamen daardoor
teeds weer1 gelijk.
De beslissing viel in de late uurtjes

jen Slijkerman aan het zevende
ord de stand op 4-3 voor Zandvoort
racht. De laatste partij aan bord l
•erd enkele minuten later in een
jetere stand voor Zandvoort afgebro-
en, direct daarop bood Van Kem-

jen zijn tegenstander remise aan,
angezien dit voldoende was voor de
mdoverwinning.
Zandvoort l heeft door dit resul-

aat 4 matchpunten (2 gewonnen en 2
erloren wedstrijden).

pridgenieuws
j z.ZANDVOORT - Op woensdag 18
anuari zal de einduitslag bekend zijn
an de bridgecompetitie die nu loopt.
'romotie en degradatie staan weer
p het spel, en door de leden van ZBC
vordt verwoed gestreden.

De laatste bekende uitslagen zijn:
A-lijn: 1. Koppel Braun/De Leeuw

2.86%, 2. Koppel Hagen/Wanna
6.43%.
B-lijn: Hier werden ex-equo l en 2:

amilie Paardebek en het paar Loos/
Schouten met 59.37%.

C-Iijn: De familie Veldhuizen werd
rste met 60.27%, terwijl een tweede

ilaats werd verdiend door de familie
'an Veen met 56.25%.

GOEDE START ZEESCHUIMERS

Tijdsverbeteringen belangrijk
perspectief voor komend jaar

ZANDVOORT - De eerste
ontmoeting was voor de wed-
strijdzwemploeg van de Zand-
voortse Zwem & Poloclub de
Zeeschuimers meteen raak. In
een wedstrijd tegen WZ & PC in
Purmerend afgelopen zondag re-
gende het belangrijke tijdsverbe-
teringen individueel, totaal van
27 kinderen maar liefst 120 sec.,
werden er vier belangrijke klub-
records gebroken en gingen de
Zeeschuimers behalve de vele
ereplaatsen ook nog naar huis
met een nieuwe limiet voor de
komende winterkampioenschap-
pen in februari.

In Den Helder en Beverwijk
waren zaterdag de waterpolo-
teams tegen Noordkop en ZVZ
aktief met wisselend succes. Een
druk begin van 1984 met veel
perspectief voor de rest van het
jaar.

Tijdens de zwemontmoeting in
Purmerend was vooral de jeugd on-
der tien jaar enthousiast in de weer.
Op de 100 meter vrije slag waren
Hanneke Koopmans (1.26.3) en Dick
Verburg (1.27.7) de snelsten en tikten
als eersten aan. Rob Verburg pakte
de tweede plaats in 1.46.5. Overigens
waren er ook individuele tijdsverbe-
teringen voor Ingrid Kraayenoord,
Chantal van psenbruggen, Erwin
Vinke en Robin Molenaar. Vivian
Croes echter verbeterde haar tijd met
13.5 sec. zodat zij einigde met een
nieuw persoonlijk record van 2.08.8.
Als enige zwemster voor de Zeeschui-
mers kaapte Hanneke Koopmans op
de moeilijke 100 meter vlinderslag
weer een eerste plaats weg voor haar
concurrente van WZ & PC. Opmerke-
lijk was zeker de overwinning van de

Zeeschuimers op de 100 meter rug-
slag waar achtereenvolgend Dick
Verburg, zijn broer Rob en Erwin
Vinke als winnaars aantikten. Dick
in een tijd van 1.45.3 waarmee hij 4.3
sec. sneller zwom en en persoonlijk
record noteerde. Prima prestaties
van zeer jeugdige Zeeschuimers on-
der tien jaar, die op deze leeftijd nooit
meer dan 100 meter in een program-
ma mogen zwemmen maar zich daar-
in wel volledig kunnen uitleven.

Bij de zwemmers onder twaalf resp.
onder veertien jaar zijn de zwemaf-
standen groter. Om bijvoorbeeld 200
meter in vrije slag snelzwemmend te
kunnen afleggen en daar ook nog
prijzen, limieten, persoonlijke of zelfs
klubrecords mee te bereiken is een
regelmatige training zeker noodzake-
lijk. In de categorie onder twaalf jaar
blonken zeker Barbara de Wit en
Marja Molenaar uit. Een eerste en
een tweede plaats in 2.36.7 resp.
2.41.8 met individuele tijdsverbete-
ringen van 7.7 sec. voor Barbara en
3.6 sec. voor Marja. Onno Joustra
wist de scherpe limiet van 2.15 voor
de winterkampioenschappen met
2.12.7 overtuigend te doorbreken.
Wandy Kater verbeterde 11.6 sec.,
Sandra van de Fits 6.4 sec., Gigi van
Es maar liefst 7.6 sec. Ook op de 200
meter schoolslag onder twaalf resp.
veertien jaar dicteerden de Zeeschui-
mers. Elly van de Mije met 3.27.5 ver-
beterde haar tijd van een jaar gele-
den met ruim 2U sec.; Marja Molenaar
onder twaalf en Esther Huizinga on-
der veertien tikten als eersten aan,
gevolgd door Barbara de Wit en Pa-
tricia Heeremans die op de tweede
plaatsen beslag legden. Linda Schui-
ten maakte het Zeeschuimersfeest
kompleet door in 3.14.0 als derde aan
te tikken. Bij de jongens noteerde
Onno Joustra een nieuw klubrecord
in 2.41.8. Een klubrecrod, dat lange
tijd al op zijn naam stond maar veer-
tien dagen geleden door Nico Wempe

(Advertentie)

GULDEN PREMIE
PER MAN PER DAG
VRAAG OFFERTE!

Keu r en Zoon

Lions dames moeizaam
langs Cronjé Shots

ZANDVO9RT - In de basket-
balcompetitie behaalde The
Lions dames een zwaar bevoch-
ten 37-33 zege op Cronjé Shots.
De heren speelden tegen koplo-
per Harlem Lakers een prima
partij, doch in de tweede helft
konden de Zandvoorters niet
stand houden, 65-92.

De dames hebben in een niet al te
beste wedstrijd veel moeite gehad
niet Cronjé Shots!* Lions had' wel
steeds een voorsprong, doch de span-
ning bleef tot de laatste minuut.
Vooral in de eerste helft van deze har-
de wedstrijd was het spelpeil matig
te noemen. De aanvallen van Lions
liepen niet en Cronjé Shots kon aar-
dig bij blijven, ruststand 14-13.

In de tweede helft vlotte het wat
beter bij Lions zonder dat het spel-
peil naar grote hoogte steeg. In de
zesde minuut leidde Lions met 20-15
en in de tiende minuut leek Lions de
strijd beslist te hebben, 26-17. Straf-
ballen hield Cronjé Shots in de race
en via 35-29 kwamen de gasten terug
tot 35-33 in de laatste minuut. Lions
liet zich de bal echter niet meer ont-
nemen en bepaalde de stand tenslot-
te op 37-33.

Topscores Lions: Jacqueline
Paauw 13, Caroline Bol 10, Thea
Drayer 6.

Heren
Lions bofte niet dat het direkt, in

de tweede helft van de competitie, te-
gen ongeslagen koploper Harlem La-
kers moest aantreden. De goede
voornemens om met hard werk zich
in de rayonklasse Noord-Holland te
handhaven is zeker op het punt van
inzet geslaagd. Helaas, de belangrij-
ke twee punten mochten niet in
Zandvoort blijven, daar Harlem La-
kers technisch en taktisch meer in
huis had.

In de éérste instantie gelukte het
Lions via Maarten Paap een kleine
voorsprong te nemen, 10-7 en 14-13.
In de volgende zeven minuten kon
Lions slechts vier punten bijeen
sprokkelen en daar zette Harlem La-
kers vele punten tegenover, hetgeen
de 23-34 achterstand verklaarbaar
maakt. The Lions kon de achter-
stand met de rust nog draaglijk hou-
den, 29-38.

De in de rust afgesproken man to
man liep in de tweede helft niet. De
Harlem Lakers had hierop een goed
antwoord en na zeven minuten prijk-
te een stand van 38-56 op het score-
bord. De vele wissels aan Lions-zijde
mochten geen gunstig effect opleve-
ren en de eindstand werd bereikt met
65-92 voor Harlem Lakers. Gezien het
vertoonde spel van Lions, zien zij de
komende wedstrijd tegen Kogge vol
vertrouwen tegemoet. Van deze me-
de in de onderste regionen vertoeven-
de tegenstander moet dan ook ge-
wonnen worden.

Topscorers Lions: Rudy Becic 19,
Eric Lampe 12, Evert Bol 11, Maarten
Paap 8.

werd overtroefd. Eric Wempe zwom
de 200 m schoolslag in een verdien-
stelijke 3.20.9.

Op de lange afstand 800 m vrije
slag dames kwam Ria Willemse, In-
grid van de Fits, Karin van de Aar en
Emmy Koning zeer goed uit de verf.
Ria verbeterde haar klubrecord van
9.41.5 met een nieuwe tijd van 9.34.6,
Karin verbeterde het klubrecord op
de eerste 200 m (2.16.4) en eindigde
met 10.29.5. Op de superlange af-
stand voor overdekte zwembaden, de
1500 meter, schitterende Wander
Halderman met een nieuw klubre-
cord in 17.18.2, waarbij Jeroen
Schulthuis en Nico Wempe hem goed
konden volgen en daardoor ook pri-
ma tijden noteerden.

BC Lotus
ZANDVOORT - Met nog één wed-

strijd te gaan zijn de eerste beslissin-
gen bij de badmintonvereniging BC
Lotus gevallen. Het eerste team be-
haalde een fraaie 6-2 overwinning op
V. Zijderveld 7 en heeft zich door dit
resultaat kunnen handhaven in deze
klasse. Hoogstwaarschijnlijk zullen
het tweede en derde team het vol-
gend seizoen een stapje terug moeten
doen. Daartegenover staat het kam-
pioenschap van het vierde team, dat
aanstaande zondag gevolgd kan wor-
den door het zesde en de BI-junioren.
Volop spanning dus op de laatste
kompetitiedag.

De resultaten van de eerste team-
spelers waren: Meindert Mossel 6-15,
6-15; Ronald Bossink 15-8,m 13-15,
17-15; Gerda Koornstra 8-11, 6-11;
Alice Frank 5-11, 11-6, lr-6; Gerda
Koornstra/Richard Wetzel 8-15, 14-
15; Alice Frank/Meindert Mossel 14-
17, 18-13, 10-15; Ronald Bossink/Ri-
chard Wetzel 17-15, 7-15,16-18; Gerda
Koornstra/Alice Frank 8-15, 6-15.

Uitslagen:
V. Zijderveld 7 - Lotus l 2-6
Heemskerk I-Lotus 2 5-3
Duinwijck 8-Lotus 3 4-4
Airsport 4-Lotus 4 4-4
Velsen 7-Lotus 5 2-6
Nieuw Vennep 4-Lotus 6 0-8
Kennemerland 10-Lotus 7 5-3
Nieuw Vennep 5-Lotus 8 8-0
Duinwijck 16-Lotus 9 4-4
Nieuw Vennep 6-Lotus 10 6-2
Haarlem A2-Lotus Al 8-0
Nieuw Vennep BI-Lotus BI 0-8
UVO B2-Lotus B2 6-2
Slotermeer Cl-Lotus Cl 2-6
Lotus C2-Duinwijck Cl 1-7

Programma voor komende zondag
13.00 uur Lotus
13.00 uur Lotus
13.00 uur Lotus
13.00 uur Lotus
13.00 uur Lotus
13.00 uur Lotus
09.30.uur Lotus
09.30 uur Lotus
09.30 uur Lotus
09.30 uur Lotus
13.00 uur Lotus
09.30 uur Lotus
09.30 uur Lotus
09.30 uur Lotus

I-Haarlem 3
2-v. Zijderveld 10
3-Velsen 4
4-V1. Shuttle 3
5-F1. Typehead 3
6-F1. Shuttle 3
7,Vl„Sliyttle 4 , ..
8-F1. Shuttle 5
9-Haarlem 9
10-Haarlem 11
A1-V1. Shuttle A2
Bl-UVO BI
B2-Duinwijck B3
Cl-Lotus C2

Kampioenschap Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Door een ruime 6-2 overwinning heeft het eerste badmintonteam van Nieuw

Unicum beslag weten te leggen op het kampioenschap. Een zeer verdiend kampioenschap dat in de
wedstrijd tegen Space Shuttle uit Uithoorn niet in gevaar is geweest. Vooral in de enkelspelen
overheerste Nieuw Unicum. Na deze enkelspelen stond het kampioenschap reeds vast en konden
de spelers en speelsters in de bloemen gezet worden.

De eerste heer John Hoogsteder had geen enkele moeite om de tegenstander met 15-1 en 15-0
terug te wijzen. Ed Valkenburg had alleen in de eerste set felle tegenstand (18-15) maar toonde in de
tweede set een duidelijk overwicht 15-2.

Ook de dames Ellis de Wilde en Wil Heyen hadden geen enkel probleem met Space Shuttle.
Ondanks de nervositeit, behaalde Ellis de Wilde de winst met 11-3 en 11-1 binnen en Wil Heyen met
11-0 en nogmaals 11-0. Het gemengddubbel Sylvia en John Hoogsteder hadden alleen in de eerste
set enige moeite (15-10) maar kregen de tegenpartij in de volgende set gemakkelijk met 15-2 op de
knieën. Wil Heyen en Hans Burggraeve konden het niet bolwerken en leden met 15-10 en 15-5 een
nederlaag evenals het herendubbel Ed Valkenburg en Hans Burggraeve, 16-17 en 10-15. De dames-
dubbel Ellis de Wilde en Sylvia Hoogsteder besloten echter met een goede overwinning van 15-4 en
15-5.

Het tweede team van Nieuw Unicum kwam in het veld tegen Vliegende Shuttle en ondanks fel
..verzet-konden de Zandvoorters,niet-toLeen.overwinning komen. Uitslag.5-3.in het voordeel.van~~

Vliegende Shuttle.
Foto: Dick Loenen
Staand van links naar rechts: bestuurslid Jos Bonsen, Hans Burggraeve, Sylvia Hoogsteder, Ed
Valkenburg.
Zittend van links naar rechts: Wil Heyen, John Hoogsteder, Ellis de Wilde.

ZANDVOORT - Zandvoort
Centrum moest de afgelopen
week aantreden tegen het nog
ongeslagen Koppers. Een duel
tussen de lijstaanvoerder en de
hekkesluiter dus in de eerste
klasse van de zaalvoetbalcompe-
titie.

Deze wedstrijd gaf verrassend
goed zaalvoetbal te zien. On-
danks het grote klasseverschil
trok Zandvoort Centrum onver-
vaard ten strijde. Dat het uitein-
delijk toch verloor met twee pun-
ten verschil, was zondermeer
jammer, omdat een gelijkspel tot
de mogelijkheden heeft behoord.

Zandvoort Centrum
in degradatiegevaar

In de beginfase had Zandvoort
Centrum zelfs een klein overwicht op
Koppers dat resulteerde in een fraai
doelpunt van Philip van den Heuvel,
stand 0-1.

Gerard Koper vervulde een helden-
rol, want hij was het die door uitste-
kend verdedigerswerk belette dat er
door Koppers gescoord kon worden.
Met wat meer geluk hadden de Zand-
voorters de voorsprong in de eerste
helft zelfs uit kunnen bouwen tot 0-3

maar de schoten van Steef Qerke en
Thomas Schulte bereikten' het doel
van de tegenstander nét niet.

Na rust gingen de Koppers-man-
nen echter onversaagd in de aanval,
men wilde de reputatie „ongeslagen"
zeker niet verliezen tegen de hekke-
sluiter. Deze druk werd Zandvoort
Centrum noodlottig en de drie tegen-
doelpunten mogen dan wel enigszins
geflatteerd geweest zijn (een gelijk-
spel had een beter beeld van de wed-
strijd gegeven), het neemt niet weg
dat de punten tellen en Koppers on-
geslagen verder gaat. Zandvoort
Centrum zal in de tweede helft van de
competitie over meer geluk moeten
beschikken wil men niet degraderen.

Vals duizendje
ZANDVOORT - Een bezoeker van

het Casino in Zandvoort bood een
croupier aan de roulettetafel een
bankbiljet van duizend gulden aan
ter wisseling van fiches. De croupier
ontdekte dat het biljet vals was. De
bezoeker bleek nog meerdere biljet-
ten van duizend gulden te hebben,
doch hierbij bevonden zich geen val-
se. De man, afkomstig Uit Niéuwe-
gein wist niet dat het biljet vals was.
Hij had het tezamen met de andere
biljetten ontvangen na een zakelijke
transactie. Het valse biljet is in be-
slag genomen.

DAMES NOG ZONDER WINST

ZVM-zaalhandballers zetten
zegereeks onverdroten voort

urre Boukes bijna „gewurgd" in de harde confrontatie tegen Odin. (Foto: Dick Loenen).

ZANDVOORT - De heren
zaalhandballers van ZVM blijven
door een goede 18-15 overwin-
ning op ODIN fier aan de kop
van de ranglijst. Doordat concur-
renten Tonegido en Tornado,
verloren blijft alleen De Bunkert
nog in het voetspoor van de
Zandvoorters. De overwinning
tegen Odin kwam pas in de twee-
de helft tot stand, nadat de
teams elkaar in het eerste ge-
deelte in evenwicht hielden, 9-9.
De dames speelden een van de
betere wedstrijden van dit sei-
zoen, doch hadden geen geluk
met de afwerking, wat een 10-9
nederlaag tegen Kolping bete-
kende. De dames blijven daar-
door puntlpos onderaan en de
toekomst ziet er dan ook niet al
te rooskleurig uit.

De strijd ZVM tegen Odin werd
vooral in de tweede helft een keihard
handbalgevecht, mede door wat
vreemde beslissingen van de scheids-
rechters. In de eerste helft hadden de
Zandvoorters moeite met het door
Odin gespeelde vier-twee systeem.
Na een 5-5 stand kon Odin uitlopen
naar een 5-8 voorsprong en de Meeu-
wen hadden het moeilijk. Cor van
Koekelt, Ernst Pehle en Dirk Berk-
hout zorgden er echter voor dat de
stand bij rust in evenwicht was 9-9.

Na de doelwisseling liep het bij
ZVM een stuk beter. Hans Mol zorgde
direkt voor een voorsprong en deze
speler liet later in de wedstrijd nog
enige fraaie treffers zien. Ook in ver-
dedigend opzicht kwam er geen spe-

ler bij Hans Mol langs. In het Zand-
voortse doel groeide Pieter Trommel
eveneens naar een goede vorm en
ZVM liep verder uit. Cor van de Koe-
kelt zorgde met enige geweldige
sprongschoten voor een 13-10 voors-
rong. Odin gaf het niet op en streed in
de harder wordende wedstrijd fel
voor de punten, 14-12.

De Zandvoorters hielden de defen-
sie goed gesloten en bouwde de aan-
vallen snel op met tot gevolg een
paar zeer fraaie treffers. Joop Boukes
scoorde en Jaap Pol wist zelfs met
een achterwaarts schot de Odin-kee-
per te verrassen. Bij de stand 18-12
was de strijd beslist en door enige
strafworpen kon Odin in de slotfase

de schade beperken tot 18-15.
Scores ZVM: Cor v.d. Koekelt 7.

Ernst Pehle 3, Huns Mol 3, Dirk Berk-
hout l, Wim Brugman l, Djurre Bou-
kes l, Joop Boukes l, Jaap Pol 1.

Dames

In een vrijwel gelijkopgaande strijd
heeft ZVM de punten aan Kolping
moeten laten. De ZVM-damcs speel-
den een prima parti j maar konden
toch niet van de hatelijke nul afko-
men. Met zat er \vcl in voor ZVM,
doch bij de afwerking zat het niet
mee. Twee strafworpcn werden ge-

mist en enige vrije kansen gingen on-
gelukkig verloren.

Na een 6-7 ruststand heeft ZVM
van alles geprobeerd aan de neder-
laag te ontkomen. Goede combinaties
lagen de ZVM-damcs op de sporthal-
vloer maar de juiste richting ontbrak.
Kolping profiteerde daarentegen be-
ter van de geboden kansen en kon
enige malen raakschicten. Bij een 9-
10 achterstand heeft ZVM tevergeefs
geprobeerd een gelijkspel, dat gezien
het vertoonde spel zeker verdiend
was, uit het vuur te slepen.

Doelpunten: Jannekc de Reus 2,
Sandra de Wcurs 2. Marja Brugman l,
Erna Drukker l, Anja v d. Koekelt l,
Janna ter Wolbeek l, Yvonne de Jong

VOGELENZANG - In een door
TZB vooral in de tweede helft
goed gespeelde wedstrijd behaal-
den de Zandvoorters een ver-
diende 3-1 overwinning op Voge-
lenzang.

In de eerste helft waren beide par-
tijen tegen elkaar opgewassen. Een
nerveus spelend TZB kon niet tot de
juiste combinaties komen en schiep
zich weinig mogelijkheden. Ook Vo-
gelenzang kon niet gevaarlijk wor-
den. Vlak voor het rustsignaal leek
Vogelenzang toch met een voor-
sprong te gaan rusten, maar met een
katachtige reactie voorkwam doel-
man Huub Halewijn een treffer.

Na de rust vlotte het veel beter bij
TZB. Er ontstond een hevig offensief
dat in de vijfde minuut resulteerde in

Opmars TZB
een 0-1 voorsprong. Marcel Cabri om-
speelde enige spelers en zette voor
naar Guus van der Mije, die niet faal-
de. TZB bleef aandringen doch een
stug verdedigend Vogelenzang kon
vooralsnog meerdere treffers voorko-
men.

In de vijfentwintigste minuut was
Vogelenzang echter een geslagen
ploeg. Een aan TZB toegewezen vrije
trap, net buiten het zestien meterge-
bied, werd schitterend door Ron

Zwemmer in de bovenhoek geknald,
0-2. De Zandvoorters kregen na dit
doelpunt veel ruimte en hadden de
score verder kunnen uitbreiden. Mar-
cel Cabri kwam driemaal allpen voor
de doelman, doch de bal kwam tegen
de paal of ging net naast. Tien minu-
ten voor het einde was het dan toch
0-3. Toen Marcel Cabri Ab Bol lan-
ceerde. die op zijn beurt de vrij staan-
de Martin van der Mije de bal toe-
speelde, en deze scoorde beheerst.

TZB had de buit binnen en nam
wat gas terug, waardoor Vogelenzang
in de slotfase nonchalant wegwerken
kon afstraffen, 1-3.

De stand in de tweede klasse HVB
is: Renova 9-15, Schalkwijk 10-12,
BSM 9-10, CBS 9-10. EHS 10-10, VVH
10-10, TZB 10-10, DSC'74 10-9,
Heemstede 9-8. Vogelenzang 9-6, In-
ter Heemskerk 9-4.
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PEUGEOT 205 GRD

ninige diesel met prima
enschappen

door Jo Coe/inne

STREEK - Dezer dagen heb ik
praktijkervaimg kunnen opdoen
met de Peugeot 205 GRD en ik
kan u verzekeren dat het een
alleszins prettige kennismaking
is geworden

Het is met testauto's, die door
een importeur ter beschikking
worden gesteld dikwijls zo, dat
deze wagens m de werkplaats
nog eens extra zorgvuldig wor-
den nagekeken om ei verzekerd
van te zijn, dat ze in optimale
conditie verkeren Ditmaal
mocht ik van een goede vriend,
die enkele maanden geleden de
eigenaar van een Peugeot 205
GRD was geworden, terwijl hij
een cruise naar de zon maakte,
over zijn nieuw,e aanwinst be-
schikken en er uitgebreid mee
kennis maken Dezelfde vriend
had me al verzekerd dat hij over
zijn aankoop bijzonder enthou-
siast was en na deze kennisma-
kingspenode kan ik dat volko-
men begrijpen

Wat voor een clieselatuto toch wel
erg belangrijk is is de constatering
dat het tijdens hè.t rijden eigenlijk
weinig van te bespeuren valt dat je
in een dieselauto rijdt Er zijn een
aantal soortgenoten v, aar het lawaai
van de dn> flmotor toch als hinder-
lijk wordt ervaren maai de ontwer
pers van de Peugeot 205 Diesel ver
dienen een compm. ent voor de voor-
treffelijke geluidsisolatie die ze heb
ben weten te bereiken

Dit is onder meer te danken aan de
bekleding van het schutbord, dat de
motor van de passagiersruimte
scheidt Dit bord is bekleed met een
dikke laag polyurethaan voorzien
van een rubber coating Ook onder
de vloerbedekking m de passagiers-
ruimte is de gehele vloer bedekt met

zwaar isolatiemateriaal (3 5 kg per
m2) en daarmee is werkelijk een op
vallend akoestisch comfort bereikt

Nieuwe 1768 cm3 dieselmotor
De Peugeot 205 GRD en ook de

GLD heeft een viercilmder motor
met een inhoud van 1768 cm3, een

compressieverhoudmg van 23 l en
een vermogen van 44 2 DIN-kW bij
4600 omw/mm Op de bestuurder
komt dit over als een motor, waar pit
in zit en we kwamen tot een topsnel
heid van boven de 145 km/h Ook de
acceleratie is voor een dieselwagen
bevredigend van O tot 100 km/u in
ruim 15 seconden

Aërodynamica
Aan uiterlijk en aërodynamica is

duidelijk door de ontwerpers zeer
veel aandacht besteed De wijze,
waarop de mechanische delen onder
de motorkap zijn gehuisvest en de
plaatsing van het reservewiel onder
de kofferruimte hebben geleid tot een
sterk aflopende en lage motorkap
Mede door het lage onderstel van de
stoelen kon een lage strakke daklijn
en een groot glasoppervlak worden
gerealiseerd en dat alles heeft geleid
tot een bijzonder lage luchtweer-

stands-coefficient voor een auto van
deze lengte, namelijk 0,35 Cw En dat
komt natuurlijk tot uitdrukking in
de gebruikscijfers Door elkaar heb-
ben we m de proefperiode een ge-
bruik van l liter op 17,6 km gemeten,
maar daar moet bij verteld worden,
dat daar ook de aeceleratieproeven
7ijn meeberekend, .en dat is natuur-
lijk niet helemaal maatgevend

De fabneksgegevens daaromtrent
luiden volgens ECE-Norm bij 90 km/u
constant per 100 km 3,9 liter (l op
256) bij 120 km/u constant per 100
km 5,2 liter (l op 19,2) in stadsver-
keer per 100 km 5,4 liter (l op 18,5)
gemiddeld per 100 km 4,8 liter (l op
208)

Dat zijn dus gunstige cijfers en ze
bestempelen de Peugeot 205 diesel
daarmee tot een „zuinige auto" Een
andere prettige factor is, dat de eige-
naar heel veel benzine- en dieselsta-
tions voorbij kan rijden, voordat hij
weer aan tanken toe is Met een volle
tank van vijftig liter kun je immers zo
rond de 1000 kilometers afleggen

Algemene indrukken
De voorwielaandnjvmg en de op-

hangmg van de vier onafhankelijk
geveerde wielen, de achtertrem met
getrokken wieldraagarmen, dwarsge-
plaatste torsiestaven leveren een uit-
stekende wegligging op De vermg is
uitstekend en bieden bestuurders en
passagiers alle comfort Dat geldt
trouwens ook voor de verzorging van
het interieur De zit achter het stuur
en ook voor de overige passagiers is
prima, ook als de achterbank door
drie personen wordt bezet Tevens
biedt de 205 ruime bagageruimte,
zijn er handige bergvakjes m de por-
tieren en biedt de vijfde deur alle
bekende gemakken en voordelen bij
het inladen en vervoeren van bagage

Ook over de remwerkmg kan ik
positief berichten, maar om dan toch
een kritisch geluid te laten horen ik
vond het sturen bij een parkeerma-
noeuvre toch wel een tikkeltje zwaar
gaan en had ik wat problemen met de
bediening van het ruitenwisserme-
chanisme

Het doet mets af aan de algehele
uiterst positieve indruk van deze

De krachtbron van de Peugeot 205 Diesel, met een cilinderinhoud van 1768 cm3
en een vermogen van 44 DIN kW
Deze „rontgen-tekenmg" laat zien, hoe er onder de motorkap met de ruimte is
gewoekerd en het reservewiel onder de kofferruimte is weggeborgen, dit alles
ten behoeve van een lage luchtweerstand.

De Peugeot 205 Diesel GRD, een
aantrekkelijke propositie voor die-
selrijders.

Peugeot 205 m dieseluitvoenng, die
ongetwijfeld vele automobilisten m
alle opzichten tevreden zal stellen

Technische gegevens Peugeot 205
diesel (fabneksopgaven),

cilinderinhoud 1768 cm3
max vermogen (DIN kW) 44,2
aandrijving op de voorwielen
versnellmgsbak 4 of 5 veisn hand-
schakeling
aantal zitplaatsen 5
max snelheid 155 km/u
brandstofverbruik
bij 90 km/u constant 3 9 ECE Norm

bij 120 km/u constant 5,2
m stadsverkeer 5,4
lengte 3 705
breedte l 572
hoogte l 368
wielbasis 2 420
gewicht (njklaar) 895 kg
brandstoftank 50 liter
wielen 5 B-13
bandenmaat 165/70 SR 13

De Peugeot 205 diesel is verknjc
baar m drie uitvoeringen Seda
GLD 4-bak ƒ 20 295S
Sedan GLD 5-bak ƒ 20 895 '
Sedan GRD 5-bak ƒ 22 295

AUTOBEDRIJF

VERSTEEGE BV
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel.02507-1 2345 TALBOT
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Boeckeniersnest herbergt uniek bezit
ZANDVOORT - Sinds kort is de

leer W. Drogtrop, eigenaar van 't
Boeckeniersnest aan de Zandvoort-
selaan in het bezit van een unieke fles
wijn afkomstig van de Oost-Indié-
vaarder „'t Vliegent Hart", die in 1735
voor de Zeeuwse kust verging.

Een fles wijn waarbij een certificaat
van echtheid hoort, een fles ook die
niet gerijpt is in de kelders van een
oud kasteel of importfïrma, maar die
eeuwen lang begraven heeft gelegen
n de ruimen van de voormalige Oost
Indievaarder.

werk om het schip - en diis hun eigen
levens - te redden, maar het schip is
hopeloos verloren.
Alle inspanningen blijken tevergeefs
te zijn geweest. Een kwartier later
vergaat het in 1729 in Middelburg
gebouwde 850 ton metende schip met
256 opvarenden die, net als de opva-
renden van de „Anna Catharina",
allen jammerlijk verdrinken. De
loofsboot „Mercurius" kan met de
harde wind en de hoge zee geen enke-
le hulp bieden en keert terug naar de
Rede van Rammekens.

De fles zoals men
die in Zandvoort
kan bezichtigen.

De fles wijn is één van de flessen die
werd gevonden in 1983 in het wrak
an Het Vliegent Hart en was onder-

deel van de lading die bestond uit
[•gouden en zilveren munten bestemd
voor de handel in de Oost, bouwma-
terialen en enige duizenden flessen
wijn. Het schip zelf had een waterver-
plaatsing van 850 ton en een totale
lengte van 145 voet. De restanten van
't Vliegent Hart werden in 1981 gelo-
saliseerd, na drie jaar van intensief
speuren.

De flessen wijn werden geconser-
veerd door werknemers van Paarl-
3erg & Levie, importeurs van wijnen
te Amsterdam. Een importfirma die
eveneens een vrij gedocumenteerd
boekje heeft laten verschijnen, waar-
in onder meer de geschiedenis van de
Verenigde Oost Indische Compagnie
wordt beschreven, "alsmede die van 't
Vliegent Hart en de bergingspogin-
gen.

't Vliegent Hart

Op 3 februari 1735 om ca. 2 uur
's middags verlaten de Nederlandse
Oost-Indievaarders 't Vliegent Hart"
en „Anna Catharina" de Rede van
Rammekens, vlak bij de Zeeuwse ha-
venplaats Vlissingen aan de mond
van de Westerschelde.

Bij een krachtige noord-oosten
wind varen de twee schepen, verge-
zeld van de loodsboot „Mercurius",
bij springtij in de richting van het
eiland Vfight, om van daar in op-
dracht van de Kamer van Zeeland
hun reis via Kaap de Goede Hoop
naar Nederlands Oost-Indie (het te-
genwoordige Indonesië) te vervol-
gen.

Door een navigatiefout raken de
schepen even na 5 uur 's middags de
zandbank. „De Drempel van Deur-
loo". De „Anna Catharina", met 175
opvarenden, komt vast te zitten op de
zandbank en wordt binnen twee uur
tijd geheel in stukken geslagen door
de storm en de verraderlijke golven.

De 145 voet lange driemaster 't
Vliegent Hart komt om 9 uur
's avonds weer los van de zandbank
en gaat om 11 uur 's avonds voor
anker op het Schooneveld.

De opvarenden stellen alles in het

Op 14 april 1735 wordt schipper
Willem Gerbrantsz over de ramp van
't Vliegent hart en de Anna Cathari-
na gehoord door de bewindvoerders
van de Kamer van Zeeland, waarvan
een uitvoerig verslag wordt opge-
maakt. Teneinde duikpogingen naar
de lading te vergemakkelijken, wordt
tevens een in die tijd beroemde kaar-
tenmaker Abraham Anias opdracht
gegeven de positie van de wrakken in
kaart te brengen. Nadat erin 1735 en
1736 enkele pogingen worden onder-
nomen om de lading van 't Vliegent
Hart te bergen, worden deze ge-
slaakt, gezien de grote problemen die
het duiken in het gevaarlijke water
met zich meebrengt en de geringe
resultaten die hier tegenover staan.

Hierna zal 't Vliegent Hart in het
vergeetboek raken^ tot in 1975 de
Utrechtse professor dr. G.G. Schilder
het rampschip in de archieven van
de Universiteitsbibliotheek van Lei-
den „herontdekt".

Bergingspogingen

Alhoewel men noodgedwongen
nogal fatalistisch was bij de VOC
over het verlies van lading en levens
door schipbreuk, was de VOC een
efficiënt bedrijf met voldoende geld-
middelen, dat niet bereid was het
verlies van schip en lading zomaar te
accepteren.

In tegendeel, ook in die jaren waren
er al firma's die zich bezighielden met
de berging van gezonken ladingen.
Een der bekendste was een Engels-
man James Bushell die in Little Hol-
land (Essex) woonde. Hij had veel
ervaring opgedaan met de Zeeuwse
zandbanken toen hij met de „Luch-
tenburg" bezig was die in 1728 was
gezonken. Hij wilde het karwei wel
aannemen, maar moest dan wel kun-
nen beschikken over goede kaarten.
Er bestaat een uitgebreide briefwis-
seling tussen de VOC en deze Engels-
man, die uiteindelijk dit werk niet
uitvoerde, maar het overliet aan een
landgenoot, John Mitchell.

Deze heeft gedurende de hele zo-
mer van 1735 gewerkt om de lading
boven te krijgen, doch uit niets blijkt
dat het hem ook is gelukt. Pas in 1736

is het de Engelsman William Evans
uiteindelijk gelukt met behulp van
een duikvat 591 flessen met witte
wijn en 265 flessen rode wijn boven
water te brengen. Verwonderlijk is
wel dat hij geen enkel goudstuk heeft
gevonden. Als bergingsloon ontving
Evans van de VOC 48 flessen witte en
36 flessen rode wijn.

Na 1736 werden geen bergingspo-
gingen meer ondernomen, dit ge-
beurde pas 1979 toen een duikexpedi-
tie onder leiding van John Rose en
Rex Cowan tot 1981 elke zomer in-
tensief vele vierkante kilometers van
de Schelde afzocht op zoek naar
wrakstukken van 't Vliegent Hart.
Een gevaarlijke en moeilijke taak,
omdat de „drempel van Deurlo" zo-
als het gebied wordt genoemd, be-
kend staat om zijn verraderlijke stro-
mingen en smalle vaargeulen met
zich steeds wijzigende zandbanken.

Hierbij werd gebruik gemaakt van
een electronisch apparaat de Proton
Magho meter genoemd.

Hierbij wordt een sensor zo diep
mogelijk door de zee gesleept. Deze
meet het magnetische veld en alles
wat ijzerhoudend is, zoals kanonnen
en ankers, wordt op een kaart vastge-
legd.

Dit systeem werd samengevoegd
met een zeer efficiënt navigatiesys-
teem, hetgeen essentieel was, daar de
te onderzoeken stroken zeebodem zo
dicht mogelijk bij elkaar moesten
liggen; zo mogelijk slechts 15 meter
uit elkaar. Hiervoor werd een Decca
navigator gebruikt.

Tegelijkertijd werd aan duikers
verteld hoe zij visueel of op de tast
moesten onderzoeken. Voor dit ge-
vaarlijke werk maakte de expeditie
gebruik van ervaren Engelse duikers
uit East-Anglia, die gewend waren
om met slecht zicht te duiken en zich
konden oriënteren op een zeebodem
die zij nauwelijks konden zien, zon-
der in paniek te raken of last te
krijgen van claustrofobie.

Er werden twee boten gebruikt, een
vroegere marine-pinas, de „Compass
.1034EN LATER DE „EDesert Star",
een snelle boot met 2 motoren. Het
duikteam woonde aan boord en
's nachts lag de boot in de Vissersha-
ven in Vlissingen. Het duurde ge-
woonlijk ongeveer 6 uur om het doel
op zee te bereiken en weer terug te
varen.

In augustus 1981 werd vonden
eerst de magnetometer GEVONDEN
daarna vonden de duikers tenslotte
het wrak.

Een deel van de plaats van onder-
zoek werd meteen gedurende twee

weken met redelijke weersomstan-
digheden onderzocht en er werden
wat munten en voorwerpen gevon-
den, waardoor het wrak definitief
werd geïdentificeerd.

In 1982 werd een stalen, zeewaardi-
ge catamaran voor John Rose ont-
worpen en gebouwd, speciaal om als
duikplatform te dienen. Een groep,
bestaande uit vaste Engelse en vrij-
willige Nederlandse duikers, werd sa-
mengesteld met behulp van het
Rijksmuseum, dat ook een duikende
archeoloog en een veldconserverings-
laboratorium leverde onder leiding
van de conservator Bas Kist.

Het opgraven waarbij een airlift en
een grote zuiger die het zand en de
modder van het wrak wegzoog, wer-
den gebruikt, werd uitgevoerd in een
reeds onderzocht gebied. Het onder-
zoek werd nog verder uitgebreid.

Op deze plaats werd een aantal
wijnflessen naar boven gebracht. In
1983 werd de Engelse groep versterkt
met 2 duikende archeologen met een
universitaire opleiding en 3 duikers
met een grote archeologische erva-
ring, opgedaan bij de „Mary Rose" en
andere wrakken langs de Britse kust.
Een metalen hekwerk werd op de
zeebodem van een onderzocht gebied
geplaatst, zodat het opgraven metho-
disch kon gebeuren en de vindplaats
in kaart gebracht kon worden voor
de onontbeerlijke vastlegging van ge-
gevens over de zeebodem. Het Rijks-
museum voerde het registreren van
de vondsten uit.

De werkzaamheden waren niet
zonder moeilijkheden. Nog afgezien
van het slechte zicht onder water, is
het wrak bedekt met oude visnetten
die overal aan vastzitten en die de
onvoorzichtige duiker in de val kun-
nen lokken. Vissersschepen hebben
de archeologische voorzieningen her-
haaldelijk volkomen vernietigd,
waarbij het erop leek dat er pogingen
ondernomen waren om de vindplaats
te plunderen en enkele duikers wor-
den ervan verdacht dat zij gedurende
afwezigheid van het duikteam heb-
ben gedoken met hetzelfde doel voor
ogen. Boeien zijn tenminste 5 maal
doorgesneden, waardoor het werk
weken werd vertraagd, omdat meu-
we plaatsbepalingen moesten wor-
den gedaan.

Dank zij Rijkswaterstaat en de wa-
terpolitie lijken deze aanvallen nu
voorbij te zijn. Het is de bedoeling
dat de opgraving en het onderzoek in
1984 zullen worden voortgezet met
een groep, die met nog meer experts
versterkt zal worden.

18e eeuwsc pren* van „Het Slot ter Hooge', een VOC schip van hetzelfde type als 't Vliegent Hart.

Zo worden de bergingspogingen en
resultaten beschreven in het boekje
't Vliegent Hart van de firma Paarl-
berg & Levie BV uit Amsterdam.

De wijn

Een mooi moment voor het bc ïingsleam John Rose (1) en Rex Cowan (r).

Volgens Wim Drogtrop van 't Boec-
keniersnest heeft het conserveren
van d.e wijn nog heel wat voeten in de
aarde gehad. Zo sprongen veel fles-
sen zodra ze boven water kwamen en
gingen er ook veel verloren tijdens
het conserveren. „Omdat kurk toen
nog niet bekend was, waren de fles-
sen afgedicht met hout en was een
deel bestemd voor de officieren. Het
gewone scheepsvolk ontving natuur-
lijk een „oorlam", maar volgens de
gegevens is er in het „reglement"
beschreven waaruit de dagelijkse
rantsoenen van de opvarenden dien-
den te bestaan. Voor de „Kajuyt",
waarmee de officieren werden be-
doeld, golden andere rantsoenen, ze
mochten dan ook wijn drinken", ver-
telt hij.

In de „Lyste van de victualien"
wordt uitsluitend gesproken over
Franse, Spaanse en Kaapse wijnen.
Deze fles is hoogstwaarschijnlijk ge-
botteld in Middelburg door de Ka-
mer van Zeeland.

Overigens kan men in 't Boecke-
niersnest nog meer vertellen over de-
ze fles wijn die men met moeite heeft
kunnen bemachtigen. „Deze fles is
niet te koop, maar iedereen mag hem
wel bezichtigen. Uiteindelijk zijn
mijn vrouw en ik van mening dat een
fles uit een dergelijk schip geen bete-
re eindbestemming had kunnen vin-
den dan onze zaak. Niet voor mets
heet deze 't Boeckeniersnest en is het
interieur afgestemd op de vroegere
scheepvaart", meldt Wim Drogtrop.

MARGREET ATES

Stuifzand

Zandvoorts historie 1818-1827

L'ami was niet de eerste pastoor
Altijd heeft men gedacht en

alle boekjes hebben het zo van
elkaar overgeschreven, dat
Zandvoort pas in 1851 een ei-
gen pastoor kreeg in kape-
laan L'ami uit Purmerend.

Wel had men horen verluiden,
dat er bij wijze van spreken
heel wat afgeknokt was door
een paar heren die de katho-
lieke gemeenschap van Zand-
voort vertegenwoordigden
maar zo vertelde men, het was
vooral in die jaren niet ge-
makkelijk om op te boksen
tegen de kerkelijke leiders.

Het argument dat tenslotte
zorgde voor de benoeming
van L'ami was dat het dorp zo
afgelegen lag en vanuit de
plaatsen uit de buurt moeilijk
bereikbaar was.

De benoeming

Doch wie schetst mijn ver-
bazing, toen ik in de stukken
van het bisschoppelijk archief
tegenkwam dat er in 1818 al
een eigen pastoor naar Zand-
voort was gestuurd in de per-
soon van Willem van der
Worp. De visser H. Duiven-

voorden was, na ruggespraak
met de andere katholieken uit
het dorp, op een najaarsdag
in september met een mandje
vis naar Zoeterwoude gelopen
naar pastoor J. v. Banning.
„Deze man heeft in Holland
alles te vertellen", zo had men
hem geïnformeerd. „De pas-
toor van Overveen, die voor
de katholieken moet zorgen, is
reuze bang voor hem. Ik heb
wel eens horen vertellen dat
hij gek is op kabeljauw, ik
durf er alles onder te verwed-
den, dat Hein Duivenvoorden
hem klein krijgt met zijn
klacht over de zorg voor de
katholieken en hem met een
maaltje kabeljauw een duw in
de rug geeft om voor een pas-
toor te zorgen".

En werkelijk, het kwam uit
zoals men aan Duivenvoorden
had gezegd. Deze hield een
ontroerend verhaal over de
angsten en zorgen van de be-
volking in het voor- en het
winderige najaar, wanneer de
mannen op zee waren, zo ver-
telde Duivenvoorden later,
„pastoor Banning er de ira-
nen van in de ogen kreeg".
Banning die als assistent van
de aartspriester alles te zeg-
gen had beloofde voor de
moeilijke winter een pastoor.

Hij stuurde in oktober 1818
een jonge priester Willem van
Worp.

Het dagboek

Wat deze man heeft meege-
maakt, komt men te weten uit
wat aantekeningen uit zijn
dagboek, aangehaald in de
Acta van 1827 van aartspries-
ter Banning. „Het najaar was

door: Bertus Voets
voor V. d. Worp moeizaam", zo
schrijft Banning. „Er waren
hevige stormen en verschillen-
de vissersboten zijn met man
en muis vergaan. Hij moest de
jobstijding brengen van het
overlijden".

Waar de pastoor gewoond
heeft is niet bekend: waar-
schijnlijk in het schamele
huisje naast de katholieke
kerk waar later de kosteres
een onderkomen kreeg. In de
verdere Latijnse aantekenin-
gen leest men „Arm was het
wel maar de arme mensen iva-
ren zo goed voor hun goede
pastoor dat hij aan voedsel
geen gebrek had".

Nieuws uit het
necrologium

O Verder komt men nog iets
te weten uit een necrologium,
een aantekeningenboek van
overleden priesters in het ar-
chief van het bisdom Haar-
lem. In de winter van 1820,
koud en guur, lagen er veel
mensen ziek. „De pastoor ont-
zag zich niet", zo zegt de sa-
mensteller in zijn Latijnse no-
tities, „maar hij bezocht een
ieder die ziek was. Om dat er
geen dokter was, stelde hij zijn
gebrekkige kennis in dienst
van de hele bevolking. Bij zijn
werk van barmhartigheid
werd hij even na Kerstmis
aangetast door de ziekte en
stierf 30 december 1820 te
Santvoort."

Het opofferende leven van
Van de Worp had diepe in-
druk gemaakt vooral op de
pastoor van Zoeterwoude. En
toen Duinvoorden even na de
dood van pastoor Van de
Worp bij hem kwam, vroeg hij
het honderd uit over die pas-
topr en omdat hij begreep dat
hij van groot nut voor de hele
bevolking was geweest, beloof-
de hij zo spoedig mogelijk een
nieuwe te sturen.

Zo kwam medio januari
1821 Jacobus Stekelenburg
als pastoor naar het dorp.
Stekelenburg was niet sterk:
hij moest op advies van de

dokter aan zee wonen en
kwam op die manier naar
Zandvoort. Van zijn werk-
zaamheden zijn in de Acta
geen aantekeningen bewaard
gebleven alleen leest men in
het zelfde necrologium: „24
oct. 1827 Jacobus Stekelen-
burg overleden te Santvoort".

Na deze tiuee zijn er geen nieu-
we gekomen. De reden moet
waarschijnlijk gevonden wor-
den in het tekort aan priesters
in het Hollandse kerkdistrict.
In de bescheiden van het bis-
dom vindt men dat er overal,
zelfs uit Vlaanderen, priesters
naar Holland gehaald zijn.

Banning, die toen alleen de
verantwoordelijkheid droeg,
moest wel erkennen dat een
aparte pastoor voor Zand-
voort een te grote weelde was.

De pastoor van Overveen
kreeg opnieuw de zorg voor de
katholieken maar de ijver
voor Zandvoort zakte gauw
weg en men klaagde steen en
been dat men maar aan zijn
lot werd overgelaten. Men had
echter geleerd hoe men bij de
hoge heren iets bereiken kon
en zodoende werd het argu-
ment van de noodzaak voor
eigen zielzorg alle ale mogelij-
ke toonaarden herhaald. En
eindelijk in 1851 kreeg men na
bijna vier en twintig jaren
weer een eigen pastoor.

Het gebeurt niet vaak - maar vier commissievergaderingen
zonder nieuws - dat is een triest record - het „nieuws" heeft
waarschijnlijk gezeten in drie „besloten" vergaderingen - en...
helaas daarbij wordt geen pers toegelaten - hoewel vrije
nieuwsgaring kan wel •

Uiterst geheimzinnig werd gedaan over het bedrag dat de
vroedvrouw als „verhuiskosten" zal ontvangen - daar schijnt
geen bepaald bedrag voor vastgelegd in de dikke wetboeken --
en daar moet natuurlijk wel eensgezindheid over bestaan - het
ziet er naar uit dat het college een hoger bedrag voor ogen
stond dan dat wat de overige raadsleden „aanvaardbaar" von-
den - het schijnt nu zo rond de vijftienhonderdgulden te wor-
den •

Onderwij saangelegenheden schijnen ook niet geschikt voor
de openbaarheid -- helemaal niet wanneer ter sprake komt het
eventueel overgaan van de openbare mavo-school naar een
scholengemeenschap in Haarlem -- overlooplokalen en over-
loopperiode zijn dan aan de orde van de dag -- evenals trouwens
het eventueel samengaan van de schooladviesdienst in Heem-
stede met die van Haarlem - in zo'n klein gewest als Zuid Ken-
nemerland niet één dienst voor de randgemeenten en één apar-
te voor grote broer Haarlem - zo heeft het Rijk gezegd -- dat is
véél te kostbaar -- groot gelijk ook nog - dus moet het kleine
Zandvoort achter gesloten deuren hier onderhands over verga-
deren •
Trouwens ook de hausse in de functies van de gemeenteambte-
naren -- allemaal dure titels maar geen extra duit in het loon-
zakje - is ook iets wat men liever binnenskamers behandelt -
kijk, en daar kan men dan begrip voor opbrengen - overigens
lijkt het nu wel een „topzwaar" ambtenarenapparaat te worden
in Zandvoort o

Zwaar vielk ook het verlies van een aantal cassettebandjes
die een Zandvoorter onbeheerd in de wachtkamer van het
plaatselijk pohtieburo achterliet toen hij daar een politiefunc-
tionaris wilde spreken - had hij het maar niet gedaan - was hij
er tijdens het gesprek desnoods maar op gaan zitten want toen
hij binnen vijf minuten was uitgesproken en terug kwam waren
de cassettebandjes verdwenen - verdwenen uit het plaatselijk
politieburo •

Geratst zogezegd uit het hol der leeuw - iedereen zoeken -
alle speurneuzen op een hoop - maar de bandjes zijn weg en
bleven weg -- teneinde raad looft de man nu een beloning uit -
maar of ze „teruggevonden" worden?9?

Enfin iedere ZandvoorLcr is gewaarschuwd - zelfs m het poli-
tiebureau zijn de zaken niet, veilig «

Tobber zit vandaag wat verdrietig voor de kachel -- hij heeft
zich een grote leesbril aangeschaft - om toch maar goed te
kunnen lezen wat de ingezonden briefschrijver vorige week aan
zijn adres heelt opgemerkt «•

"Kijk. misschien heb ik af en toe wel een stofbril nodig-want
stuifzand kan behoorlijk stuiven - dat is waar - maar wat ik nu
zo verdrietig vind I K dat de mensen niet kunnen lezen," zucht
hij •

,,Ik heb toch duidelijk gezegd dat ik verwonderd was dat van
iedereen die ondernemer is verwacht wordt dat hij zich een
container aanschaft - dat ik dat niet snapte - dat ik mijn spul-
letjes /o m een plastic zak kan doen als privévuil - (niet in een
doos want dan krijg ik prompt een briefje van de milieucontro-
leuri - ik heb met gesproken over die heel grote ondernemers
die dozen en dozen en emmers en nog eens zakken met vuil aan
de stoeprand zetten - ik heb het gehad over al die kleine mens-
jes - die wel een steentje bijdragen aan de gemeenschap -- en
niet beschikken over een staf van personeel - maar die alleen of
met z'n tweeen ploeteren - de kleine ondernemers die nu ineens
voor vol worden aangezien - de ondernemers met zoveel be-
dnjfsvuil dat het precies in mijn kattebak past - een klein mis-
verstand dus - ik dacht dat ik duidelijk had geschreven - nu
heb ik maar een bril gekocht - dat ik tenminste niet dezelfde
fout maak - tussen haakjes ook in zo'n zaak waar maar weinig
bedrijfsvuil uit komt - en waar lange uren worden gemaakt •

Met dichtgeknepen oogjes heeft hi j wel opgemerkt; „Wist je
trouwens dat m grote flatgebouwen alweer tweemaal per week
vuil wordt opgehaald - gewoon omdat ze daat anders omko-
men in het vuil? - ik bedoel maar - straks zijn we terug bij de
oude regeling - gewoon twee maal per week •

Voor de schrik hebben wij Tobber een stukje worst gevoerd -
had hij wel verdiend - en hem het advies gegeven en de toe-
komst nog duidelijker te zijn •

Dit was het dan weer deze week - de voetjes op tafel ~ want
de krant is klaar - tot volgende week •
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CRACKERS PAK
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ROOMBOTEK

LUYCKSAZUN
0.75L/TEfZBASJERD SUIKER

W/T- BEU/N , 5OOG73AM

SM/TH'S

PAPRIKA CHIPS GOUDKUIRJE
&/EPV1S/ES

RODE'KOOL
PC V.

WUTEPINDAS
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K/LO-BAAL.

BLANCOEBIANC
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LITEfZPAK DAeVE&SE. //fr*9
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LITS1ZPAX.

VANILLE VIA
MELLIEiZ

BRONWATER^*
ÖON6EKAAS

KILO
3ESCOIAKRJSTALSUIKER

HEEL KILO

SM/LLV COMPLETB £*fb

KATTEVOEWN6 09
O&AND/- LITESPAK i ft/l

SMASUMONADE /.U9

ALLEEN BIJ FIAT!

ZANDVOORT
KamerlinghOnnesstraat23 - ZANDVOORT - Tel.02507-1 4580

PIANO- EN
BLOKFLUIT-

LESSEN
door gediplomeerd

lerares/leraar
S 18486

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort, S 02507-

16123

piimmmmiimimmmmiim(\|

l FOTOQUELLËl
= Compleet foto/film- r=
c assortiment, voordelig =
H afdrukken en =
3 ontwikkelen. =
l DROGISTERIJ |
| MOERENBURG |
= Haltestraat 8, §
= Zandvoort =
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G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Te huur aangeboden in
het centrum voor een

vrouw
RUIME GEMEUB.

ZIT/SLAAPKAMER
met gebruik van

keuken, douche, toilet,
tel.entv. f 500,-incl.

p.m.
S 15178

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marissiraat 13A • Zandvoort - Tel. 15186

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tek%t telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer. \

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courani, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hel
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
tOOO AC Arnsterdam.

Wie wil eens per week mijn
FLAT SCHOONHOUDEN?
Interesse? Bel even voor
een afspraak 02507-
16650. H. Karssen, Burg.
v. Alphenstr. 17A, Zand-
voort.

Ik zoek een GEMEUBI-
LEERDE PLAT of gemeu-
bileerde woonruimte in
Zandvoort. Permanente be-
woning. Ben bereid een
goede huur te betalen. Tel.
overdag 020-761114 of 's
avonds 02507-16650. H.
Karssen, Burg. v. Al-
phenstr. 17A, Zandvoort
* T.k.a. ELECTRISCHE
GITAAR Framus Telecas-
ter ± l jaar oud, inclusief
koffer 225.-. Tel. 02507-
14056.
* VOLLEYBALVER. zoekt
ter versterking v. competi-
tieteams meisjes en jon-
gens v. 12-16 jr. ook begin-
ners zijn v. harte welkom.
Inl. tel. sekr. 02507-16312.
* Te koop 10 Ip's Uriah
Heep, Normaal, Blind Da-
te, Toto, Rory Gallagher,
2x Nazareth, Status Quo,
Black Sabbath en Golden
Earring. Alles in één koop
40.-. Tel. 02507-15052 of
14643.

* Te koop gevr. LEGPU
ZELS min. 100O stukje
Tel. 16324-02507.

* Vermist GOUDEN RESTl
verloren bij kerstboomve
branding, eig. zeer gech
peerd. Tegen beloning va
100.-. Terug te bezorge
tel. 19126-02507.

* Aangeb. riet/chrooi
EETSTOELTJES 14.5(
z.g.a.n. 2-zits bank 295
Tel. 02507-1404, verdf
nog 3-zitsbank en dekei
kist.

* Te huur gevr. GARAGI
Zandvoort zuid-west. Te
02507-17062.

* ZELF KLEDING MA
KEN onder begeleiding
Inl. tel. 02507-17030.

U kunt in de winter oo
bruin worden in Zanc
voort-Noord ZONNEKUU3
(bank+hemel) per 30 min
7.50 abonnement (10x
65.-. Voor informatie en a
spraak, Ellie van Straater
Tel. 02507-18097.

voor de particulier

m

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

l\

WN

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

Naam:

Adres:

elefoon:

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrïoet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één. van onze kantoren te voldoen.
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Strandpachters vrezen te
worden „weggeschoven"

ZANDVOORT - Een aantal
Zandvoortse Strandpachters, die
van de paviljoens IA, 1B, IC, 9 10,
12, 20A, 21, 23 en 24 en ook de
Watersportvereniging, heeft van
het Heemraadschap Rijnland be-
richt ontvangen dat zij hun
strandpaviljoens voor het sei-
zpen 1984 moeten verschuiven,
richting zee.

Dit in verband met het feit dat
plateaus waarop de strandpavil-
joens staan, de natuurlijke aan-
groei van de zeereep belemmeren
en hiermee een natuurlijke zee-
wering tegen een eventuele su-
perwaterstormvloed verhinde-
ren.

Voor de betrokken strandpach-
ters betekent dit dat zij stapel-
putten en leidingen moeten ver-
leggen, hetgeen hoge kosten met
zich meebrengt, terwijl ook het
gedeelte strand dat door hen
geëxploiteerd wordt kleiner
wordt. Bovendien komen enkele
paviljoens direct door de ver-

il

3AFSCHEID - neemt
de Zandvoorter H.L.
Hildering van de
Haarlemse Kamer van
Koophandel. 25 jaar
vertegenwoordigde hij
het dorp in het be-
stuur.

3 TONEEL - In De
Krocht op zondagmid-
dag, zes vrouwen die

!:!; allemaal denken dat
(•:. ze nummer één zijn.

T-FORD - In 1929
begon Piet van 'der
Veïd zijn transportbe-
drijf met deze auto, nu ;-,
zijn er drie wegreuzen. ;•.

5 CARNAVAL - wordt
voorbereid door de
Scharrekoppen. Het

;.:. duurt niet lang meer
| •. of dit geweld barst los.

WINST - voor Zand- pj
voortmeeuwen. Een /
goede start na de win- /
tersport van de plaat- ;;
selijke club. :?<

Afscheidsreceptie
ZANDVOORT - Per l februari a.s.

zal mevrouw F.E.C. Dukkers, tot
voor kort werkzaam als maatschap-
pelijk werkster op de afdeling sociale
zaken van de gemeentesecretarie te
Zandvoort, de gemeentedienst offl-
cieel verlaten.

In verband hiermede zal mevrouw
Dukkers op donderdag 26 januari a.s.
te 16.00 uur in het Cultureel Cen-
trum, Gasthuisplein 9B, alhier, een
afscheidsreceptie worden aangebo-
den. Alle belangstellenden zijn op de-
ze receptie welkom.

(Advertentie)

HORECA NED.
afd. Zandvoort

nodigt alle
Zandvoortse Horeca-

ondernemers en partners
uit voor de

HORECA-BORREL
op

donderdag 26 januari
van 16.00 tot 18.00 uur in de

„SEVEIM-ELEVEN"
Stationsstraat 7

schuiving in de gevaarlijke
„stormzône" te liggen. Logisch
dat de voorstellen van Rijnland
op hevige tegenstand van de
pachters stuiten.

Om wat olie op de ontstane golven
van protest te gieten, was door Rijn-
land een voorbespreking voorge-
steld, die maandagmiddag op het
raadhuis werd gehouden tussen de
betrokken Strandpachters, het be-
stuur van de Zandvoortse Strand-
pachtersvereniging, vertegenwoordi-
gers van de gemeente en van het
Hoogheemraadschap. Een vergade-
ring die in goed overleg verliep, maar
niettemin geen direct resultaat voor
de pachters heeft opgeleverd.

De argumenten van de strandpach-
ters voor zover het economische be-
langen betrof, (vernietiging kapitaal)
en ook de werkgelegenheid, konden
door de afgevaardigden van Rijnland
„Niet worden meegenomen in de be-
sluitvorming", men stond slechts
open voor technische bezwaren. Een
zienswijze die bij de Strandpachters
met verbijstering is ontvangen.

Historie
Na de watersnoodramp van 1953

was het strand van Zandvoort te
vlak. Hierdoor dreigde de zeereep tel-
kens weer bij springvloed te bescha-
digen. Daarom staan de Zandvoortse

meentebestuur ons niet ingelicht
over haar standpunt, temeer omdat
wij als strandpachtersvereniging
hierom hebben verzocht", aldus de
secretaris van de vereniging Jan
Filmer.

Direkteur Wertheim zegt hierover:
„Och, dat vind ik niet, door Rijnland
werd gezegd dat zij het zelf aan de
pachters zouden mededelen, hetgeen
dus ook is gebeurd, want de vergade-
ring werd gehouden op verzoek van
Rijnland. Het betreft hier ook een
zuiver technische aangelegenheid,
vandaar dat ook wethouder PW niet
aanwezig was", verontschuldigt hij
de afwezigheid van de wethouder PW
op deze vergadering.

Nieuw Keur
Door Rijnland zal in de toekomst

een nieuw Keur worden ingesteld dat
inhoudt dat de Strandpachters in
plaats van l meter van de afraste-
nng, hun paviljoens 3 meter van de
afrastering zullen mogen opstellen.

Momenteel wordt een 1-meter
grens aangehouden. Hoewel de pach-
ters van 9 en 10 voor dit jaar uitstel
hebben gekregen omdat zij vlak voor
de Rotonde staan, zijn er enkele
pachters bij die dit jaar twee meter
naar voren moeten schuiven en over
vier jaar nog eens twee meter, terwijl
één pachter nu al vier meter naar
voren zou moeten. Bovendien beho-
ren de strandpaviljoens aan de Zuid-

CONTROVERSE
RIJNLAND PACHTERS

paviljoens op door Rijnland en
strandpachtersvereniging destijds
mondeling overeengekomen opge-
schoven plateaus.

Volgens de nieuwe zienswijze van
Rijnland belemmeren nu deze pla-
teaus de-natuurlijke aangroei van de
zeereep ten noorden en ten zuiden
van de plateaus.

Bovendien is Rijnland van mening
dat de kust van Zandvoort te grillig
van vorm is geworden, omdat de pla-
teaus de natuurlijke aangroei in de
weg staan.

Volgens berekening van Rijnland
zou bij een eventuele superstorm-
vloed, die misschien één maal per
duizend jaar voorkomt, het gedeelte
ter hoogte van de Rotonde gevaar
kunnen opleveren voor het achter-
land.

Voor het argument van de super-
stormvloed zijn de pachters niet zo
gevoelig. Voorzitter van de strand-
pachtersvereniging Jaap Paap, ver-
telde na afloop van de vergadering:
„De heren van Rijnland komen met
een zuiver technisch verhaal over een
flexibele zeewering die een eventuele
superstormvloed zou moeten keren.
Met de economische aspecten en de
werkgelegenheid wordt totaal geen
rekening gehouden. Die werden als
„onbelangrijk" van tafel geveegd".

Bovendien wordt het door de
Strandpachters als „onbehoorlijk be-
stuur" gevoeld, dat het Hoogheem-
raadschap de Strandpachters van de
plannen in kennis stelde enkele we-
ken voordat met de opbouw van de
paviljoens (l februari) moet worden
begonnen.

Gemeente
Tijdens deze vergadering, die door

de directeur PW, ing. Wertheim en
enkele ambtenaren werd bijge-
woond, bleek dat na de genoot-
schapsavond die in november werd
gehouden en waarop Rijnland voor
de eerste maal de plannen tot op-
schuiving openbaar maakte, het col-
lege van B en W en het heemraad-
schap een bespreking hebben ge-
voerd, waarbij het college akkoord is
gegaan met de voorgestelde ver-
schuiving.

Door de pachters is tijdens de
maandag gehouden vergadering
hiervan met enige verbazing kennis-
genomen. „Waarom heeft het ge-

kant-lA, 1B en IC, keurig rechtge-
trokken te worden, aldus Rijnland.

Voor Tijn Akersloot is de verplaat-
sing aanleiding nog eens te overwe-
gen of hij zijn bedrijf zal voortzetten.
„Ik kom dan precies op de stormlijn
te staan en zeg dan maar dag niet je
handje". Ook andere pachters delen
zijn mening. „Wij hebben als strand-
pachters nu ruim zo'n veertig jaar
ervaring en weten precies tot hoever
het water komt. Bij sommigen is het
al „kantje boord", laat staan als die
naar voren moeten, stormwering ol
niet, het is een onhaalbare zaak"
zegt voorzitter Paap.

, Stemmen gaan er ook op onder de
{Strandpachters dat de gemeente
Zandvoort in gebreke is gebleven
waar het de afpaling van de zeewe-
ring betreft". Wanneer dat ieder jaai
correct was uitgevoerd, dan hadden
wij nu geen last gehad".

Waren de uitspraken van de be-
trokken pachters na afloop van de
vergadering tijdens de persconferen-
tie die werd gehouden geemotio-
neerd, één wilde zelfs alle palen voor
het raadhuis deponeren, de vergade-
ring werd niet door emoties ver-
stoord.

Storm: Overwerk brandweeer en politie
ZANDVOORT - De stor-

men van de afgelopen week
hebben niet alleen gezorgd
voor veel schade en overlast,
maar ook voor overuren voor
het brandweer- en politie-
korps.

Zaterdagmiddag was de
stormwind zo hevig, dat door
de politie voor enkele uren
het Raadhuisplein en de
Kerkstraat werden afgeslo-
ten voor het verkeer omdat
afwaaiende dakpannen ge-
vaar opleverden voor het pu-
bliek en verkeer. Nadat de
storm was gaan liggen, wer-
den de straten weer voor het
publiek opengesteld.

Vrijdagmiddag even voor twee
uur, bereikten de stormmeldin-
gen een hoogtepunt. Daken
dreigden van de huizen te waai-
en, dakpannen vlogen door de
lucht en beschadigden heel wat
geparkeerde auto's, en lichtbak-
ken kwamen naar beneden. De
omgeving van de Kerkstraat/
Thorbeckestraat moest het héle-
maal ontgelden. In de Kerk-
straat regende het dakpannen,
op het Badhuisplein verdween
een ornament van een lichtmast
en ging een ruit aan diggelen.

Op het Stationsplein is de be-
wegwijzering van de VVV ver-
dwenen, terwijl in de Stations-
straat een luifel verwijderd
moest worden die gevaar ople-
verde voor de omgeving. In de
Thorbeckestraat kwam zowel
een dakgoot als de dakbedek-
king naar beneden, dit gebeurde
eveneens in de Bilderdijkstraat.

In de A. J. van der Molenstraat
viel een steiger om, en op de Van
Lennepweg ging een schilders-
keet tegen de vlakte terwijl in de
Zeestraat een terras het moest
ontgelden en een verkeersbord
losraakte dat voor veel overlast
zorgde.

In de Haltestraat zijn zowel
vrijdag als zondag veel ruiten
gesneuveld, dit gebeurde ook op
het Van Fenemaplein en een
benzinestation.

In de Keesomstraat werd een
voorgevel bepehddi6d,ï-teiwijl In

de Reinwardtstraat een boom is
omgewaaid.

In verband met afwaaiende
dakpannen zijn m de Kerkstraat
zondagmiddag dranghekken ge-
plaatst rond een perceel in de
Kerkstraat omdat door de
brandweer met alle dakpannen
konden worden verwijderd die
los lagen. In verband hiermee
werd de Kerkstraat zondagmid-
dag opnieuw afgesloten voor rij-
dend verkeer.

Hoewel een melding binnen-
kwam dat er een vuurpijl op zee
was gesignaleerd heeft de
KNZHRM niet kunnen achter-

halen ot er nu een schip in nood
was of niet Waarschijnlijk is dit
loos alarm geweest.

Loos alarm was niet het geval
van een bejaarde Zandvoorter
die zich vrijdagmiddag vast-
klemde aan een lichtmast. Door
de storm durfde de man niet
verder te gaan. Hij werd door de
politie thuisgebracht.

Ook kwamen er aanmeldingen
binnen van schade aan auto's en
reed een 29-jarige Haarlemmer
zondagmiddag tegen een aan-
hangwagen die plotseling op de
rijbaan waaide. De man trachtte
nog te stoppen, maar dit misluk-

Maandagmorgen werd een ge-
deelte van de Boulevard Bar-
naart afgesloten omdat hier zul-
ke hoge hopen stuifzand lagen
dat deze gevaar opleverden voor
de automobilisten. Nadat het
zand door de Dienst PW was
verwijderd werd de boulevard
voor het verkeer opengesteld.

De storm van de laatste dagen
heeft niet voor meer overlast ge-
zorgd, het aantal afgewaaide
dakpannen is sterk verminderd,
of ze zijn er niet meer, of de
overgebleven liggen zo stevig
dat ze wel blijven liggen.
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„De technische staf van Rijnland is
nu terug naar het bestuur. Ik hoop
dat ze de opmerkingen van de pach-
ters meenemen en denk dat de zaak
door het bestuur zorgvuldig zal wor-
den behandeld", zegt direkteur Wer-
theim, „misschien dat er nog enkele
pachters afvallen en dat er slechts
hier en daar een metertje verschoven
zal moeten worden. Overigens ben ik
blij dat deze zaak door de pachters
ter vergadering niet geëmotioneerd
werd benaderd", zegt de directeur
PW.

Het besluit van Rijnland wordt in
Zandvoort met spanning tegemoet
gezien, „wanneer het bericht maar
snel komt, want vanaf l februari
moeten wij gaan opbouwen, want het
seizoen komt eraan", aldus de pach-
ters.

Vragen van statenleden over
voorlopige voorziening"??

HAARLEM - De statenleden me-
vrouw A. van Velzen en de heer P.
van der Gaast, beiden Partij van de
Arbeid, hebben schriftelijke vragen
gesteld aan gedeputeerde staten over
verzoeken om een „voorlopige voor-
ziening" (in verband met het stopzet-
ten van een uitkering). Ze willen we-
ten of er naar de mening van het
college een stijging valt waar te ne-
men in het aantal vrouwen wier bij-
standsuitkering wordt stopgezet op
grond van het onderhouden van een
relatie met een man (in verband met
de verdenking van samenwonen).

VUILNIS
LAATSTE

VERGADERING ! ï !
en algemene oproep voor alle

ondernemers van Zandvoort op
dinsdag 24 jan., 22.00 uur,

in Hotel Keur.

Namens Horeca Ned. en Federatie Hanze

Zilveren vriendenkrans 1983

Onderscheiding voor Zandvoortse
ZANDVOORT - Op dinsdag

24 januari zal in de kleine zaal
van het concertgebouw in
Amsterdam de „zilveren
vriendenkrans" worden uitge-
reikt aan Susanne Mebes, gi-
taar en Arielle Vernède, piano.
Hierna zullen door beide prijs-
winnaressen werken worden
uitgevoerd van Sor-Brouwer-
de Falla-Castelnuovo Albéniz
(Susanne) en Beethoven en
Debussy (Arielle).

Het betreft hier een jaarlijkse
onderscheiding van de vereniging
vrienden van het concertgebouw
en het Concertgebouworkest die
dit jaar werd toegekend aan de
Zandvoortse gitariste en haar
vroegere medestudente Arielle
Vernède. Alhoewel het concert en
de uitreiking plaatsvinden in
1984. betreft het de prijs toege-

kend in 1983.
Susanne Mebes is uiteraard bij-

zonder gelukkig met deze onder-
scheiding en was blij verrast dat
Arielle hiervoor eveneens in aan-
merking kwam. Ze vertelt erover:
„Het is een jaarlijkse onderschei-
ding voor jonge musici een soort
wedstrijd waar je aan kunt deel-
nemen wanneer je afgestudeerd
bent en het einddiploma „uitvoe-
rend musicus" hebt behaald. Het
grappige was dat ik niet wist dat
Arielle ook mee deed. Wij hebben
samen in Den Haag gestudeerd,
maar sinds ik drie jaar geleden
mijn diploma behaalde aan het
Koninklijk Conservatorium in
Den Haag heb ik haar niet meer
gezien".

Voor deze onderscheiding kun
je je opgeven, waarna je een uitno-
diging ontvangt om op een be-
paalde dag naar Amsterdam te
gaan en daar te spelen. Men moet

De Zandvoorlse
Susanne Mebes
die dinsdag 24 ja-
nuari de „Vrien-
denkrans 1983 in
ontvangst zal ne-
men.

zeil de repeitoirelijbl
waarna de jury besluit welke stuk-
ken men wenst te horen.Iedere
kandidaat krijgt twintig minuten
de tijd. „Ik herinner mij nog dat ik
toch wel wat nerveus was, ik heb
iets gespeeld uit de klassieke, de
post-romantische en hedendaag-
se muziek. Andere jaren worden
er soms drie onderscheidingen
uitgereikt, dit jaar slechts twee",
aldus de Zandvoortse gitariste.

Susanne, die na het behalen van
haar einddiploma al verschillende
concerten in Nederland en het
buitenland heeft gegeven, ver-
trekt dit voorjaar waarschijnlijk
voor een tournee door Italië ter-
wijl ook deze maand haar tweede
langspeelplaat zal worden uitge-
bracht (Saturn-Phonogram). Vo-
rig jaar januari was zij op de tele-
visie te zien en te horen in het
Avro-programma „Jonge mensen
op het concertpodium" en dus
aanstaande dinsdag in Amster-
dam.

Het concert vindt plaats om
20.15 uur. Voor de pauze zal drs.
M. Sanders, directeur van het
Concertgebouw NV, nog een mon-
delinge toelichting geven op de
stand van zaken met betrekking
tot de restauratie en renovatie
van het Concertgebouw Een an-
dere zaak waar de vereniging
vrienden van het Concertgebouw
en Concertgebouworkest zich
mee bezig houdt.

Toegangsprijs voor dit concert
bedraagt ƒ 7,50 a.l., voor leden van
de vriendenvereniging is dit ƒ 5,-.

Kaartverkoop vanaf dinsdag 17
januari dagelijks tussen 10.00 en
15.00 uur, of bij het bespreekbu-
reau Concertgebouw tel. 020-
718345.

Wanneer u dit blad
niet regelmatig

ontvangt...
Wilt u ons dan bellen?

peter reinders bloemen
stormachtig goed

kerkstraat 29 tel. 1 27 29

De vragenstellers informeren welke
criteria gedeputeerde staten hante-
ren bij de beoordeling van de aanvra-
gen voor een voorlopige (nood-) voor-
ziening en of er richtlijnen bestaan
voor de wijze van taakuitoefening
door de controlerende provinciale
ambtenaar. Hoe wordt een financiële
noodsituatie geconstateerd?

De statenleden vragen ook of gede-
puteerde staten het juist achten dat
de bewijslast van het tegendeel bij de
uitkeringsgerechtigde wordt gelegd.
Zij verzoeken eventuele knelpunten
in de afhandeling van de aanvragen
op te lossen en de bewijslast bij de
controlerende instanties te leggen.

Verkeerde deur
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen

ontdekten bewoners in een portaal
van een flatgebouw aan het Burge-
meester Van Fenemaplein dat er een
ruit gebroken was en dat zich daar
ook een plas bloed bevond.

De gewaarschuwde politie ging op
onderzoek uit en ontdekte dat een
bewoner m beschonken toestand
thuis was gekomen via de verkeerde
„deur". Hij was door de ruit gestapt
en raakte flink wat bloed kv.'ijt door
een wond aan zijn lies. In overleg met
zijn huisarts had hij een taxi besteld
en was naar de Mariastichting ver-
trokken om de wond te laten behan-
delen. De schade aan de ruit zal door
hem worden vergoed.

Maurits Kapper
overleden

ZANDVOORT - Op 14 januari
1984 is na een kort ziekbed in het
Huis in de Duinen de heer Mau-
rits Kapper overleden. De heer
Kapper is 101 jaar geworden en
was één van Zandvoorts oudste
inwoners.

Maurits Kapper werd op 19
maart 1882 in de Moddermolen-
steeg in Amsterdam geboren en
groeide op in de omgeving van
de Nieuwe Kerkstraat. Een ge-
boren en getogen Amsterdam-
mer die reeds in 1937 m Zand-
voort kwam wonen.

Maurits Kapper genoot grote
bekendheid als operazanger.
Van 1911 tot 1937 was hij als te-
nor verbonden aan de Staats-
opera in Duitsland (Berlijn).
Toen hem in 1937 de grond te
warm onder de voeten werd in
het Nazi-Duitsland vluchtte hij
naar Nederland en kwam met
zijn vrouw in Zandvoort wonen.
Dank zij een onderduikpenode
van ruim drie jaar overleefde hij
en zijn vrouw de oorlog. Behalve
enkele gastoptredens heeft hij
na 1945 zijn beroep met meer
uitgeoefend.

Sinds 1955 heeft de heer Kap-
per in het Huis in de Duinen ge-
woond, waar hij enkele maan-
den voor zijn 102e verjaardag is
overleden.

ÜSIieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden
aan

Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
Of bel de abonnementenafdeling 020-5623066

BON: NOTEER MIJ OOK ALSÏ ABONNEE!

De brandweer van Zandvoort in aktie vrijdagmorgen op de Grote Krocht. Het zou het begin zijn van een zeer druk
weekeinde. foto Beriott

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Giro/Banknr

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar f 18.25, jaar ƒ 34.50 g

Zandvoorts Nieuwsblad ^ \
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Bedioi'fd nidcii dankbaai dat hem een lijden be-
bpaaid is {*(.bleven delen wij u mede dat, geheel
on\ei \Vcicht is oveileden on/e vadei, schoonvadet
en opa d<- heet

Johanncs Petrus Water

m dt oude i dom \an 87 jaai

Kindei ui ( n
klcinktndetcn

Imjevolni' / i j n wens is / i jn lichaam ter beschikking
gesteld \ an de n.edische wetenschap

Zand\ooi t l ( ) j a n u a n 1()84
C o i i a d i e s A Kout Vondt-llaan .»>, 2041 BEZand-
\oo i t

Bt 'dtotfd maai dankbaai voor alles wat / i j vooi
ons heeft betekend geven wij u hieibrj kennis dat
op 15 j iHuuui gchie' on vet wacht van ons is heenge-
gaan on/e lieve /oig/ame moedei, oma en zuster

Alic Kemp-Visser

weduwe \>m Jan Kemp

op do l ee f t i j d \an fi!i jaai

Uit a l l i i naam
C J Kemp

Zanchoiut l') januan 1984
Koninginni_\\eg 14
Coi lespondentieadies
Oostc ipc ' ik ' l i Jc i t V) 2042 AR Zandvoott

De teiajidcbi stelling heeft heden plaatsgevonden
m het famihcgidf op de algemene begraafplaats te
Z,ind\i)oH

RtM nu maai ml
h' ht'bt }<• strijd getreden
Ie liebt het met reel moed gedaan
WIL l\an Li'gnipen wat ;e hebt geleden

En u'ie kan loeien matje hebt doorstaan

Op l < janua: i is na een ?eei moedige strijd van ons
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader
en opa

George de Paus

op de leeftijd van 5') jaai

Uit allei naam
T Wittcman

2041 SE Zandvvintt , 14 januan 1984
Lotcnt7stiaat 86'! l

De ctcmatie lieeft inmiddels plaatsgehad

Geheel onvei wacht is op zateidag 14 januari onze
lieve, zoigzame man en vade:

Johanncs Jacobus de Vos

op de leeftijd van 52 jaar van ons heengegaan

M L Ch deVos-Jacobs
Fnts

2041 TA Zandvooit, 17 januan 1984
Thomsonstiaat 6

Ingevolge de wens van mijn man en mijn vader
heeft de ciematie in stilte plaatsgehad

Na een koitstondige ziekte is van ons heengegaan
mijn innig geliefde man en toegewijd vriend van de
kindei en en klemkindeien

Maurits Kapper
geb l9-J-l882

in leven opeiazangei vei bonden aan de Berhjnse
en Hambuigse Staatsopeia

In die) bai e heimnermg
Mat ia Elizabeth Kapper-Mei]
Ai ie en Dick Cittoen
Paul en Gei da Citroen
Sander en Barbaia
Loes Ci ti oen
Sugette en David

Zandvooit, 14 januan 1984
„Het Huis in de Duinen"

De tci aai debestel l ing heeft op woensdag 18 januan
1984 in besloten kling plaatsgehad te Zandvooit

Op zondag 1*5 januan 1984 is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze beste zwager en oom

Jan de Goede

\ \edu\\naai van Fiancisca Wilhelmma
Meijei

m de oudeidom van 82 jaai

Namens de famil ie
Zindvuoit

G I de Goede-Kamstia

2041 BN ZanrKooi t
Heimansstiaat 2

De oveiledrne is opgebaaid m uitvaaitcenttum
Postslia.it 7 te Zandvooit, be/oek dagelijks van
17 iO tot UI 00 u i i i en \an 20 30 tot 21 00 uui

De ciematie heeft heden plaatsgehad m het ctema-
toi ium Vdsui te Duehuis-Westerveld

Enige tu dlguncni. kennisgeving

Na een liefdevolle veizoigmg in het veipleeghuis
, BouhdtiM' te Hiiaiiuti is tot ons gioot vei duet
van ons heengegaan 01170 lieve vader, schoonvadei
en opa

Hendrik Vlcijsman

Miitmuitiai van
Wilh( imma Johanna Osterwald

op de l e i f t i j d \ an Vb jddi

Zandvooit
J Hulst-Vleijsman
A J Hulst
Lihan
Toi o

Haaikm 17 jdnu .a i 1984
Conespondentir'-adies Bicdeiodestiaat 116,
Zandvooit

Gtlrgenheid tot afscheid nemen in een dei louwka-
meis \ a n Ondcihng Hulpbetoon' , Poststraat 7 te
Zanduxnt domkidag l "3 januau van 1900 tot
19 .10 uui

De teiadickbestdlmg /al plaatshebben vrijdag 20
januai i om l,i .1(1 uui op de algemene begiaafplaats
te Zandvooi t

Lie\ei gi-tn be/<)Lk aan huis

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort

Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

Protestants-Christelijke Academie voor leraren
voor het basisonderwijs

te AMSTERDAM
Jan van Eyckstraat 47 1077 LH Telefoon 020-71 20 74/73 31 92

OMGAAN MET KINDEREN, IETS VOOR JOU?
Vooropleiding HAVO, V W.O , M B O , V K B O. akte van bekwaam-
heid als leidster bij het kleuteronderwijs

Voor hen, die 23 jaar of ouder zijn en niet in het bezit zijn van een de-
zer diploma's, bestaat de mogelijkheid een afzonderlijke regeling te
treffen. Na de vier jaar durende opleiding zijn er, zowel binnen als bui-
ten het onderwijs tal van beroeps- en studiemogelijkheden, zoals club-
en buurthuiswerk, kinderbescherming, studie buitengewoon onder-
wijs, universitaire studie sociale wetenschappen.

Voorlichtingsavonden: 23 januari, 27 maart en 24 mei 1984

Brochure wordt op aanvraag toegezonden.

Er is mogelijkheid voor een informatief gesprek.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

yraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

[ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

SCHILDERSBEDRIJF

C. J. PAAP
<.v.K. Haarlem 32190

Burg. Beeckmanstraat 33
Zandvoort -Tel. 1 47 55

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN

ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING, ETC.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 9,

Zandvoort

FOTOQUELLE
= Compleet foto/film-
S assortiment, voordelig
S afdrukken en
S ontwikkelen
= DROGISTERIJ

| MOERENBURG
§ Haltestraat 8,
s Zandvoort

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN.

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd m

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 32 12

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Voor complete
voetveizoigingen

deskundig advies gaat
u naai

P C Dl CU RE

J.C. LOOMAN-
MOLENAAR

Tel. 02507-13660

HINDERWET

Buigemeester en wethouders van Zandvoort
gelet op artikel 24, 2e lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;
maken bekend dat zij voornemens zijn om
op de aanviaag van RINKO Autobedrijven te
Zandvoort, d d 13 juli 1983, ingekomen 15
juli 1983, om vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en m werking
hebben van een heistelmrichting voor motor-
i ijtuigen gelegen aan de Curiestraat 10 -
alhiei -, kadastraal bekend gemeente Zand-
voort, sectie B, no 8186 (ged ), positief te
beschikken
De ontweip-beschikkmg en andere op de
aanviage betiekking hebbende stukken
liggen met ingang van 5 januari 1984 tot
19 januai i 1984 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afd algemene zaken,
Swaluestiaat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 8 30 tot 12 30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden
vei kiegen
Vooits liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Pi insesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van
10 00 tot 14 00 uur
De aanviager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebiacht naar aanleiding van de
aanviaag en een ieder die aantoont, dat hij
daaitoe itdelijkerwijs niet m staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveeide schriftel i jke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-
beschikking
Degene, die een bezwaarschnft indient kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken

Zandvooit, 5 januari 1984
Buigemeester en wethoudeis voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A H Meits H Machielsen.

EVENEMENTENPOT 1984

Buigemeester en wethouders maken bekend,
dat vooi het zomeiseizoen 1984 in de
begioting een bediag van f 16.000,-- is
gereseiveeid joor het verlenen van financiële
steun voor de organisatie van een aantal
seizoen evenementen

Oigamsaties die een beioep willen doen op
deze zgn "evenementenpot" dienen uiterlijk
voor l maait 1984 een verzoek aan burge-
meestei en wethouders te richten
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een
uitvoerige beschnjvmg van het te organiseren
evenement en een gespecificeerde begroting
met toelichting

Buigemeester en wethouders van Zandvoort,
De secieta' is, De burgemeester,
A H Meits H Machielsen.

GEMEENTE

Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
• VLilverzameling
• Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels- en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:

• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
« Rolcontainers met geremd wiel

Transclean... „Thuis in vuil"

> Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

1 Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

1EDIENDTANKEI
VOORDEPRUS VANZELF TANKEN

GttRim
IHET4UTOVERWENSWTIONI
Hogeweg 2, Zand voort. Telefoon 02507-12240

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit- Tel. 02507- 188 12 / 1 5705

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

ONZE PLANTENKAS MOET LEEG
VOOR EEN NIEUWE START IN HET VOORJAAR

ALLE PLANTEN
1/2 prijs
zowel groen als bloeiend.

Deze aanbieding geldt van 11 tl m 21 jan. '84.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 7093
Koopavond geopend

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG /ZANDVOORT/ TEL.O2507 - 16197

AUTORIJSCHOOLm
«« GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 16197

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00 uur!! !
Kom luiste.an of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma Is weer
Ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.-
Let op !!! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag-
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag
karbonade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise;
zondag Vz kip met frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 16?»

ONZE SPECIALITEITEN K A ART
T-bone,400a500gram 28.50
Tournedos,300gram ..< 25.50
Entrecôte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-rlbs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.
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De kampioenen van BC Lotus, bovenste rij van links naar rechts: Wim Ekels, Martha Ekels, Raymonde
Plevier, Inge Ipenburg-, Rob Bakker. Onderste rij van links naar rechts: Rob Plevier, Ruud Zaremba,
Marianne Terol, Rob de Graaff, Ina Roozen en Rika Koper

Kampioenen BC Lotus
ZANDVOORT - De laatste kompetitiewedstrijden van de badmintonvereniging BC Lotus zijn wel bijzonder

gunstig verlopen. Het eerste team behaalde een zeer goede 5-3 overwinning op Haarlem 3 en handhaafde zich
daardoor in deze klasse. Na het kampioenschap van vorige week van het vierde team wilde het zesde niet onder
doen eri door een eclatante overwinning van 8-0 op PI. Shuttle 3 werd de titel gepakt.

In de strijd van het eerste team tegen Haarlem was weinig krachtsverschil te bespeuren. Van de acht partijen
moesten er vijf in de derde set worden beslist. Slechts Meindert Mossel had de tegenstander snel met 15-8 en
15-3 op de knieën, maar Alice Frank kon het niet bolwerken, 9-11 en 0-11. De overige cijfers laten zien dat het een
zeer spannend gevecht was: Ronald Bossink 15-11, 14-17, 15-9. Gerda Koornstra 11-7,' 7-11, 12-9. Gerda
Koornstra/Richard Wetzel 4-15, 15-4, 15-7. Alice Frank/Meindert Mossel 15-8, 15-11. Ronald Bossink/Richard
Wetzel 12-15, 15-10,11-15. Gerda Koornstra/Alice Frank 15-12, 8-15,14-18.

Uitslagen: Lotus 2-V. Zijderveld 10 6-2; Lotus 3-Velsen 4 3-5; Lotus 4-VI. Shuttle 3 7-1; Lotus 5-F1. Typehead 3
8-0; Lotus 6-F1. Shuttle 3 8-0; Lotus 7-V1. Shuttle 4 6-2; Lotus 8-F1. Shuttle 5 4-4; Lotus 9-Haarlem 9 4-4; Lotus
10-Haarlem 11 4-4; Lotus A1-V1. Shuttle A2 5-3; Lotus Bl-UVO BI 4-4; Lotus B2-Duinwijck B3 0-8; Lotus
Cl-Lotus C2 8-0.

[akkelijk lezen
J ZANDVOORT - In de bibliotheek
lord t momenteel een tentoonstel-
Ing gehouden onder de titel „makke-
Ijk lezen".
| Er zijn veel kinderen die lezen

Jridge-nieuws ZBC
ZANDVOORT - Nog één speel:

ivond, en dan zijn de promoties/de-
•adaties in ZBC voor de lopende
impetitie weer bekend.
A-lijn: 1. Koppel De Leeuw/Braun

!6.52%, 2. Dames Dear/Hagen 58.93%
>eze lijn wordt aangevoerd door de
m. Peeman.
B-lijn: 1. Heren Smink/De Wid, 2.

)ames Schutte/Heldoorn 58.93%.
C-lijn: 1. Heren Klomp/V.d. Wende

üe de lijn aanvoeren en waarvan
iromotie wordt verwacht, evenals de
lames Schutte/Heldoorn in de B-lijn.
. Mevrouw Duyn/Heldoorn 65.01%.
Sridgers kunnen zich nog steeds mel-
len,J_nlic.htingen_te.l..J480.

moeilijk vinden. Speciaal voor hen
zijn boeken geschreven die niet zo
dik zijn, korte hoofdstukken, weinig
moeilijke woorden en toch spannend!
(serie De Wenteltrap; Zoeklicht en de
Leeslift). Deze boeken zijn herken-
baar aan een speciaal etiketje (rood)
op de rug van het boek.

Muziekcassettes
Er zijn weer nieuwe muziekcasset-

tes aangeschaft: veel kinderliedjes,
sprookjes en popmuziek. Doe Maar.
Dolly Dots, Kinderen voor Kinderen
deel 4). Elke woensdagmiddag weer
voorlezen voor kinderen tot 9 jaar.
Op woensdagmiddag 25 januari voor-
lezen met dia's.

Dia-series
Kinderen kunnen nu ook dia-series

over allerlei onderwerpen lenen;
(voor bijv. een spreekbeurt op
school). De dia-series worden in de
kast tussen de informatieve boeken
geplaatst.in bruine multo-jnappen..

Badminton
Nieuw Unicum

ZANDVOORT - De laatste wed-
strijden voor Nieuw Unicum in de
badmintonkompetitie zijn succesvol
verlopen. Het eerste team, dat reeds
kampioen is, liet zien terecht de
sterkste in de afdeling te zijn door
met 7-1 te winnen van Pluimbal. In
de kompetitie moest Nieuw Unicum
slechts eenmaal een gelijkspel toe
staan en werd dertien maal een over-
winning geboekt.

Het tweede team besloot de com-
petitie met een fraaie 5-3 overwin-
ning op Space Shuttle 2. De resulta-
ten van het eerste team waren: John
Hoogsteder 15-8, Ed Valkenburg 15-0,
15-11, Ellis de Wilde 11-8, 11-1, Wil
Heyen 12-11, 11-4, Sylvia en John
Hoogsteder 18-16,15-2, Wil Heyen/Ed
Valkenburg 15-7, 15-11, John Hoog-
steder/Ed Valkenburg 15-3, 15-5, Syl-
via Hoogsteder/Ellis de Wilde 12-15,
10-15. - - •

GEDEPUTEERDE SANDERS:

Vijfliuizen geschikt
voor opvang
woningzoekenden uit
Zuid-Kennemerland

HOOFDDORP - Het huidige
standpunt van de provincie is
dat'er geen termen aanwezig zijn
de woningbouw bij Vijfhuizen in
heroverweging te nemen. Dit
heeft gedeputeerde Sanders nog
eens nadrukkelijk gezegd op de
bijeenkomst van de VVD, vorige
week woensdag, waarbij hij
sprak over het ruimtelijk beleid
in Nederland tot het jaar 2000.
Uiteraard kwam daarbij ook de
Noron-locatie in de Haarlemmer-
meer aan de orde.

In de structuurschets voor de ste-
delijke gebieden is aangekondigd dat
het rijk overleg wil voeren met pro-
vincie en gemeente over de omvang
en/of fasering van de taakstelling van
Haarlemmermeer. De regering heeft
vooral behoefte aan overleg omdat
de bouw bij Vijfhuizen nog moet be-
ginnen. Zoals eerder gemeld zal dit
bestuurlijk overleg op l februari
plaatsvinden tussen de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieu, Winsemius en de pro-
vincie, de gemeente Amsterdam,
Haarlemmermeer en het gewest Ken-
nemerland.
De provincie gaat ervan uit, aldus de
heer Sanders, dat de taakstelling bij
Vijfhuizen gehandhaafd blijft. De
kern Vijfhuizen is bijzonder geschikt
voor het opvangen van woningzoe-
kenden uit Zuid-Kennemerland en
ook het gewest Kennemerland meent
dat deze functie nog nodig is. Bouw
bij Vijfhuizen betekent ook een ver-
sterking van het draagvlak van de
stad Haarlem. Daarbij komt dat vol-
gens het standpunt van de regering
aan de huisvesting van Schipholwer-
kers en andere economisch gebonde-
nen in de gemeente Haarlemmer-
meer in principe geen beperkingen
dienen te worden opgelegd. Dit
standpunt kan van grote invloed zijn
op de omvang van de woningbehoef-
te. Over dit punt moet overigens nog
nader overleg worden gevoerd met de
gemeente, omdat zorgvuldig moet
worden nagegaan welk effect dit el-
ders zal hebben.

De heer Sanders zei wel van me-
ning te zijn dat te lang uitstellen van
de bouw bij Vijfhuizen kan beteke-
nen dat de noodzaak vermindert.
Dan kan de woningbehoefte gedekt
worden in andere locaties. In Haar-
lemmermeer zelf is nog een flinke
woningbehoefte aanwezig. Omdat,
ook, naar.de-menmg -van de-regering,

in het zuiden van de gemeente een
terughoudend beleid moet worden
gevoerd ten aanzien van woning-
bouw, zal opvang elders in de ge-
meente nodig zijn.

Bij het komend gesprek met de
minister zal het nog te investeren
bedrag een punt van groot belang
zijn. De heer Sanders stelde in dit
verband vast dat forse investeringen
in ieder geval nodig zijn omdat het
rijk de aanleg van de A 22 (Noord-
zuidverbinding) noodzakelijk vindt
en prioriteit geeft.

Ook wanneer de woningbouw bij
Vijfhuizen niet wordt uitgevoerd, zul-
len aanpassingen en verbeteringen in
de verbinding tussen de Noron-loca-
tie bij Hoofddorp en Haarlem nodig
zijn.

Minder vriendelijk
ZANDVOORT - Donderdagmid-

dag kwam een Zandvoortse automo-
bilist bij het politiebureau aan de Ho-
geweg aangifte doen van schade aan
zijn auto. Terwijl hij over de Zand-
voortselaan reed werd hij gehinderd
door inzittenden van een personen-
auto. Wachtend bij Nieuw Unicum
voor het rode stoplicht waren de pas-
sagiers van de andere auto uitge-
stapt en trapten een flinke deuk in
het linker achterportier van de auto
van de aangever en ook de linker
voorzijde van de auto werd onder
handen genomen. Daarna waren de
„heren" doorgereden. Het door de po-
litie ingestelde onderzoek heeft tot
nu toe geen resultaat opgeleverd.

Kop-staart botsing
ZANDVOORT - Tijdens het druk-

ke weekeinde heeft zich een kop-
staart botsing voorgedaan in Bent-
veld ter hoogte van het kruispunt
Zandvoortselaan/Bentveldseweg.
Twee van de drie auto's die voor het
rode stoplicht stonden te wachten
werden beschadigd doordat een
achteropkomende auto niet tijdig
stopte.

De eerste auto had geen schade,
minder gelukkig was de tweede auto-
mobilist die zowel aan de voor- als de
achterzijde van zijn auto schade op-
liep, omdat de eerste auto voorzien
was van een fikse trekhaak. Ook de
auto die deze kop-start botsing ver-
oorzaakte kreeg flink schade.

•2r~"--FT—---
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21-22 januari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: Adé Scipio Blüme, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, arts G.J.J. Mol, tel.:
15600 en 15091. Verdere inlichtingen
omtrent de weekenddiensten worden
verstrekt via de telefoonnummers
van de huisartsen Anderson. tel.
12058, Drenth, tel. 13355, Flieringa,
tel. 12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men gelieve de eigen
tandarts te bellen.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat Ga, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.

WEEKEND: 21-22 januari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
10.45 uur Oecumenische kerkdienst
met gezamenlijke pastores en me-
vrouw ds. A.A. in 't Veld. Medewer-
king gezamenlijke kerkkoren.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
nawcg 15
zie boven Hervormde kerk
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
zaterdag 21 januari: dienst Nieuw
Unicum verzorgd door eigen leden;
zondag 22 januari: Hervormde kerk
zie boven; dinsdag 24 januari 20.00
uur kaderbespreking; woensdag 25
januari 14.00 uur vrouwenmiddag.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochickerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag: 19.00 uur EV met orgel/sa-
menzang.; zondag zie -Hervormde
kerk, 10.45 uur; 08.45 uur stille vie-
ring
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
09.30 uur zondagsschool bijbelge-
spreksgroepen; 10.30 uur morgen-
dienst, ds. J. Overduin; 19.00 avond-
dienst ds. J. Overduin. Woensdag 25
januari 20.00 uur bijeenkomst cel-
groepen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Woensdagavond van
18.30 tot 19.30 uur. Schriftelijk: post-
bus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.

BURGBUIKT
Juïv^SSïrf; ,-ï... ..̂  . .N ,.

Periode: 10-16 januari 1984
ONDERTROUWD:
Van der Mije Marcus Maria en Daub
Ingrid.
OVERLEDEN:
Haring, Willem oud 71 jaar. Kapper
Maurits, oud 101 jaar. Van den Kolk
geb. van Wulfen, Geertruida Antonia
oud 87 jaar. De Bruin Josephina oud
50 jaar. De Vos, Johannes Jacobus,
oud 52 jaar.

STAHDEH
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
19 jan.
20 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.

HW
3.40
4.27
5.12
6.00
6.52
7.34
8.14
9.08

LW
11.39

0.07
0.59
1.47
2.28
3.03
3.44
4.39

HW
15.55
16.36
17.21
18.09
18.54
19.42
20.38
21.51

LW

12.45
13.22
14.13
15.00
15.36
16.19
17.19

Maanstanden: woensdag 25 januari
LK 5.48 uur.
Springtij: zaterdag 21 januari NAP +
113 cm.

(Advertentie)

AUTO AUTO AUTO
NIEUW IN

NEDERLAND:

DE JAZZ

l Het eenvoudige uitgevoerde, maar toch complete dashboard 3. Door de vrij hoge voorstoelen zitten bestuurder en voorpassagier tamelijk
rechtop. Dit vergt minder beenruimte, wat ten goede komt aan de achterinzitten-
den. Ook wordt in- en uitstappen hierdoor vergemakkelijkt.

Honda reserveerde modern
;ype twee jaar lang

| STREEK - Nadat de Honda
azz twee jaar lang gereserveerd
gebleven voor de thuismarkt,

lomt dit moderne type, gericht
lp een jong en ook energiebe-
lust publiek, nu ook naar Neder-
|nd.
Het is een opvallende verschijning
et een opvallend glad gehouden
rrosserie. Alle onnodig uitstekende

^len, die de stroomlijn zouden kun-
n verstoren, ontbreken, en door
«passing van verlijmde ruiten is de
|/ergang tussen ruit en carrosserie
ijwel onmerkbaar. Terwille van de
iwichtsbesparing zijn veel kunst-
pfdelen toegepast en de verzonken
"ill, de ingebouwde voorbumper
et de daarin opgenomen spoiler, de
igvorm van de neus, die doorloopt

de daklijn, 'de afgekapte achter-
int en de achterspoiler komen ten
Jnste aan een laag brandstofver-
'uik en goede prestaties.

De Jazz is leverbaar met een 1.2
er motor met een vermogen van 45
'. bij 4500 tpm, met een handgescha-
1de vier-versnellingsbak en een 1.2
er motor met een vermogen van 56
bij 5000 tpm met een handgescha-

1de vijf-versnellingsbak. Beide 4-
jkt motoren, 4 cilinder in lijn met
Pvenliggende nokkenas en twee
leppen per cilinder.

I/Us eerste m zijn klasse is de Honda
Izz uitgerust met semi-metalen
Imblokken met steenwol als basis in
laats van het omstreden asbest. Ze
En zeer slijtagevast en houden zich
lik bij hoge temperaturen uitste-

afmetingen van de Jazz, is er toch een
opvallend grote bagageruimte van
196 liter inhoud (tot de onderkant
van de zijruiten) Die bagageruimte is
prima bruikbaar door de vlakke
vloer. Dank zij de nieuwe achterve-
ring hoefde slechts een minimale
hoeveelheid ruimte gebruikt te wor-
den voor de ophangpunten van de
vering. De achterklep loopt door tot
op de bumper, waardoor de bagage
slechts minimaal opgetild behoeft te
worden. De achterbank is opklap-
baar. wat de mogelijkheid om om-
vangrijke spullen te vervoeren, ver-
groot en zelfs kan zowel de leuning
als het zitgedeelte van de achterbank
naar voren worden weggeklapt. Er
ontstaat dan een volledig vlakke
laadvloer met een inhoud van 472
liter (tot onderkant zijruiten:.

Technische gegevens Jazz Special Jazz Luxe
Motor: Vloeistof gekoeld. 4 cilinders in li jn. 4 taktmotor met bovenliggende

nokkenas. dwarsgeplaatst. 8 kleppen.
boring x slag 66 x 90 66 x 90
kompressieverhouding 10.2 : l 10,2: l
cilinderinhoud: 1231 cc 1231 cc
vermogen: 33 kW 45 pk bij 4500 tpm
41 kW 56 pk bij 5000 tpm
maximum koppel 82Nm bi] 2500 tpm
93 Nm bij 3500 tpm
benzine normaal super
Koeling:
gesloten koelsysteem, regeling met thermostaat en electrische ventilator

brandstoftankinhoud 41 liter 41 liter
transmissie: voorwielaandrijving. gesynchroniseerde versnellingen:

4 5
carrosserie: zelfdragende kooikonstruktie, kreukelzönes.

kunststof binnenschermen in de voorspatborden.
afdekplaat vanaf keienvanger tot aan motorcarter.

wielophanging: voor onafhankelijk, McPherson, achter, onafhankelijk,
schroefveren.

struumrichting: tandheugel
remmen: kruislings gescheiden circuits, niet voor schijfremmen en achter

trommclremmen.
banden 145SR-12 145 SR-12
velgmaat 4J-12 4J-12
lengte 3380 mm 3380 mm
breedte 1570 mm 1570 mm
hoogte 1470 mm 1470 mm
wielbasis 2220 mm 2220 mm
spoorbreedte voor en achter 1370 mm 1370 mm
gewichten 688 kg 688 kg
max. toelaatbaar gewicht 1070 kg 1070 kg
acceleratie 0-100 km u 16.5 dec. 13.0 sec.
max. snelheid 135 kmu 145 kmu
benzineverbruik 90 kmu constant l : 18.8 l . 20.4
120 km u constant 1:13.3 l 14.5
stadsverkeer l • 15.8 l 16.1
prijzen ƒ15.595.- ƒ16.145.-

Incl. btw en anti-corrosiebehandeling. waarbij inbegrepen een ML behande-
ling met underbody-coatinp: af fabriek. Afleveringskosten ƒ 370.-. omvatten-
de: transportkosten, kentekenleges en -platen. NL-transfer

PEUGEOT 305 BREAK GTI

Binnenruimte van stationcar, met
comfort van een sedan

kend. Vóór zijn schijfremmen gemon-
teerd, achter is gekozen voor de
trommelrem (zelfstellend). De branü-
stoftank kan 41 liter bevatten en dat
betekent een actieradius van tussen
de 700 en 800 km.

Ondanks de uiterst kompakte uit-
voering heeft de Jazz een verrassend
ruim interieur. Dat is te danken aan
de uitgekiende indeling en de ver-
hoogde daklijn. De voorstoelen zijn
een nadere beschouwing waard. Al-

lereerst werden de rugleuningen zo
laag mogelijk gehouden. Verder was
de uitgangsgedachte bij de indeling
van het interieur, dat men, naarmate
men meer rechtop zit, minder grond-
oppervlakte inneemt. Daarom wer-
den hoge stoelen toegepast, waar-
door de inzittenden meer rechtop zit-
ten. Bijkomend voordeel van die ho-
gere zit is, dat het gezichtsveld sterk
verruimd wordt. Samen met de korte
en schuingeplaatste motorkap en het

1. Dit zij-aanzicht van de nieuwe
Honda Jazz laat goed zien, hoe de
verlijmde ruiten als het ware één
geheel vormen met de carroserie.

grote glasoppervlak resulteert dit in
een uitstekend overzicht op de weg.
Ook wordt het in- en uitstappen door
deze constructie in belangrijke mate
vergemakkelijkt.
Veel bagageruimte

Gelet op de betrekkelijk geringe

STREEK — Met ingang van de
komende januarimaand zal Peu-
geot de 305 Peugeot GT op de
Nederlandse markt introduce-
ren, een wagen, die qua presta-
ties, uitrusting en rijcomfort vol-
komen vergelijkbaar is mét de
305 GT sedan.

Met de lancering van de 305 Break
en Bestel heeft Peugeot als nieuwig-
heid een zeer bijzondere achterwiel-
constructie ingevoerd, waarmee een
volkomen vrije laadvloer tot stand is
gekomen. Dankzij de in twee delen
neerklapbare achterbank, kan de
laadruimte aan de -lading worden
aangepast. Als topmodel van de 305
Break is de Break GT uitgerust met
de XU 55 benzinemotor (1580 cm3,
69,2 DIN-kW bij 6000 tpm) en een vijf-
versnellingsbak.

Met een variabele laadruimte van
1,1 tot 1 P >"° n fh i inko l i jk van rtn

stand van de achterbank - biedt de
305 Break GT, door zijn achterwiel-
constructie zonder schokdemperko-
kers een laadinhoud die varieert van
0,76 m3 tot 1,5 m3.

Met zijn vier onafhankelijke ppge-
hangen wielen, zijn complete uitrus-

De Peugeot 305 Break GT.

ting.zijn met tweed beklede stoelen
en zijn moquette vloerbedekking, zo-
wel in de passagiers- als in du bagage-
ruimte, biedt het breakmodel hetzelf-
de comfort als de GT sedan.



Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!
Jcag 20 januari feestelijke heropening

«,V
~r

en
samen nog

Knapper
romp Kaas... én brood ... én zuivel. En dat alles dagvers in één
compleet gemoderniseerde winkel. Vier dat feest met ons mee!

Maak uw keus uit deze (en vele andere) aanbiedingen
Uit onze Croissantene:

Quiche Bretonne van
f. 2,50 NU

BIJ aankoop van 500 gram
<>css pakje Roomboter

van f. 2,99 NU

nige echte Baquette,
ieder uur VERS, nu

99
>©

75

Echte Scharreleieren
Nu 10 van f. 3,29

voor maar

Boeren September-
kaas 500 g ram NU

X i - .

•sassa .̂Uit eigen kombuis:
Verse BOURSIN

_ 100 gram NU

F BAKKER KAAS KNAPPER RAKKER KAAS KNAPPER TROMP
brood-bne-melk-eieren-belegen-leidse-croissants-banket-kwark-wijn-roomboter-baquette-karnemelk-patés-salades

een vers-chrikkelijk lekker idee!
Gr. Krocht 3-5, Zandvoort telefoon 19058

l
l
l
l
l
l
l
l

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Brokjes voor de kat
in 7 smaken

500 gram l •«*9

lid dibevo

tv ' a^h
Vk^ j4riii

Altijd snel en
schoner!

voorhetCJ °
'chemiscty* O

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-/
zakken

•̂k ttOfl^Oftf/QVyCMQflIOQ ^>t ^afAzcancttc
Zandvoort, Grot»Krocht 21

He«mited«, Zandvoortstlaan 69
BloamandMl, Blo*m«ndaalsewag 23^

Haaritm, Jan Gijzenkada 163

OEDKOOP!

OPENINGSTIJDEN
WOE DO VRIJ 900 1800UUR
ZATERDAG 900 15 00 UUR

w: OPTIEK SLINGE
houdt ook de priis scherp in 't oo

Metalen herenbnl.
Moderne
vormgeving,
8 modellen

v.a. netto 70.-

Super-lichtgewicht
damesbril met een
mooie sierlijke
vorm, randloos
model,
netto 125.-

ZIJLWEC102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT.
GROTE KROCHT 7

HILLEGOM. HOOFDSTRAAT83 -USSE_BLOKHUIS 18 | ietoPrüI15IuiaalBotermarkteo

HAL
csligerijwiMrdcklintnogechtkoningis!

. . _..__ ^™ «v«.^« uj,.u-itt OU

.s de GEHELE WEEK GEOPEND!

met photochromatisch brilleglas

VERRASSEND VOORDELIG

Wij bieden 'n bril kompleet met
fotochromatische glazen m uw
lees of afstandssterkte Op-en
terugkleuren gaat zeker drie
keer zo snel als voorheen

DEZE MONTUREN.KOMPLEET MET GLAZEN

Eigentijdse damesbril die doorz'n
eenvoud erg stijlvol is. Prijs kompleet
met glazen in uw

Herenbnl, een montuur, kompl
met lees- of afstands-
glazen

l l IC L l.Jla£.d l U l UW H • H

lees-ofafstandssterkte. m OOI 611 tTIOQIGIJ

145.-

MONTUREN KOMPLEET MET DUBBELFOKUS
GLAZEN. VERRASSEND VOORDELIG

Kompleet wil zeggen
montuur en glazen voor een prijs Geen
gegoochel met hoge glaspnjzen U weet precies
waar u aan toe bent

175.- l * Hoge correctie geringe bijbeta

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN Bk

Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en

service eist, kiest

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort -Tel. 02507 -1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur

De knaller van de week vol met
vitamine C

Kiwrs ^
10 voor
OP1SOP

Vrijdag en zaterdag:
Prachtig mooi

HAMLOF
heel pond
Heerlijk zoete

CLEMENTINES
10 voor

10 PERS-
SINAASAPPELS
barstens vol sap
Maandag en dinsdag
Vers gesneden

GROENEKOOL
heel pond

BANANEN
heel kilo

2.50 I AART
I VEER

0.98
1.95

| GROENTEN en FRUIT §

l Grote Krocht 23 §m i
l Zandvoort - Tel. 1 44 04 =
§ i
IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAg

OPRUIMING
Helioform
vanaf

Laarzen
van 149.95 voor.

Herenschoenen
echt leder

59,

99,

59,

Herman Harms
SCHOENEN

Grote Krocht 20b - Zandvoort

een klasse apart...

BLOEMENMAGAZIJN

GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Alle zomerreisgidsen zijn
binnen

Haal ze gratis af bij:

Reisbureau Kerkman
Grote Krocht 20

telefoon 02507-12560, Zandvoort

PINGOUIN
WOL en HANDWERK „BERENDINft"

Grote Krocht 26 - ZANDVOORT - Tel. 1 74 23

NIEUW:
ONZE KOLLEKTIE IS UITGEBREID MET:

Gütermann naaigarens; Optilon ritsen; knopen;
biaisband; applikaties; div. kleinvak meto.a. stopwol

lint; patroonpapier.
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Jk moet maken dat ik weg kom, maar ik zal het wel missen9

H.L. Hildering
na vijfentwintig
jaar Kamer van
Koophandel:

„Vandaag de dag ben ik één van de
oudsten van het bestuur, zeker in
dienstjaren, qua leeftijd weet ik het
niet precies, maar ik denk dat ik zelfs
tot één der oudsten gerekend moet
worden.

„Als ik alleen maar aan mijn instal-
latie denk, in 1959. Ik kwam tezamen
met een andere middenstander in het
bestuur, de heer Kuyper uit IJmui-
den. Wij kwamen daar binnen in de
raadszaal van Haarlem, daar werd je
officieel geïnstalleerd. Daar zaten, in
onze ogen dan, een aantal zeer res-
pectabele en notabele heren. Ik als
klein winkeliertie en Kuyper was ko-

lenhandelaar, zagen daar allemaal
directeuren van grote bedrijven. Di-
recteur van Hoogovens, van Joh. En-

u« schede, Droste, Wijsmuller, Van Gel-
:. der Papierfabrieken, mens ik dacht:
j* „Tjee, wat moet ik hier doen? En
; weet je'wat zo mooi was, al die heren
::. hadden een respectabele leeftijd. Ik
•- zou nu nog jong geweest zijn, denk ik.
i Goh, dachten wij, „dat is een ere-
* baantje wat die mensen hebben. Nu
:: ik er aan terug denk, was dat eigen-
\

lijk ook zo, want in verhouding deden
ze niks. Al het werk werd gedaan
door de secretaris en de voorzitter,
door het dagelijks bestuur. Als ik er
nog aan denk. Kwamen wij als mid-
denstandertjes binnen gestapt. We
durfden niet eens onze mond open te
doen.

Dat was natuurlijk maar een eerste
indruk. Later ging dat vanzelf over,
waren we wel wat geacclimatiseerd.

Weet je wat die indruk eigenlijk
nog versterkte? Dat was de indeling
van het bestuur. In het oude gebouw
van de kamer in de bestuurskamer,
daar zat het bestuur in de hoogte op
een soort podium en dat keek dan zo
op je neer.

Gelukkig is dat in de loop der jaren
behoorlijk veranderd. Ten eerste zijn
er veel jongere mensen in het bestuur
gekomen, ten tweede zijn de vergade-
ringen onderling ook veranderd, niet
alleen de gespreksstof maar ook de
sfeer.

De veranderingen, gingen die abrupt
of geleidelijk?

Eigenlijk is dat geleidelijk gegaan.
Niet alleen de samenstelling van het
bestuur, maar ook de opzet. De ka-
mer is meer toegankelijker gewor-
den.

Ook voor de winkeliers, de mensen
die inlichtingen willen hebben. Die
drempelvrees van vroeger. Vaak
hoorde je toen: „Vraag jij dat maar
voor mij, ik durf niet hoor". „Dat is
helemaal over. De leden komen nu
voor alle inlichtingen naar de Kamer
van Koophandel.

Of het nu vestigingen, im- of export
betreft, de mensen komen uit zichzelf
met vragen. Dat is een grote verbete-
ring.

Men krijgt nu direct advies, naar
welke instanties je toe moet. Vroeger
wist je niet waar je moest beginnen,
nu ga je naar de Kamer en dan krijg
je advies. Ik weet zeker dat daar veel
meer gebruik van wordt gemaakt
dan vroeger".

Hoe kwam U zo in de Kamer ver-
zeild? o

Ik ben in de plaats gekomen van de
heer Slagveld. Afgevaardigde van
Zandvoort. Uit iedere plaats is er een
afgevaardigde vanuit de bedrijfsver-
enigingen van de plaatsen uit de re-
gio. Wanneer er voor Zandvoort geen
afgevaardigde gevonden zou kunnen
worden, dan verliest Zandvoort zijn
zetel, dus daar moeten wij voor wa-

Van 1959-1984 is de heer H.L. Hildering bestuurslid geweest
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Haarlem.

Van 1959-1984 betekent vijfentwintig jaar. Vijfentwintig jaar
waarin grote veranderingen hebben plaatsgevonden niet alleen
in het dagelijks bestuur van de kamer, maar ook op de wijze
waarop de Kamer functioneert, is anders, heel anders dan vroe-
ger.

Met een milde glimlach kijkt de heer Hildering terug op deze
periode in zijn leven, vanaf de dag dat hij als „kleine midden-
stander" toetrad tot dat bestuur, en de dag van vandaag, het
jaar waarin hij afscheid zal nemen.

keu. J.K ineen dat ui L-CII paar kandi-
daten zijn, maar dat zien we wel. Be-
langnjk is dat degene afkomstig is
uit het bedrijfsleven, welke tak doet
er niet toe.

Officieel liep mijn zittingsperiode
tot l januari 1984, maar met het oog
op de nieuwe wet óp de Kamer van
Koophandel die per januari 1985 in-
gaat, is deze zittingsperiode voor mij
verlengd. Het mooiste zou zijn als ik
halverwege dit jaar iemand anders
kan inwerken. Maar dat wachten we
wel af.

Had V een bepaalde laak in hel be-
sluur?

Vanaf het begin heb ik in de com-
missie midden- en kleinbedrijf en am-
bachten gezeten.

Ook m de commissie vestigings-
wetten voor de regio dan, later is
daar nog bijgekomen commissie uit-
verkoopwet, die staat nu op de hel-
ling; de commissie toerisme en de
commissie planalogie, voor de plaat-
selijke wijzigingen in bestemmmgs-
plannen.

De laatste commissie is er één van
de laatste jaren.

Deze houdt verband met plaatselij-
ke wijzigingen, dus bijvoorbeeld het
Stationsplein in Zandvoort. De KvK
krijgt alle bestemmingsplannen van
de gemeente toegestuurd, die worden
dan besproken in die commissie en
de afgevaardigde uit de plaats licht
dan die plannen toe. Daarna stuurt
de Kamer haar advies naar de ge-
meente. Bijvoorbeeld in Zandvoort
op het Stationsplein, daar waren oor-
spronkelijk winkels gepland. Dan is
het advies van de Kamer, „Nou daar
zijn wij geen voorstander van. Het
winkelbestand is al zo groot".

Die adviezen kunnen dan door een
gemeente meegenomen worden, ze
kunnen de adviezen natuurlijk ook
naast zich neer leggen.

Toch is gebleken dat de adviezen
van de Kamer wel degelijk worden
meegenomen in de besprekingen,
ook de gemeenten zijn daar meer en
meer waarde aan gaan hechten.

Heeft U daar meer voorbeelden van?

Een leuk voorbeeld vind ik bijvoor-
beeld dat van de zondagse openstel-
ling van de winkels gedurende de
wintermaanden in Zandvoort.

Vijf jaar geleden werd dat door de
KvK nog afgewezen, de commissie
midden- en kleinbedrijf van de KvK

was bijna unaniem tegen die open-
stelling. Ik meen zeventien stemmen
tegen, ik was voor, maar bijna de eni-
ge. Dit advies werd door het DB over-
genomen.

Dat advies van de KvK werd toen
door het gemeentebestuur naast zich
neergelegd, en ook in Den Haag was
men voor de openstelling. Het advies
van de KvK werd gewoon van tafel
geschoven, dat viel niet zo leuk in
Haarlem.

Het kan trouwens ook zo zijn dat
het advies van de commissie niet
door het dagelijks bestuur wordt op-
gevolgd.

Opnieuw neem ik de openstelling
op zondag in Zandvoort van de win-
kels. Nu is het een jaar geleden op-
meuw in de commissie midden- en
kleinbedrijf behandeld. Het advies
van de commissie was opnieuw nega-
tief. Nu echter deelde het dagelijks
bestuur die mening niet, ze baseerde
dat op het planologisch onderzoek de
PPO, en adviseerde vóór openstel-
ling. Een controverse tussen commis-
sie en dagelijks bestuur.

Opnieuw waren de commissieleden
boos, maar ze moeten het wel accep-
teren, want uiteindelijk neemt het
dagelijks bestuur het uiteindelijke
advies dat aan de gemeenten wordt
verzonden.

Dit komt natuurlijk weinig voor,
dat het advies van de commissies
niet door het dagelijks bestuur wordt
meegenomen of overgenomen, maar
het kan gebeuren.

Ook bij de Waarderpolder is dat
voorgekomen, dat het DB het advies
van de commissie niet dulde.

Zo werkt het dus vandaag, hoe ging
dal dan vroeger?

Nu, ten eerste waren er geen com-
missies. Als het bestuur bijeen
kwam, dan waren de voorstellen al
voorbereid door de secretaris en de
voorzitter. „Gaat U ermee akkoord
heren?, en ja hoor ze gingen altijd ak-
koord, des te eerder konden ze een
drankje drinken en hun sigaartje ro-
ken.

De taken van de Kamer van Koop-
handel zijn uitgebreid. Met welke on-
der andere?

De taak van de KvK is het bevor-
deren en adviseren van de handel en
het bedrijfsleven in het algemeen
Vroeger al maar nu uitgebreider.

Zo worden er tegenwoordig ver-
schillende cursussen gegeven met
antwoord en advies als er iemand
komt met de vraag: „Kan ik eed zaak
beginnen?", welke diploma's'Sën on-
dernemer moet hebben, welke ban-
ken voor credieten enz. Ook behoort
nu tot de taak het toezien dat win
kels zich niet onrechtmatig vestigen.

Wanneer je een zaak opent, dan
meld je je aan bij de KvK, dan word
je opgenomen in het handelsregister.
Dan moetje een vergunning aanvra-
gen en dan wordt er naar je diploma's
gevraagd. Doe je dat niet, en open je
zo een zaak, dan zitje eigenlijk zwart.
Nu tegen deze wildgroei zal de kamer
in samenwerking met de ECD gaan
optreden.

Nu is deze periode in Uw leven dus
bijna afgesloten. Spijt?

Ja, ik vind het toch wel spijtig dat
ik ermee moet stoppen, ik zal het wel
missen. Daar staat tegenover dat het
toch ook altijd veel tijd heeft gekost.

Maar als ik eraan denk dat ik in het
begin dacht, zo begin jaren zestig:
„Die oude knarren die moesten maar
eens weg gaan', dan konden er wat
jongere en energieke mensen in". Dat
heb ik toen wel gedacht hoor, als ik
die oude Enschede zag zitten, dan
moet ik er voor waken, dat ikzelf niet
in die fout verval.

Met 65 jaar eruit, akkoord, straks
word ik vijfenzestig en laat ik dan
maken dat ik weg kom. Ik wil wel
blijven tot l januari als ze geen
plaatsvervanger kunnen vinden zo
snel, maar het hoeft niet. Zeker we-
ten!

MARGREET ATES

Foto's: Berlott.

Het bedrijfspand van de firma Versteege en de daarop geplande
maisonnettes gezien vanuit de Swaluèstraat.

»

Vernieuwing in -
Haltestraat

ZANDVOORT - Enkele weken
t geleden in het voormalige win-
ü kelpand van kapper Schaap in
l de Haltestraat gesloopt, op deze
| plaats worden momenteel funde-
; ringswerkzaamheden uitgevoerd
« voor het nieuwe bedrijfspand van
l Versteeges Rijwielhandel.

Aan de zijde in de Haltestraat zal
een showroom met winkel worden
gerealiseerd, terwijl aan de zijde Swa-
luëstraat een showroom/winkel en de
ingang van de werkplaats komt. De
werkplaats zelf is gesitueerd in het

: souterrain De winkelruimten zullen
door verschillend vloeroppervlak in

: drie delen worden verdeeld. Er komt
een aparte racefietsafdeling.één voor
wielersportkleding en de afdeling rij-
wielen/bromfietsen.

Hierboven zijn vier maisonnettes
twee aan twee geprojecteerd. Het be-
treft hier premiekoopwoningen die
reeds verkocht zijn. De ingang van de

woningen is aan de Swaluèstraat. Bo-
ven de winkelruimten is een binnen-
ruimte waaraan de ingangen van de
woningen zijn. De benedenverdie-
ping bestaat uit een hal, keuken en
woonkamer. Boven zijn een grote en
een kleinere slaapkamer en badka-
mer gepland. De woningen hebben
aan de binnenzijde boven de entree
balkons op de tweede verdieping, ter-
wijl de woningen aan de Haltestraat
ook nog de beschikking hebben over
een klein balkon aan de voorzijde.

Het plan is ontworpen door archi-
tektenburo ir. C.J. Wagenaar BV uit
Zandvoort.

Hoewel men nu met de funderings-
werkzaamheden is gestart verwacht
de heer Peeters dat het winkelpand
en de woningen zo rond de bouwvak-
vakantie kunnen worden opgeleverd.
„Een en ander is afhankelijk van het
weer, zo lang er geen vorst komt en
het niet te hard waait, want momen-
teel is het een zandwoestijn", zegt de
bekende ondernemer Versteege.

(Advertentie)

f Naar een andere school
, . . maar welke?

Op 25-26 januari en 22-23 februari 1984
«een SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
[in de PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
!bel de SPECIALVERKOOP 020-562.2345.

l Aankomst ambulance de beste medicijn
ZANDVOORT - Woensdagmorgen

ï werd de politie in de vroege uurtjes
; gewaarschuwd omdat een horecabe-
£ zoeker onwel was geworden.

De politie oordeelde dat het het
Ü beste was, dat de man zou worden
ï opgenomen in een ziekenhuis en
- waarschuwde de GG & GD. Zodra de
ï ambulance arriveerde knapte de

man, een 34-jarige inwoner uit Nieu-
wegein, echter zienderogen op.

Het personeel van de ambulance-
dienst onderzocht de man nog eens,
maar oordeelde opname in een zie-
kenhuis niet noodzakelijk. Oorzaak
van de ellende was het gebruik van
alcohol en medicijnen.

THUISBLIJVERS HADDEN ONGELIJK

Amusant en uitstekend toneel
" p, i iJ- , * ' . . , .

van „Op hoop van zegen"
ZANDVOORT - Jammer,

jammer, jammer dat de toneel-
uitvoeringen van de Zandvoortse
toneelverenigingen zo weinig
werden bezocht het afgelopen
weekeinde, want er viel bijzonder
veel te genieten in verenigingsge-
bouw De Krocht pp zaterdag-
avond en zondagmiddag. Thuis-
blijvers behoren hierover spijt te
hebben. Op het repertoire ston-
den twee eenakters, namelijk die
van Luisa Treves, „De brief van
Don Juan" en van David Camp-
ton „Even zitten".

De inhoud van het eerste stuk is
kort. Don Juan blijkt ernstig ziek te
zijn en heeft zijn trouwe bediende Pe-
drillo (Gerard Schouten) verzocht
zijn geliefde te waarschuwen en haar
te verzoeken toch snel te komen. He-
laas heeft de zieke geen naam ge-
noemd en heeft Pedrillo alle vrouwen
maar uitgenodigd met wie Don Juan
relaties onderhoudt. Dit levert een
damesbezoek pp van niet minder dan
zes vrouwen, die allen door Don Juan
al naar gelang van de vrouw, hart-
stochtelijk, teder of anders worden
bemind.

Dat de dames het niet zo leuk vin-
den te merken dat zij niet nummer
één zijn is overduidelijk, en er waren
fraaie rollen geschreven, die door bij-
na allen uitstekend werden vertolkt.

Dona Marta (Yvonne Niemeyer)
sprak de eerste minuten bijzonder
snel, maar herstelde zich later en
kwam bijzonder aardig en zorgzaam

over het voetlicht, terwijl ze wel dege-
lijk kattig uit de hoek kon komen.

Dona Constante van Bep Faber,
gaf geen enkel probleem, met zichzelf
te spelen bereikte mevrouw Faber
precies het gewenste resultaat. De
Condesa del Montaldo was bij de
vrouwen de enige wat zwakke rol.
Martje van de Klauw-Bos miste zo nu
en dan de allure die deze „adellijke"
dame toch zou behoren te bezitten.
Dona Virtudes (alleen de naam al)
was beslist niet gemakkelijk, maar
werd met de juiste ingetogenheid ge-
speeld door Ineke Krist. Maria van
Ingrid Visser, was niet eenvoudig,
(wie speelt er nu gemakkelijk een op-
groeiend meisje?) maar werd uitste-
kend gespeeld, dit geldt ook voor Do-
na Conception van Karin de Klerk.

Door Luisa Treves was een aardige
oplossing gevonden voor het pro-
bleem, namelijk de vrouwen Don
Juan schriftelijk te laten weten dat ze
er is, en dan maar wachten wie dan
echt de nummer één is.

Het antwoord dat Pedrillo uitein-
delijk bracht, was Don Juan natuur-
lijk op het lijf geschreven. Hij be-
dankte zijn „liefste" voor haar aan-
hankelijkheid, de goede zorgen, vita-
liteit, oervrouwelijkheid, reinheid en
kameraadschap. En zijn dat niet alle
eigenschappen waarvan men zegt
dat de man die zoekt in één vrouw?

„Even zitten"
Na de pauze kwam de eenakter van

David Campton, „Even zitten", een

dialoog tussen een ouder echtpaar
gevoerd op het kerkhof. Een schitte-
rende rol hier van Gerard Schouten,
die zich nu veel gemakkelijker be-
wpog dan in de rol van Pedrillo, ter-
wijl Ciska Paap-Lammers de oudere
vrouw uitstekend weergaf. Uitste-
kend spel in een grandioos decor.

Want dat mag wel even genoemd
worden, de decors van Herman van
de Klauw en Hans Linnenkamp wa-
ren „af. Zelden heb ik in De Krocht
mooiere decors gezien, zo goed afge-
stemd op het stuk.

Een woord van lof trouwens voor
alle achter de schermen meewerken-
den, want ook op de belichting viel
weinig aan te merken.

Rest nog te vermelden dat regis-
seur Jan Heynes uitstekend werk
heeft verricht, zowel qua rolkeuze als
regie, dat de bloemen afkomstig wa-
ren van bloemenmagazijn Erica, de
souffleuse Jo Bisenberger-Kromhout
was en dat de grime verzorgd werd
door Leo Spanheim.

M.A.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Confrontatie tussen de geliefden van Don Juan, v.l.n.r. Condesa del Montaldo, Dona Constante en Dona Marta.
(Joto. Berlolt)

Stuifzand

Stormwinden met af en toe orkaankracht hebben de afgelo-
pen week gezorgd voor de nodige overlast in het dorp - terwijl
als de voortekenen niet bedriegen - ook storm verwacht kan
worden uit de hoek van de strandpachters waar momenteel de
klappen vallen - en dan zal er geen brandweer of politie zijn die
de helpende hand biedt - en de schade opruimt op wat dat
betreft ziet het seizoen 1984 er zeer somber uit 9

Tobber ziet dat geschuif op zijn dierbare strand ook niet zit-
ten - compleet met stofbril op kwam hij zich melden - met de
mededeling dat hij een lineaal had gekocht 9

„En waarvoor heb je dan een lineaal nodig - en ga met je
vuile poten van de plattegrond van Zandvoort af" - hebben wij
hem streng toegesproken - maar zoals gewoonlijk trok hij zich
van onze woorden niets aan 9

„Laat mij nou maar even mijn gang gaan - ik wil nu precies
wel eens weten wat ze bedoelen met een te grillige kustlijn -
wanneer ze op tekentafels rechte lijnen langs de kust kunnen
tekenen en beweren dat dit dan een natuurlijke aangroei is -
dan wil ik tenminste wel even zien waar dat allemaal eindigt --
ik voel weinig voor natte poten - en dat zie ik er wel van komen

Trouwens de heren van Rijnland zijn zo druk achter die te-
kentafels bezig dat ze vergeten te komen kijken op het strand,
helemaal als het hard waait - als ze deze week waren komen
kijken dan hadden ze gezien dat wanneer zich zomers zo'n ziva-
re storm voordoet alles in zee drijft ~ en wie zal dat dan betalen
??? - ik bedoel maar - dat tekent maar en weet niet eens vjat
een echte storm is of waar een springvloed ophoudt - en voorlo-
pig is dat nog een heel eind van het dorp - maar vlakbij de
terrassen van de pachters 9

Ik moet er niet aan denken dat het door gaat - want waar
moet ik dan naar toe ??? 9

Hij krabde zich eens achter de oren, maakte smakgeluiden bij
het zien naar de kaart - en kwam agressief als hij is meteen
maar met de volgende vraag - en waar moet ik wonen? Kijk
volgens de boeken moet het kraakpand de komende weck wor-
den gesloopt - er wonen nog mensen - en degenen die wél tijde-
lijk een woonruimte kregen toegewezen moeten daar weer voor
l maart uit - daar hebben ze zelfs voor moeten tekenen dat ze
per l maart vertrekken - en waar moeten ze dan weer naar toe
- ik vind één en ander maar een moeilijke zaak -- wij hebben
van het rijk ook geen betaalbare woningen toegewezen - ja
twintig premie koopwoningen -- maar daar heb ik geen geld
voor - ik krijg er buikpijn van - eerst heb ik nog gedacht dat
hel van de garnalen kwam - maar gelukkig dat kon niet, want
ik heb alleen Zandvoortse garnalen gegeten die ik zelf had ge-
vangen en die ook hier worden verkocht -- ik heb die roze blote
garnalen die zo chique Noorse steurgarnalen heten nooit ver-
trouwd -- nee geef mij maar een echte onvervalste garnaal ge-
vangen van Zandvoortse kust - dat zijn pas goeie - dus die
buikpij?i komt echt van alle narigheid 9

„He, toe lobber, heb je dan geen enkel leuk nieuwtje gehoord",
hebben wij dat diep verdrietige poezebeest gevraagd - ja, nou
ja, ik weet wel wat leuks als je ervan houdt - ze gaan carnaval
vieren -- en er was leuk toneel -- en nog wel een paar kleine
leuke dingen - maar daar hebben wij het niet over - ik zie veel
te veel donkere wolken - ik kan er echt niet om lachen - ik wil
eerst zekerheid dat de pachters alleen maar een klein ietsie-
pietsie naar de branding toe moeten schuiven - en anders dan
neem ik maatregelen - diep in de nacht - zullen ze nog wel eens
zien iaat ik bedacht heb -- maar dat is niet mis - dus wacht het
maar af 9

dus dat doen wij dan maar - de krant is klaar -- voetjes op
tafel - tot volgende week 9
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HOTEL
BOUWES

Zandvoort, Badhuisplein 7
Belangrijke openbare verkoping

Zondag 22 januari 16.00 uur.
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder dhr C H Boeder/

Haarlem, zullen door veilingbedrijf ROZENBURG,
uit Den Haag m het openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE
TAPIJTEN,

ZILVER
en

JUWELEN
de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en

ieder tapijt is voorzien van een garantie certificaat

Kijken zondag 22 januari
van 11.00 tot 15.30 uur.

Aanvang veiling 16.00 uur.

ZANDVOORT-CENTRUM
Koningstraat 19

Perfect onderhouden
vrijstaand woonhuis met zomerhuis

Ind. woonhuis woonk , keuken, hal, toilet,
2slaapkam., gr. mod. badkamer; zomerhuis:
2 kamers.

Vraagprijs f 159.000.-
Inlichtingen

CEIVE makelaar/ 0.9.

Tel.02507-1 2614

BLOEMENHUIS

W. BLUYS
AANBIEDING:

prachtige

CYCLAAM
5.50

Winkelcentrum
Nieuw Noord

MEISJE, 20 jr.,
zoekt per dir. werk

in horeca-bedr.
Heb ruime erv. en

ben ber. hard te
werken.

Ser reakties onder nr.
Z738bur.v. d.blad.

FIRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:
02507-17959

Ook voor uw overige
loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

ALLEEN BI J FIAT!

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT
KamerlinghOnnesstraat23 - ZANDVOORT - Tel.02507-1 4580

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
Va MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie!

• 15 jaar garantie • leverbaar m vele kleuren
• nooit meer schilderen • geluidwerend
• 5-punts sluiting ventilatiestand
• preventie tegen inbraak draai kiep systeem

Geen onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier
van 0,08 cal m.2 ho C KnippjngJDId )

modelhuis/showroom •••• •

Hans Wiermg
Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)

1682NSZwaagdijk
Tel 02290-61295

Schuifpuien
Rolluiken

I.U LU

PERFECTIE OP MAAT!

VERKOOPKANTOREN

Diverse soorten glas
Levering mkl therm
beglazing

• EGMOND BINNEN
TEL 02206 3545
• LANDSMEER

TEL 02903-1165

• ZWAAG
TELL 022 wS60S

«; Stuurt u de anlwoordboi
J ingevuld in een
• gefrankeerde envelop
S naar ons op voor ^
S nadere
J informa

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort, -S 02507-

16123

Te koop aangeboden

garage
Burg. v. Fenemaplein

9.500.- k.k.

Tel. 02507-14457

Heer, 45 jaar, zoekt

kamer
m gebr v keuken en

douche
Br ond nr Z736bur v

d blad

TE HUUR:
2 gestoffeerde
KAMERS
met eigen keuken,
douche en toilet

Vraagprijs
f 675.- per maand incl.

Tel. 1 76 38

TE HUUR GEVR.
per 1-2-'84

VRIJE FLAT OF
ZOMERHUIS
te Zandvoort.

Tel. 02507 - 18071

BEH ANG-
OPRUIMING

KEUR en Zoon
Paradijsweg 2, Zandvoort.

S 02507-15602/023-286182.

U kunt in de winter ook
bruin worden m Zand-
voort-Noord ZONNEKUUR
(bank en hemel) per 30
min ƒ 7 50, abonnement
(lOx) ƒ 65 - Voor informa-
tie en afspraak, Elhe van
Straaten, tel 02507-
18097

U kunt in de winter ook
bruin worden in Zand-
voort-Noord ZONNEKUUR
(bank en hemel) per 30
min ƒ 7 50, abonnement
(lOx) ƒ 65 - Voor informa-
tie en afspreek, Elhe van
Straaten, tel 02507-
18O97

'DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

HOGEF<E PRODUKTIE

ER ZIJN NOG 12082
1 WACHTENDEN VOOR u

't staat m de krant
iedere week weer

ZWARE
STORMSCHADE
op het Waterloopleintje

DE GEKSTE EN LEUKSTE ARTIKELEN
WAAIEN BIJ ONS ERIN EN ERUIT.

Zoals u misschien al weet, verkopen
wij bijna al uw

TWEEDEHANDS SPULLEN
U kunt bij ons elke dag inbrengen

en kopen.
Tot ziens bij: Marcel Meyer

MERCADOS"
ft1

Haltestraat 61a - Tel. 1 34 63

Orgels nieuw: Normaal
1x Yamaha A505 showr. model ƒ 2195,-
2x Yamaha B205 showr, model ƒ 2995,-
• Yamaha B405 showr. model ƒ 4195,-

Yamaha C405 showr. model ƒ 7950,-
Yamaha C605 showr. model ƒ 9235,-
Yamaha D65 showr. model ƒ11250,-
Yamaha D85 showr. model ƒ14995,-

Conn Theaterorgel incl. pijpen ƒ 16400,-
Baldwin kerkorgel groot pedaal ƒ12800,-

Nu

ƒ1995,-
ƒ2595,-
ƒ3695,-
ƒ7450,-
ƒ8450,-
ƒ8950,-
ƒ9950,-
ƒ7500,-
ƒ7950,-

Occasion orgels vanaf ƒ585,-
incl. garantie

Occasion piano's:
Pianola (functioneert goed) ƒ4950,-
Diverse studiepiano's v.a. ƒ 895,-

Yamaha DX 7-9 aanwezig

Kent u onze piano-, orgel- en gitaarschoo! al?

Tevens inkoop en gespreide betaling mogelijk.

Dus voor kwaliteit, garan-
tie en zekerheid

Kruisweg 679, Hoofddorp,
02503-16068

Drie dagen halve prijzen!
OP ONZE WINTERCOLLECTIE

DAMESAFDELING:
JAPONNEN en PAKJES
BLEYLE COMBINATIEMODE

HERENAFDELING:
KOSTUUMS - KOLBERST ..... 20% KORTING
Uitgezonderd a/ca n tara

.. PULLOVERS -JACKS ......... 30% KORTING
JX DIV. OVERHEMDEN ..................... 35.00

I C o rti na-M odes
Kerkplein 3, Zandvoort. |

Tel. 02507-14828 l

InilllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllMllllllilllllllllMlllllllllllllllli

'veel te doen
bijbouwes

FEEST VIEREN . Zaterdag 21 januari a s.
m alle zalen van hotel BOUWES op het
GROOT PRINSENBAL van carnavalver.

De Scharrekoppen
Aanvang 20 00 uur Entree ƒ 7 50.

Nog enkele weken op zondagavond DINEREN
en SWINGEN met EDDY CHRISTIANI en zijn

combo

ƒ 57 50 p p incl. 5-gangen diner.
Aanvang 19 00 uur tot 23.00 uur.

Reserveren gewenst

VRIJDAGSAVONDS dineren aan zee met aan
de piano Wijnend Verhoeven

ZATERDAGSAVONDS diner-dansant met live
music,

en

wilt u eens iets verder van huis:
hotel-restaurant IEPENHOVE,

Hartenlustlaan4, BloemendaaN

Een voortreffelijk Frans a la
carte- en specialiteitenrestaurant.

Zeer sfeervol, en m de weekends
licht klassieke en romantische

pianomuziek

Reserveren is gewenst 023-258301.

juweliers en di;im;int;iirs

JORKE& SCHALING
In Zandvoorts kleinste winkeltje nu een

gevarieerde collectie Zwitserse horloges van
topmerken als Golana, Leonard, Sarcaren

Zodiac De echte fijnproevers weten nu
genoeg i (En al vanaf ƒ 315-)

Open dinsdag t/m vrijdag
van 14 tot 17 en 19 lot 22 uur

Zaterdag en zondag van 12 tot 23 uur

U vindt ons m de hal van
het Bouwes hotel.

bidhulspliin?
ztndvoort

Inllchtingtn «n
rtstrvtringtn:

02507-12144
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Opnieuw prima resultaten van
volleybalteams Sporting OSS

ZANDVOORT - Het volledige
volleybalprogramma dat de
Sporting OSS afgelopen zater-
dag afwerkte heeft prima spel
opgeleverd met een achttal over-

| winningen en slechts twee neder-
I lagen. Zowel het eerste dames-
als herenteam speelden een soe-
pele partij en boekten een gave
3-0 overwinning.

Het eerste damesteam dat tegen
iOvra 4 aantrad toonde door goed
i technisch spel de betere ploeg te zijn.
'Door snelle en goede aanvallen werd
10vra tot wanhoop gebracht, maar tot
•het laatste fluitsignaal was er van
prima volleybal te genieten. Het
voortreffelijk draaiende Sporting
team kwam door goede stops, feilloze
set-ups en harde smashes geen enke-
le maal in de problemen. Via de set-
standen 15-7, 15-3 en 15-9 werd door
de Sporting dames verdient met 3-0
gewonnen.

Het tweede damesteam dat in het
veld kwam tegen Van Nispen 2 had
het de eerste set wat moeilijk. Het
Zandvoortse team draaide stroef te-
gen een goed spelend Van Nispen,
maar kon voorkomen dat er een
groot puntenverschil ontstond. Naar-
mate de wedstrijd vorderde kreeg
Sporting OSS meer grip op het spel
en nam het initiatief over, hetgeen
resulteerde in een 15-10 setwinst. Ge-
stimuleerd door deze winst verdween
het nerveuze spel waardoor goed op-
gezette aanvallen ontstonden en
waar Van Nispen het antwoord schul-

dig op bleef. 15-8 winst in de tweede
set. In de derde set kregen de Spor-
ting dames de kans zich geheel uit te
leven. Het spelpeil steeg en er werd
goed gebruik gemaakt van de fouten
van Van Nispen. Met 15-2 besloot
Sporting de derde set en greep daar-
door een 3-0 zege.

Ook het derde damesteam besloot
haar wedstrijd met een 3-0 zege. Die
Raeckse 4 was een geduchte tegen-
standster, die het Sporting zeer moei-
lijk maakte. Spprting OSS moest eni-
ge malen vanuit een achterstand te-
rugkomen, maar dat deden zij per-
fect. De Zandvoortse dames, die van-
af het begin van de kompetitie de
lijst aanvoeren, hebben getoond door
goed spel en een goede teamgeest
een waardig leidster te zijn in de
afdeling. Die Raeckse werd dan ook
terug gewezen met 15-8, 15-10 en 15-
10.

Heren
Bij de heren speelde het tweede

team een topwedstrijd. Koploper
Sporting OSS trad aan tegen maaste
concurrent De Bunkert en door een
3-1 zege bouwden de Zandvoorters de
voorsprong met twee punten uit. De
eerste en tweede set verliepen wat
wisselvallig. De eerste liep stroef en
Sporting keek al al snel tegen een 2-8 ,
achterstand aan. Allengs ging het
wat beter en Sporting haalde op tot
9-12 waarna doorgestoten werd tot
een 15-12 setwinst. De tweede set

verliep anders en van meet af aan
werd door Sporting een geringe voor-
sprong genomen, die niet meer werd
afgestaan, 15-. De derde set kwam De
Bunkert sterk terug. Sporting maak-
te enige fouten en Bunkert Blinkert
greep de kans om de set te pakken
met 7-15. In de noodzakelijk gewor-
den vierde set herstelde Spprting
zich uitstekend en met geweldig vol-
leybal werd De in en recordtijd wég-
gespeeld, 15-5.

Het eerste team kon bij al deze
successen niet achterblijven en wees
VCY terug met een 3-0 nederlaag.
Ook hier moesten de Sporting spe-
lers eerst tegen een ruime achter-
stand aankijken (4)10) alvorens over-
gegaan werd tot serieuzer spel Spor-
ting OSS speelde toen vlotter, het
spelpeil ging omhoog, de achterstand
werd daardoor direkt kleiner, en als-
nog was de setwinst voor Sporting,
15-11. Gestimuleerd door de terugge-
vonden vorm werd met subliem spel
de tweede en derde set gewonnen
met tweemaal 15-7. Vooral de verde-
diging van Sporting verrichtte prima
werk, hetgeen bij VCY deprimerend
werkte.

Het vierde Sporting team speelde
de eerste kompetitiewedstrijd tegen
het derde Sporting OSS team en nam
al vrij snel een 8-0 voorsprong. Ingnj-
pen van de coach van het derde team
voorkwam erger en met een betere
techniek en meer inzet werd de ach-
terstand omgezet in een 15-10 over-
winning. In de tweede en derde set

Een van de vele go^de aanvallen wordt door Sporting OSS doeltreffend Foto: Dick Loenen

Competitiestart tafeltennissers
ZANDVOORT - De Zand-

voortse tafeltennissers van de
sportclub Unicum '73 gaan met
volle energie aan de voorjaars-
competitie beginnen. Met maar
liefst 13 teams zullen zij de strijd
aan binden met tafeltennisver-
enigingen uit Kennemerland.
Acht senioren- en vijf jeugd-
teams zullen het in Kennemer-
land andere tafeltennis-enthou-
siastelingen zeer moeilijk maken,
want zij zijn optimaal geprepa-

Moeizame zege Lions
ZANDVOORT - Tegen het laagge-
plaatste LC Players hebben de bas-
ketbalsters van The Lions het zeer
moeilijk gehad. De uiteindelijke 30-
32 overwinning kwam na veel zwoe-
gen en slecht basketbal tot stand.

In de eerste helft liep het nog wel
bij Lions. LC Palyers kon slechts
zelden een opening vinden in de toen
nog goed sluitende defensie van
Lions. In deze fase bouwde Lions een
8-19 voorsprong op en een ruime
overwinning lag in het verschiet.

In de tweede helft was Lions onher-
kenbaar. Het scoren lukte in het ge-
tieel niet meer en in de zesde minuut
yielen pas weer de eerste punten voor
liions te noteren. LC Players rook een
.cans en kroop langzaam naderbij,
,,iende minuut 16-24. Opnieuw stokt
,iet scoringsritme van Lions, waar-
,loor LC Palyers tot 24-26 terug-
;;wam. Lions hield met zeer veel
.noeite de kleine voorsprong vast al
^visten zij zelfs niet uit vrije worpen te
,coren. Eindstand 30-32 in het voor-

.leel van Lions.
Scores: Jaqueline Paauw 9, Caroli-

le Bol 8, Thea Reinders 7.

illegaal venten
' ZANDVOORT - Door de politie in
'Ie badplaats is procesverbaal opge-
'riaakt tegen een 19-jarige inwoonster
)it Velsen die pennensets verkocht
!;onder in het bezit te zijn van een ver-
omning. De pennen werden ver-
.ocht ten bate van de vereniging
.The Happy Sunshines Nederland".

reerd om te trachten door te drin-
gen tot de promotieplaatsen. Het
eerste herenteam met W. Hoppe,
J. Peek en D. ter Heijden zal een
serieuze poging ondernemen om
voor promotie naar de derde klas
in aanmerking te komen. Gezien
de percentages van de betreffen-
de spelers moeten zij de kleuren
van Zandvoort hoog kunnen
houden. Datzelfde geldt voor het
damesteam in de tweede klas en
het zeer jeugdige pupillenteam
dat in de derde klas opereert.
Zeer goede vooruitzichten wat
ook te danken is aan de enorme
toevloed van nieuwe leden in de
afgelopen weken.

Terwijl deze week de eerste compe-
titiewedstrijden van de senioren wer-
den gespeeld - hiervan zijn nog geen
uitslagen ontvangen - kan worden
gemeld dat zaterdag de jeugdcompe-

titie van start zal gaan. Het beste
jeugdteam met Marcel Keur, Oscar
Lohuis en Floris Wiesman zullen het
tegen Castricum 2 moeten opnemen,
Erik Stokman, David Augustin en
Torn Steiner zullen HTC uit Hoofd-
dorp gaan bestrijden, Pieter Stroob-
ach, Jeroen Busscher en Bart van
Oerle reizen af naar Heemskerk.

De allerkleinste Unicum-tafelten-
nissers ontvangen SDO l uit Hille-
gom en Castricum 1. In officiële
NTTB-competitiewedstrijden treden
voor Unicum '73 aan: Robert Cliteur,
Joost Wiesman, Edwin Pilon, Geert
Kuneman, Bob Nehls en Anthony
Bakker.

Het is zeker de moeite waard om
eens in Nieuw Unicum binnen te
stappen en deze Zandvoortse teams
aan te moedigen. Wie zelf belangstel-
ling heeft deze sport te gaan beoefe-
nen, kan voor inlichtingen over se-
nioren bellen B. de Ruig, tel 023-
330745, voor junioren D. ter Heijden,
tel. 02507-16511

Enorme inzet goed voor
eerste punt ZVM-dames

HEERHUGOWAARD - De he-
ren zaalhandballers hebben de
lastige uitwedstrijd tegen KSV
tot een goed einde weten te bren-
gen (9-12) en daardoor de leiding
behouden in de kompetitie. De
dames kwamen tot een prima
resultaat door het eerste kompe-
titiepunt te pakken. Enige minu-
ten voor het einde leidde ZVM
nog met 7-9 maar de 9-9 eind-
stand is niet minder verdienste-
lijk te noemen.

De wedstrijd tussen KSV en ZVM
is een duel van de defensies gewor-
den. ZVM hield goed het koppie bij
het spel en ondanks de zware man-
dekking die KSV toepaste konden de
Zandvoorters een kleine voorsprong
pakken bij de rust, 2-4.

In de tweede helft streed KSV fel
voor een beter resultaat, doch ZVM
hield de verdediging bijzonder goed
gesloten en kon door de goed op dreef
zijnde Djurre Boukes steeds aan de
leiding blijven. Wat de gastheren ook
probeerden ZVM speelde de wed-

strijd bekwaam uit, 9-12.
Scores ZVM: Djurre Boukes 5, Joop

Boukes 2, Wim Brugman 3, Cor v.d.
Koekelt 2.

Dames
Nog zonder in het bezit te zijn van

een winstpunt trok ZVM naar Graft-
dijk om te proberen iets aan deze
situatie te veranderen. Zeer verras-
send kwamen de Meeuwen voor de
dag door met een tomeloze inzet
Graftdijk het vuur na aan de schenen
te leggen. ZVM keek steeds tegen een
kleine achterstand aan maar kon die
voor rust wegwerken tot een 4-4
stand.

ZVM bleef ook na de doelwisseling
prima vechten voor de punten. Janna
ter Wolbeek en Janneke de Reus
schakelde de spelmaakster van
Graftdijk geheel uit en ZVM kon voor
het eerst aan de goede kant van de
score komen. Bij de stand 7-9 leek
voor ZVM de eerste overwinning er
aan te komen doch met nog twee
minuten te gaan kon Graftdijk als-
nog de stand gelijk trekken, 9-9.

liet het derde Sporting team er geen
gras over groeien en met keiharde
smashes werd Sporting 4 naar een
duidelijke nederlaag gespeeld. Twee-
maal 15-3.

Jeugd
Het meisjes A-team overwon

Spaarne '75 met 3-0. Sporting startte
fel en met goed opgebouwde en door-
dachte aanvallen werd redelijk een-
voudig een 15-7 setwinst geboekt. De
Sporting OSS meisjes gingen met
regelmatig en goed spel verder maar
Spaarne gaf duidelijk beter tegen-
spel. Hierdoor ontstonden fraaie en
spannende rally's, die het aanzien
volkomen waard waren. Sporting
bleef echter het overzicht behouden
en pakte de tweede en derde set met
15-11 en 15-10.

Het Sporting OSS jeugd mixteam
speelde een zeer goede partij tegen
Heemstede maar kon toch niet tot
een positief resultaat komen. De eer-
ste set gaf een oppermachtig Heem-
stede te zien (3-15) maar in de tweede
set gaf Sporting zeer goed partij. Na
een kleine voorsprong Heemstede
heemstede toch nog een nipte set-
winst 13-15. 1315. In de derde set
speelde de vermoeidheid Sporting
parten spelen spelen werden foutjes
foutje gemaakt waarvan Heemstede
profiteerde, 11-15.

V.l.n.r. Peter Versteege, de heer J.A. Meij, de jarige mevrouw Kerkman en de
heer F.M. Brockhus met respectievelijk de eerste, tweede en derde prijs.
FOTO RFRinTT

Prijsuitreiking
ZANDVOORT - Zaterdag 14 januari was een blijde dag voor de prijswm-

naars van de kruiswoord-fietspnjsvraag die gedurende de maand december
bij Peter Versteege in de Haltestraat werd uitgereikt aan klanten.

Uit de goede oplossingen had een politie-ambtenaar drie enveloppen
gekozen, die respecteivelijk de eerste, tweede en derde prijs opleverde.

Dit betekende speciaal voor mevrouw Kerkman-Drayer uit de Jan Steen-
straat een vreugdevolle dag, niet alleen vierde ze zaterdag haar tachtigste
verjaardag, maar ze kon tevens een fraaie regenjas (de 2e prijs) in ontvangst
nemen. „En daar doen wij dan ter ere van de verjaardag nog maar een bos
bloemen bij", aldus Peter Versteege die de prijzen in zijn winkel uitreikte.

De eerste prijs, een fraaie kopra fiets was voor de heer J.A. Meij uit de
Keesomstraat, terwijl de enthousiaste fietser F.M. Brockhus een kilometer-
teller ontving.

Fietscrossvereniging bezig
zich verder te ontplooien

ZANDVOORT - Nadat vorig
jaar de flatcommissie aan de Lo-
rentzstraat de eerste stoot gaf
om tot de aanleg van een fiets-
crossbaan achter de flat in Zand-
voort-Noord over te gaan, heb-
ben een aantal enthousiastelin-
gen direkt na realisering van dat
plan, een fietscrossvereniging op-
gericht. Het bestuur blijft, nu er
een prachtige baan ligt, volop
bezig om het komplex verder te
vervolmaken om zodoende de le-
den optimaal in de gelegenheid
te stellen de fietscross-sport te
beoefenen.

Plannen zijn er genoeg. Zo heeft de
vereniging de beschikking gekregen
over twee strandtenthuisjes, die het
bestuur wil gaan plaatsen, als de
vergunning van het gemeentebe-
stuur er is, om dienst te doen als
clubhuis. Ook de baan heeft een op-
knapbeurt nodig om te voldoen aan
de eisen die" gestekTfeijn" tijdens de
wedstrijden. Plannen en werkzaam-
heden die door de vereniging zelf
gedaan moeten worden. Bestuurslid
Rob Vrees: „Onderhoud en dergelij-
ke moeten we zelf verrichten en dat
doen we ook met plezier. Gelukkig
hebben we veel medewerking van
gemeente, die wat spullen daarvoor
beschikbaar stelt. Bovendien hebben
we subsidie van de gemeente en de
sportraad gekregen anders was het
allemaal niet mogelijk", aldus Vrees
die verder stelt dat vorig jaar naar de
juiste vorm is gezocht en de zaken nu
serieus worden aangepakt om tot een
grote en gezonde vereniging te ko-
men.

De nieuwe club telt nu dertig leden
en de hoop leeft bij het bestuur dit
aantal uit te kunnen bouwen tot zo'n
zestig a zeventig. „Tijdens de wed-
strijden vorig jaar, die jammer ge-

noeg steeds onder slechte weersom-
standigheden werden gehouden, wa-
ren er telkens vele tientallen deelne-
mers aangemeld. Daaruit blijkt dat
er veel animo is, doch niet de behoef-
te bestaat om lid te worden. Opval-
lend is verder dat voorbij de spoorbo-
men, dus dorp en zuid geen leden
zijn. Men komt uit dat gedeelte wel
crossen, maar willen toch nog geen
lid worden", aldus Rob Vrees, die
hoopt dat daarin verandering komt.

De Zandvoortse fietscrossvereni-
ging, voor jongens en meisjes t/m 16
jaar trainen iedere zaterdagochtend
van 11.00 uur tot 12.00 uur op de
baan, en doen verder aan een interne
kompetitie, regionale wedstrijden,
organiseren het Zandvoortse kam-

pioenschap en excursies naar fiets-
crosswedstrijden in de omgeving.

Zijn er talenten bij de vereniging,
dan is het de bedoeling om een licen-
tie bij de KNWU aan te vragen, daar
er dan deelgenomen kan worden aan
Nederlandse kampioenschappen.

Om lid te kunnen worden is stevige
kleding noodzakelijk en natuurlijk
een crossfiets. De vereniging heeft in
eerste instantie een helm ter beschik-
king. Het lidmaatschap bedraagt
ƒ 40,- waarbij is inbegrepen een fraai
clubblad en een ongevallen- en aan-
sprakelijkheidsverzekering.

Verdere inlichtingen kunnen wor-
den ingewonnen bij Paul Buisman,
telefoonnr. 17736 en Rob Vrees, tele-
foonnr. 17916.

SPORT KÜRT

Weinig geluk
SC Hong Kong

AMSTERDAM - Een door vakan-
tie en blessures verzwakt SC Hong
Kong heeft koploper Boergeert, in de
interregionale zaalvoetbalklasse,
goed partij gegeven, maar ging toch
met 4-1 ten onder.

Het Amsterdamse Boergeert heeft
veel moeite gehad om Hong Kong
van zich af te houden. De Zandvoor-
ters waren niet veel minder dan het
goed combinerende Boergeert en ver-
dedigde stug. Boergeert kon in de
eerste helft door fraai uitgespeelde
aanvallen een 2-0 voorsprong nemen.

Na de rust drong Hong Kong aan
zonder de gastheren te veel ruimte te
geven voor snelle counters. Toch was
het Boergeert dat 3-0 wist te scoren
en de strijd leek gestreden. Door een
doelpunt van Hans Schmidt geloof-
den de Zandvoorters er weer in en
was het geluk op hun hand geweest
dan had er meer in gezeten Nu ket-
sten schoten af op paal en lat en bleef
de aansluiting achterwege. Met een
uitval in de slotfase bepaalde Boer-
geert de eindstand tenslotte op 4-1.
Programma

Vanavond staan enige wedstrijden
op het programma m de Pellikaanhal
te Zandvoort: 18.30 uur Hong Kong 2
- Zandvoortmeeuwen 2; 19.15 uur
TZB 3 - Sekura 2. Vrijdagavond: 18.00
uur Zandvoortmeeuwen D jun. 2 -
Score Advertising; 18.30 uur Zand-
voortmeeuwen D jun. - Dry CR; 19.00
uur Zandvoort Noord 2 - Seagalls 2.

Zaalhockeyers
goed in vorm

ZANDVOORT - In de zaalhockey-
• kompetitie gaat het de ZHC heren
uitstekend af. Door twee overwinnin-
gen aan het totaal toe te voegen
nemen de Zandvoorters de kopposi-
tie in samen met Magnus.

In de strijd tegen medeconcurrent
Hoorn keek Zandvoort al snel tegen
een 2-0 achterstand aan, maar met
vlot samenspel werd Hoorn terugge-
drongen. Fraai uitgespeelde aanval-
len werden prima afgerond, waardoor
de 4-2 zege tot stand kwam. '

De tweede wedstrijd tegen Mij-
drecht was een formaliteit. Zand-
voort was veel te sterk en kreeg tó-
taal geen verweer. Raymond Leffe-
laar en Olaf van Ekeren voerden met
ieder vier doelpunten Zandvoort
naar een ruime 10-2 overwinning. •

Voor tweede maal
veldrit in Zandvoort

ZANDVOORT - Als „voorlo-
per" op de aktiviteiten in de zo-
mermaanden in Zandvoort, met
name de Ronde van Zandvoort,
organiseert de HSV De Kam-
pioen in samenwerking met
tweewielerbedrijf Versteege voor
de tweede maal een veldrit (cy-
cle-cross), op zondag 22 jauari in
de nabijheid van het parkeerter-
rein in zuid aan de Brederode-
straat. De organisatie, die voor-
zichtig is begonnen met dit eve-
nement de eerste twee jaar heeft
zich tot doel gesteld om in 1985
een zogenaamde „open ronde" te
organiseren, waar alle grote ma-
tadoren aan de start zullen ko-
men.

Het is genoegzaam bekend, dat het
veldrijden, dat is gedeeltelijk fiet-
send, gedeeltelijk hardlopend met de
fiets op de schouder, zich in een
steeds grotere belangstelling mag
verheugen. Wat eerst als wintertrai-
ning voor wielrenners positief werd
ervaren, is inmiddels uitgegroeid tot
een groot aantal wedstrijden in bin-
nen- en buitenland. Zo worden op 18
en 19 februari aanstaande de wereld-
kampioenschappen veldrijden in Oss
door de KNWU georganiseerd.

De HSV De Kampioen heeft een
zestal verenigingen uit de regio en
daarbuiten uitgenodigd, die op dit
gebied voldoende kwaliteit in huis
hebben om van goede sport te kun-
nen genieten. Deze verenigingen zijn:
Excelsior - Haarlem; Alc. Victrix -
Alkmaar: De Bollenstreek - Lisse;

Swift - Leiden; De Bataaf - Halfweg;
DTS - Zaanstad. Niet alleen de seniq-
ren binden met elkaar de strijd aan
doch ook de jeugd, nieuwelingen en
de liefhebbers/veteranen zullen aan
de start verschijnen. In het deeln^j-
mersveld komen diverse Zandvoor-
ters aan de start waarvan aangeno'-
men mag worden dat zij strijden in de
voorste gelederen. Bij de jeugd zijfi
dat broer en zus John en Hellen
Schilder en bij de nieuwelingen Ton
Schilder en Jacqout Versteege. Bij de
liefhebbers gaat Arthur de Rooy he±
proberen en bij het hoofdnummer zal
Piet Schijff en vooral Volkert Paap,
die al enige goede uitslagen heeft ge-
reden, alles uit de kast rijden.

Het is een goede gewoonte in Zand-
voprt om de toegang voor deze wed-
strijden voor iedereen mogelijk te
maken, doordat er geen entreegeld
behoeft te worden betaald. Het pro-
gramma voor komende zondag ziet
er als volgt uit: 13.00 uur jeugd, 13.45
uur nieuwelingen, 14.30 uur liefheb-
bers/veteranen, 15.30 uur amateurs'/
junioren.

Belangrijke punten voor Z'meeuwen
ZANDVOORT - In een door de

stormachtige wind beïnvloedde
partij voetbal heeft Zandvoort-
meeuwen revanche genomen op
SVW'27 voor de eerder in deze
kompetitie geleden 5-0 neder-
laag. De 2-1 overwinning bete-
kende de derde achtereenvolgen-
de winst, waardoor de Meeuwen
zich iets omhoog werken op de
ranglijst.

Met de harde wind mee trok Zand-
voortmeeuwen direkt ten aanval en
had in de tweede minuut reeds suc-
ces toen Marcel Schoorl goed door-
zette en de bal voor de voeten van
Norbert Vissers schoof die keihard
raak kogelde, 1-0. De Zandvoorters
behielden het initiatief en hadden
mogelijkheden op meerdere treffers.
Marcel Schoorl kon net niet bij een
voorzet van Steef Water komen en de
zeer goed spelende Jos van der Meij
had geen geluk met zijn schoten. In
de veertiende minuut was het toch
raak toen Marcel Schoorl een pass
van Steef Water verzilverde, 2-0.

man, die de bal van de voeten pakte.
De Zandvoorters vergaten het kar-

wei definitief af te maken, waardoor
er hoop bleef voor SVW. In de laatste
minuut scoorde SVW tegen doch dat
doelpunt werd afgekeurd. Enige se-
conden later wisten de gasten toch
2-1 te scoren. De scheidsrechter liet
na dit doelpunt niet meer af trappen

en gezien de meerdere kansen van Hollandia
Zandvoortmeeuwen kan gesteld wor- SVW'27
den dat de zege verdiend was. ADO'20

De stand in de tweede klasse A
KNVB is: Zandvoortm.
WFC 12-21 Vitesse'22
ZFC 11-18 Alc. Victrix
Zilvermeeuwen 12-15 HBC
VIOS-W 12-13 Volewijckers

12-12
10-10
11-10

11-9
11-9
11-8
11-6
12-5

GOEDE START
NA WINTERSTOP

SVW probeerde om de achterstand
te niet te doen en kwam meer in de
aanval. Zandvoortmeeuwen daaren-
tegen counterde zeer gevaarlijk en
had de score duidelijk kunnen opvoe-
ren. De afwerking ontbrak echter.
Steef Water werd in kansrijke positie
van de bal gezet en Marcel Schoorl
zag een inzet rakelings naast gaan.

De badgasten kwamen na de rust
opnieuw aanvallend uit de startblok-
ken maar het offensief luwde snel en
SVW werd de sterkere ploeg. Gevaar-
lijk konden zij echter niet worden
daar Richard Kerkman en Ed Stef-
fers er goed het oog in hadden. De
beste kansen waren opnieuw voor
Zandvoortmeeuwen dat enige snelle
tegenstoten plaatste, doch onzuiver
in de afwerking was. De ver opgeruk-
te laatste man Hans Schmidt kwam
vrij voor de Heerhugowaardse doel-

;§?

Een ZVM-speler tracht tegen de wind in sneller te zijn dan zijn tegenstander, en het lukte invaller Kluijver ook nog.
Foto Dick Loenen
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Fel. sUnTcn chic. Hot kamkU'r van olke Itonault 11.
En in bijzondere maU' voor de Renault 11 GTX, die nieuwe.
imlmkwekkende 11. Venx'weRde felste die er is! Nu in on/e

11 GTX, verreweg
sowroom. felste.

U milt uwhuidiwauto irmi doet de wettelijk ven>lich-
te aanbetaling van 25%. liet bedrag dat dan overblijft kunt
u dj) de volgende manieren financieren:

n eent rente!

De Renault 11 GTX heeft een geduchte krachtbron
van 1721 cm:t onder de motorkap. Met 59 kW (82 DIN pk)
K'oed voor uitei'st pittige prestaties. Maar toch is de Renault , . .., , .. , , , ,.
, , / I M - I V • • 'i \ • \ , \ • • ! i win \ \ • • ' » < > s l u in 12 maanden a. dan betaalt u11 G l \ x.uiniK. /o tfebnnkl hij(volgens LUvnonn) bij
i H I k m l op l!>,2,l)i j 120 km l iip 14,9 en l o]) ll.-l in de stad.
En de Renault 11 GTX biedt meer, x.oalso.a.iToerenlelleren
'n \vissei'op de aclitennit. Kn stoere beschemistn])s op de
flanken. Extra's dit' passen hij een auto met zoveel spirit.
Leverbaar als ^-en ;"> deurs uitvoering.

•lost u in LM, 3(5 of -18 maanden al', dan betaalt u over de hele
periode maar 8% rente! En dat is zo'n W/u la^er dan bij de
laagste (ïnnncierinK die wij konden vinden.

tarief dat wij op de markt konden vinden.
Ie finaru1. 12 mnd. rcnlc' 2-1 nind. 'M mnil. - I K mnd. rente'

11. S" j,25 11.8

De K'iedkoopstt' aktie-ümeven van lienault.
lc finiini-. 12inni l . reiiti ' 21 mnd. M i i mnd. IN mnd. rente'

t' 7.it(i(i.- t' r>sn.:i:i o1

f KI.IIKII.- t' x:i:j.:i:t o1

l'M.OIIII.- I'l.l(iii.(i7 (i1

'KITectief iiTitcpercellliim

f:S 12.07. 1'212,K2 S.ll%
f-i:tii.itl f:w:i,!i"> s.o%

i]) jaarbasis. De wettelijk verplichte aan-

Alk' reden dusoin vandaag notf bij ons l
te komen en kennis te maken met de allerfelst

Renault lieei't een nieuwe
supeivoordeliK'e manier van
iïnancitM'en Keïntrodti-
ceerd. In het kort
komt het liier-
opneoi1:

Renault U GTX v.a.

1.780,-
RENAULT

''"''*'//, "/•" '' Ens al een Renault llv.a.f 17.99rv.AJlcvciin«skostcn
f', / "'' f 388,-. Prijzen inch BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

* Gevr. HULP voor lichte
huishoudelijke werkzaam-
heden. Prijs n.o.t.k. F. Bas-
tiaans kam. 303 Nieuw
Unicum tel. 02507-15441.
* Te koop gevr. HOEK-
HUIS met garage (type 2
onder l kap), Zand voor t of
omgeving. Tel. 02507-
17319.
* T.k.a. GITAARVER-
STERKER Evans CX-10 ±
30W line-outs, 2 ingangen,
koptelefooningang 200.-.
Tel. 02507-14056.
* T.k.a. groot STALEN BU-
REAU i.g.s. nieuw gespo-
ten bruin-beige 150.-, 6
grote laden, tel. 13787.
* Alleenstaande heer zoekt
met spoed ZELFST.
WOONR. max. hr. 500.-
p.mnd. Tel. na 18.00 uur.
Tel. 02507-19256.
* Te koop gevr. DAMES-
FIETS. Y. Keiler, tel.
02507-16522.
* KAMER TE HUUR De
Witte Zwaan, tel. 02507-
12164 of 13713.
* Te koop: 3-deurs KAST,
ledikant, handgeknoopt
vloerkleed, opgezette kro-
kodil, koffiezetapparaat,
Friese schaatsen, servies-
goedt dekbed (dons). Tel.
02507-12819.
* GARAGEBOX te huur
Burg. v. Fenemaplein, tel.
02507-12073.
* Te koop aangeb. wegens
overcompleet div. eiken
BANKSTELLEN met stof
of leer. Alles nieuw, halve
prijzen. Tel. 023-341859.
* Aangeb. riet/chroom
EETSTOELTJES 14.50
z.g.a.n., 3-zitsbank 395.-,
dekenkist 750.-. Tel.
02507-14104.
Urgent! WOONR. GE-
ZOCHT tegen betaalb. prijs
voor jong stel, br. ond. nr.
Z735 bur. v.d. blad.
Te koop WOONHUIS in
Amsterdam, Ie etage, ge-
heel gerenoveerd, omg.
Overtoom, prijs ƒ 62.000.-
k.k., br. ond. nr. Z737 bur.
v.d. blad.

TOPSLAGER

VREEBURG & ZN.
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor de beste kwaliteit
naar uw Topslager.

Banketbakkerij SEYSENER
Haltestraat 23 - Zandvoort - Tel. 1 21 59

DEZE WEEK RECLAME:

1 KERSEN
SLAGROOM
TAARTJE 6.25

Weet u dat wij bekend staan om onze

BAVAROISETAARTJES?
Keuze uit: chocolade, sinaasappel, kersen-
advocaat, Irish coffee, cointreau, kwark,
enz., enz.

Hel ii moeilijker bewondering gaande IL' lioin/en dan op U'
wekken.

f.SANIAL DUliA Y11W-I9I8)
L/al geldt niet voor horloges, klokken en wekkers van

HorlogerieC. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

Want als die uw bewondering gewekt hebben (en dat
gebeurt nogal eens) dan wordt die alleen maar groter hoe

langer u er plezier van heeft! In onseigen atelier
repareren wij alle horloges en k lokken. c3ok ijiiartz en

oude en ant ieke klokken en horloges. Vooral prijsopgave
en volledige garantie.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS, enz.

H. W. COSTER
Makelaars o.g. BV

Burg..Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

SUBSIDIES VOOR
WELZIJN 1985
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuurvan de
provincie, zijn bezig met de voorbereidingen va n de
begroting voor 1985. Om een overzicht te krijgen van
de subsidieverzoeken hebben zij alle-door de
provincie-gesubsidieerde welzijnsinstellingen laten
weten, dat hun subsidie-aanvraag voor 1985 (seizoen
1984/1985) uiterlijk 29 februari 1984 moet zijn
ingediend.
Maar ook andere welzijnsinstellingen die denken voor
provinciaal subsidie in aanmerking te komen, moeten
ervoor zorgen dat hun aanvraag tijdig bij het
provinciaal bestuur is ingediend.
Als u van plan bent subsidie aan te vragen, dient uw
aanvraag eveneens uiterlijk 29 februari 1984 binnen te
zijn. Na deze datum ontvangen aanvragen worden
nietmeerin behandelinggenomen.
Alle aanvragen worden getoetst aan de doelstellingen
van het provinciaal beleid, zoals die voor elk
beleidsterrein zijn geformuleerd.
Inlichtingen over de subsidiemogelijkheden op de
diverse beleidsterreinen kunt u verkrijgen bij de
onderstaande telefoonnummers:
Cultuur en sociaal-cultureel werk tel. 023-163507
Maatschappelijk welzijn, waaronder
minderheden, gehandicapten,
ouderen, e.d. tel. 023-163264
Volksgezondheid tel. 023-163177
Musea en archeologie tel. 023-163088
N.B. Het bovenstaande isnietvan toepassing op

subsidies voor eenmalige activiteiten,
experimenten of projecten. Daarvoor zijn aparte
mogelijkheden.
Dergelijke aanvragen moeten in de regel
tenminste drie maanden voor de aanvang van de
activiteit zijn ingediend.

provinciaal bestuur
van noord-hdlandy^

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 15186

Ondanks de winter
lente bij: *
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
®12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist in al uw bloemwerken.

Voor goeie verzekeringen
met persoonlijk advies.

unnder
zanduaarf

makelaars in assurantiën
bouwos palace
burg van (enemaplein 2
2042 ta zandvoort
tel 02507 - 17818 en 14385

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H.P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!

& ledere ochtend
b verse saucijzen..
5 bij
|{ R. v. d. Werff

Tolweg 6-Tel. 1 5001

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(.t 10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507 -1 40 90 / 1 47 64

PIANO- EN
BIOKFLUIT-

LESSEN
door gediplomeerd

lerares/leraar
S 18486

WONINGRUIL
ZOETERMEER/ZANDVOORT

Wie wil gezellige nieuwe 3-KAMERWONING met
zonnige voor- en achtertuin in Zoetermeer ruilen

voor woonruimte in Zandvoort, eventueel koopruil.
Br. ond. nr. Z 733 bur. v.d. blad. v

MlCRC

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolomme
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon OD de pagin
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad f 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tetèt telefonisch opgeven: 02507-17166 of 0297'
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zanc
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 143
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerde
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblac,
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees
per. Muider Post en Almere Post.
f 4.90 per millimeter.
Sluitlijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren vei
krijg baar.
• Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening ge
bracht.
• Bij plaatsing-in de Micro's worden geen bewijsnummer:
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen hè
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt f 1 .Ot
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisd
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2961
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC

vouvo
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAIM
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man voor een goed verzorgde auto

voor de particulier

m

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

•I

l
I Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

lUNaam:

LAdres:
l
Telefoon:

l
[Postcode: .^.^._.. Plaats:_

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rfloet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.

ZANDVOORT te koop

BOVENWONING
Dr. C. A. Gerkestraat

Ind.: woonkamer en-suite, 2 slaapkamers,
keuken, badkamer met douche en toilet;

2e verd.: met vaste trap, ruime zolderkamer
met kitchenette en slaapkamer.

Vraagprijs f 115.000.- k.k.

ZANDVOORT te koop

WOONHUIS met GARAGE
Fahrenheitstraat

met tuin op het zuiden, voorz. v. thermopane,
zeer lage stookkosten, ca. f 1500.- p. jr.

Ind.: woonkamer met open haard en
moderne keuken, 4 slaapkamers.

Vraagprijs f 165.000.- k.k.

ZANDVOORT te koop

WOONHUIS NABIJ
CENTRUM DORP

Jan Steenstraat
in rustige woonwijk.

Ind.: woonkamer met open haard en open
keuken met bijbehorende apparatuur, 2 slaap-
kamers en zonneterras, voorz. van c.v.-gas

en geheel gestoffeerd.

Vraagprijs f 155.000.- k.k.

ZANDVOORT te koop
Prinsenhofstr./Spoor-

buurtstr.

BEDRIJFSPAND
MET BOVENWONING
Bedrijfsruimte ca. 100 m2, waarvan 6 mz

kantoorruimte.

Eventueel ook als opslagruimte te gebruiken.

ZANDVOORT te koop
GARAGE

Vraagprijs f 9.000.-
Onder het

Burg. v. Fenemaplein
Garage allraén nog toegankelijk
via toegangsdeur met sleutel.

Inlichtingen:

Mak. o.g. H. W. Coster bv
Tel. 1 55 31

l
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VAN DER VELD & ZONEN 55 JAAR JONG *
ZANDVOORT - „Wanneer

mijn vader vroeger op een warme
zondag vroeg: „Wie gaat er mee
ijs halen in IJmuiden?", dan za-
ten wij al in de auto, want dat
was pas feest. In de ijsfabriek
hadden zij namelijk een glijbaan
om de staven ijs vanuit de fa-
briek op de vrachtwagens te la-
ten glijden, en daar maakten wij
als jongens natuurlijk dankbaar
gebruik van. Het ijs was bestemd
voor Kees (Botje) Kerkman die
op het Raadhuisplein een ijssa-
lon had".

Dit vertelt Bert van der Veld
aan de vooravond van het 55-jari-
ge jubileum van het transport-
bedrdijf Van der Veld en Zonen,
dat afgelopen weekeinde met een
feestelijke receptie in de Watt-
straat (in de loods van het be-
drijf) werd gevierd.

In 1929 besloot zijn vader Piet (Pic-
colo) van der Veld zijn handkar in te
ruilen voor een oude T-Ford en een
transportbedrijf te beginnen. Piet en
zijn vrouw Pietje van der Meije had-
den toen een melkzaak in de Verleng-
de Haltestraat. „Wij woonden in een
groot huis, het vroegere stationsge-
bouw dat gestaan heeft in de bocht
van de Verlengde Haltestraat. Vader
haalde altijd de melk met de handkar
uit Haarlem. In 1929 begon hij dus
een transportbedrijf en moeder deed

Van oude T-Ford tot
nieuwe dertigtonner

Koen Terol. Er werd met twee
vrachtwagens gereden.

Oorlog

de winkel. Mijn vader had eigenlijk al
van alles gedaan. Als jongen had hij
zijn vader geholpen in de fouragehan-
d£l, en toen hij een jaar of zeventien
was, was hij schelpenvisser. De liefde
voor paarden heeft mijn vader altijd
gehouden, ik denk dat hij het daarom
helemaal niet zo erg vond in de oor-
log met paard en wagen vracht te
vervoeren. Wij werden geëvacueerd
naar de Haarlemmermeer, de auto's
waren in beslag genomen, toen be-
gonnen wij met paarden", vertelt de
oudste zoon Van der Veld, Bert, die
nu met zijn beide zoons Peter en Her-
man het transportbedrijf runt.

Het begin
Het blijkt dat Piet van der Veld in

de beginjaren letterlijk alles vervoer-
de. Hij was min of meer de plaatselij-
ke vrachtrijder. Van der Veld haalde
de kippen voor Dirk Visser uit de
Haltestraatv an de veemarkt in Pur-
merend op dinsdag, vis in manden

uit IJmuiden en zijn oude T-Ford
werd veewagen wanneer er slachtvee
gehaald moest worden vanuit Leiden
(vrijdags veemarkt) of op dinsdag uit
Purmerend voor de plaatselijke sla-
gers Koot of Jan Spiers.

„Wat ik mij ervan herinner zijn ook
d e steenvrachten die vader yervoer-
de van de steenfabriek in Hillegom,
of de Steenwerf uit Haarlem. Aan het
eind van de dertiger jaren, ik denk zo
1937/38 werd er ook veel op België ge-
reden. Naar Boom bij Antwerpen
daar werden de stenen gehaald, en
als ze nu keihard doorwerkten en al-
les meezat dan konden ze precies in
één dag weer terug zijn. Ze vertrok-
ken dan 's morgens als het nog don-
ker was naar België en waren
's avonds als het donker werd weer
terug. Ik kan mij nog herinneren dat
ze het één keer niet gehaald hebben
en een nacht weggebleven zijn." ver-
telt Bert over zijn vader. Met „ze"
worden bedoeld Piet van der Veld,
Klaas Loos, „Oom" Siem Draijer en

In de mobilisatie werden de twee
vrachtwagens van Van der Veld
gevorderd, senior kreeg er één terug,
die later door de Duitsers werd inge-
nomen. „Wij werden ook geëva-
cueerd, we woonden toen al aan de
Zandvoortselaan, en trokken naar de
Haarlemmermeer. Daar hebben wij
het bedrijf voortgezet met paarden.
Omdat ik het laatste oorlogsjaar
toch niet naar school kon ben ik va-
der gaan helpen, ik was de oudste, en
eigenlijk ben ik niet meer terugge-
gaan naar school", vertelt Bert.

Direct na de oorlog keerde het ge-
zin Van der Veld in Zandvoort terug.
Vader Piet kreeg de beschikking over
een oude legerwagen en het paarden-
tijdperk behoorde tot het verleden".

De start na de oorlog was nog niet
eens zo eenvoudig, want je moest
overal vergunning voor hebben. Pas
in 1956 kochten wij onze eerste nieu-
we Mercedes van 14 ton, al weer een
heel verschil met de nieuwste die het
weekeinde wordt afgeleverd. Deze
vrachtwagencombinatie is dertig ton
en verschijnt als nieuwtje op de ko-
mende RAI. Wij hebben moeite ge-
noeg gedaan om die nog op tijd voor
de receptie binnen te krijgen", vertelt
Bert trots. Overigens zal dit de Picco-
lo 2 worden, want alle auto's zijn ver-
noemd naar Piet van der Veld sr., die
deze bijnaam heeft. Ook zijn klein-
zoon Peter, wordt nu af en toe Picco-
lo genoemd. „Trouwens als ik vroe-
ger in het dorp kwam dan zeiden ze
van mij „daar is die jongen van Pic-
colo", het hoort bij de naam Van der
Veld denk ik".

Vader op zoon

Vader Piet
bij de eerste

vrachtwagen,
een T-Ford in

het jaar 1929.

Tot 1970 heeft Piet van der Veld te-
zamen met zoon Bert het bedrijf ge-
rund. Toen vond hij het echter wel-
letjes en op 68-jarige leeftijd gaf hij
het over aan zijn zoon.

Langzaam maar zeker werd het wa-
genpark uitgebreid en werden de rit-
ten ook internationaler. Regelmatig
vertrekken de vrachtwagencombina-
ties voor een rit naar België, Duits-
land of verder in Europa. De naam
Van der Veld en Zonen kan men in
geheel Europa tegenkomen.

In tegenstelling tot de beide broers
van Bert van der Veld die niet bij va-
der in het bedrijf terecht kwamen
(één werd stuurman en is nu kapitein
op een Shell tanker, de ander werkt
al jaren bij de PEN), gingen de zoons

Herman, Bert en Peter van der Veld staande voor de nieuwste aanwinst, één
van de reuzen van de weg. Namelijk een vrachtwagencombinatie van 30 ton
geschikt voor alle soorten van transport. (Foto Berlott)
van Bert na hun middelbare school
en militaire dienst wél bij vader in de
zaak. Er zijn nu drie grote vrachtwa-
gencombinaties, de Piccolo l, Picco-
lo 2 en Piccolo 3. „De oude Piccolo 2
kun je niet meer meetellen want die
wordt ingeruild voor de nieuwe", zegt
Bert, die trouwens zelf in 1978 de
kranten „haalde" omdat hij de on-
derscheiding „ridder van de weg"
ontving voor het schadevrij rijden
van ruim één miljoen kilometers.

Zaterdag werd de receptie een
groots feest voor vrienden en beken-
den, maar allereerst voor de familie
en de drie generaties Van der Veld
die zo intensief bij het transportbe-
drijf betrokken zijn.

.Margreet Ates

Verboden vuurwerk
ZANDVOORT - Twee knapen die

de „moed" opbrachten op zondag-
morgen vroeg, omstreeks halfvier,
vuurwerk af te steken vlak voor het
politieburo aan de Hogeweg, hebben
een procesverbaal ontvangen.

De eerste maal waren de knapen de
politie te snel af, doch toen zij voor de
tweede keer rotjes afstaken, werd één
van hen in de kraag gevat in de Oran-
jestraat. Behalve een rotje bleek de
18-jarige Zandvoorter ook nog in het
bezit te zijn van een stiletto.

Zijn vriend, een 19-jarige Haarlem-
mer, meldde zich daarna vrijwillig bij
de politie.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort.
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-13.00 en
14.00-17.00 uur
Vrildag: 09.00-12.00 uur
Klachten over bezorging: uit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Am-
stelveen
Redaktiechef: Dick Piet -
Amstelveen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ34,50 per jaar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per half jaar
Voor postabonnementen gel-
den andere tarieven.

VOOR 'T VOETLICHT
Carnavalsvereniging

Scharrekoppen
Oprichtingsdatum: 1974
Doelstelling: Het vieren van het carnaval en het uitdragen
daarvan.
Aktiviteiten: Behalve het vieren van het carnaval ook een op-
treden naar buiten, in dit geval bezoek aan ziekenhuizen, be-
jaardenoorden, het verzorgen van een kindercarnaval het uit-
nodigen van andere carnavalsverenigingen.
De hofkapel „De kwalletrappers" behoort bij de Scharrekoppen
en zal de prins en de raad van elf dan ook altijd vergezellen.
Accommodatie: Het dorp Zandvoort
Contributie: ƒ 150.- voor de leden, de raad van elfen senatoren.
Donateurs worden toegelaten per eizoen, de kosten bedragen
dan ƒ 25.- per seizoen.
Leden en donateurs ontvangen een gratis toegangsbewijs tot
prinsen- en carnavalsbal.
Inlichtingen: Bij de voorzitter Wim Buchel, tel.: 13965 of W.
Kokkelkoren, vicevoorzitter, tel.: 023-281842.

In Zandvoort wordt al heel lang
carnaval gevierd zij het binnens-
kamers.
Als één der grootste verenigingen
die jaarlijks een carnaval organi-
seerde wordt genoemd de MAC,
dit feest vond plaats in hotel Zo-
merlust.
In de zestiger jaren werd het car-
naval uitgebreid gevierd in Socië-
teit Duysterghast. Deze prins
werd ook als eerste door de burge-
meester ontvangen op het raad-
huis en kreeg de mijnstaf over-
handigd voor zijn regeringsperio-
de.
In de zeventiger jaren waren er
zelfs vier carnavalsverenigingen
in Zandvoort, waarvan De Noor-
derlingen in Zandvoort Nieuw
Noord een grote naam opbouwde.

De Scharrekoppen
„Ik denk eigenlijk, als ik mij goed
herinner, dat de heer Pas die toen
eigenaar was van het Strandho-
tel, genoemd moet worden als de
eerste initiatiefnemer. Sociëteit
Duysterghast kwam in het
Strandhotel bijeen, later verhuis-
de de soos naar Riche aan de Bou-
levard Barnaart. Toen kregen wij

maatschappelijk Programma:
Vrijdag 2 maart: Begin carnaval.
Na het vorstendiner in Bouwes
begint de kroegentocht, bezoek
aan elf etablissementen onder be-
geleiding vnn dr Kwnllotnippcrs.

Zaterdag 3 maart: Intocht prins
op ludieke wijze plus ontvangst
op het raadhuis, 's Avonds wordt
het grote carnavalsbal gehouden
in Bouwes.

Zondag dus voor de kinderen, ter-
wijl op maandag 5 maart het car-
naval in Nieuw Unicum zal wor-
den gevierd.

Lezing over
bewustwording

ZANDVOORT - Op vrijdag 27 ja-
nuari wordt aan de Haarlemmer-
straat 17, door Joke van Gelder een
lezing gehouden over persoonlijke
bewustwording. De lezing is bedoeld
om de hedendaagse mens een steun-
tje in de rug te geven, de mens te
leren positief te denken. Door scho-
len, tv, reclame, ouders etc. wordt
een kind al van jongsaf aan geleerd te
doen wat „men" van hem verwacht.
Het kind, en ook volwassenen passen
zich aan deze verwachtingen aan.
Wat overblijft zijn negatieve gedach-
ten, negatieve gedachten die de over-
hand kunnen krijgen.

Joke van Gelder leert mensen ne-
gatieye gedachten om te buigen tot
positieve. Dit geschiedt door middel
van oefeningen etc. Kosten hiervoor
bedragen ƒ 15- aanvang 20.00 uur.

Op zondag 27 februari, één week
voor het carnaval, wordt in
Zwembad de Duinpan nog het
jaarlijkse zwemkindercarnaval
gevierd.
Zoals gebruikelijk zullen alle in-
woners een week van te voren
weer een carnavalskrant ontvan-
gen, het mag dan nog wel geen
maart zijn, toch is de carnavals-
vereniging al druk in de weer met
dit jaarlijkse gebeuren.
Overigens kan het Scharregat in
1985 een groots carnaval ver-
wachten omdat het dan de elfde
maal is dat door de Scharrekop-
pen het carnaval wordt georgani-
seerd.

de winter van de oliecrisis en
bleek Riche wel wat ver weg, de
soos verhuisde naar Zomerlust. In
diezelfde tijd gingen er stemmen
op om te komen tot een „echt"
carnaval, men bedoelde daarmee
het buitengebeuren erbij te be-
trekken. Dus een carnaval zoals
dat in het zuiden wordt gevierd
met een grote optocht, een kin-
dercarnaval, een jeugdprins enz.
In 1974 hebben wij De Scharre-
koppen opgericht, iedereen, dus
iedere Zandvoorter kon en kan
nog steeds lid worden van onze

vereniging. Het eerste carnaval
dat in 1975 werd gevierd was een
grandioos succes, je waande je in
Zandvoort echt in het zuiden, ook
al omdat veel etablissementen
vanaf het begin hebben meege-
werkt", vertelt de voorzitter van
De Scharrekopen, Wim Buchel de
eerste carnavalsprins van De
Scharrekoppen die als Prins Wul-
lum IX de geschiedenis inging.

Senatoren
Het senatorencorps wordt ge-
vormd door de raad van elf, de
vorsten, adjudanten en de prins.
De vorsten kiezen een prins die
geen lid behoeft te zijn van de car-
navalsvereniging, uiteraard
wordt hij dit wel zodra hij de func-
tie accepteert.
De vorsten worden gevormd door
de afgetreden prinsen. Omdat
prins Wullum werd opgevolgd
door prins Ed IX (twee jaar), prins
Vic I, prins Bobo (drie achtereen-
volgende jaren), prins, Sicco en
prins Jan I (dit jaar voor de twee-
de maal) heeft de vereniging een
groot aantal vorsten. Hierbij is
nog gekomen een vorst uit de car-
navalsvereniging van Duysterg-
hast, namelijk Jan Schuurman.

„Bij Duysterghast wordt geen
carnaval meer gevierd, maar wij
hebben altijd een goede verstand-
houding gehad met onze „moe-
dervereniging" dus hebben wij
hem uitgenodigd bij ons vorst te
zijn", aldus Buchel, die trouwens
grpotvorst is, een eretitel omdat
hij na eerste prins ook de eerste

De prins en raad van elf, voor het carnaval 1983/84 eigendom H. G. Sikkens

vorst werd.
„Jammer is het dat prins Vic in-
middels is overleden. Victor ten
Berge was een grandioze kerel en
vorstelijke prins carnaval", ver-
telt grootvorst Wullum.
Behalve de raad van elf, de prins
en de vorsten zijn er ook nog adju-
danten. De „schatbewaarder"
(penningmeester) Ed v.d. Kom-
mer die al jarenlang de grootvorst
terzijde staat en de adjudant van
de prins, de vice-voorzitter.
Het senatorencorps dat dus ook
het bestuur kiest heeft ieder jaar
opnieuw de handenvol aan de or-
ganisatie van het carnaval.
„De taken zijn vele, men verzorgt
de uitnodigingen, de organisatie
van de diverse feesten die gevierd
worden, zoals het kindercarnaval,
het carnaval in Nieuw Unicum en
dit jaar ook in het Huis in de Dui-
nen; men zorgt ervoor dat de pre-
sentatie van de gehele raad en se-
natorencorps correct is. Er moe-
ten programma's worden opge-
steld, andere carnavalsyerenigin-
gen worden uitgenodigd, een
prinsenbal worden georganiseerd.
Buiten het „seizoen" wordt vaak
acte de présence gegeven bij jubi-
lea en speciale manifestaties.
Er wordt wel eens gezegd dat het

handen vol geld zou kosten om
prins carnaval te zijn, doch dit
wordt door de voorzitter ontkend.
„Ieder lid van het senatorencorps,
dus de raad van elf, prins, adju-
danten en de vorsten zorgen voor
hun eigen kleding. Dat is natuur-
lijk wel kostbaar, maar in veel ge-
vallen, éénmalig. De prins betaalt
we! zelf de onderscheidingen die
door hem worden uitgereikt, voor
het overige zijn de onkosten voor
de carnayalsvereniging, en na-
tuurlijk zijn er wel evenementen
die de senatoren zelf betalen, ik
bedoel diners etc.".

Prinsenbal
Na vele jaren van afwezigheid zal
het carnaval zich dit jaar weer in
hotel Bouwes afspelen. De Schar-
rekoppen vieren onder leiding
van prins Jan I het prinsenbal op

zaterdag 21 januari in alle zalen
van hotel Bouwes. Prins Jan I en
zijn raad van elf zijn dan gasthe-
ren van niet minder dan tien an-
dere carnavalsprinsen met hun
raden, dansmariekes, boerenka-
pellen en zelfs een can-cangroep.
De verenigingen die aanstaande
zaterdag naar Zandvoort komen
zijn:
Oelewappers uit Oldenzaal, De
Carnavalsvereniging Neuss uit
dezelfde plaats in West-Duits-
land; De Loeszak uit Valkenburg,
De Biggenvangers uit Heemste-
de, de Bietenbouwers uit Zwanen-
burg, De Bpkkenbekken uit Am-
sterdam, Limburgia en Justus
van Mourik ook uit de hoofdstad,
de Turftrappers uit Amstelveen
en de Muilezels uit Utrecht.

De „Buutreedner Bertus ten Pie-
rik" zal optreden terwijl nog twee
bands en uiteraard het huisorkest
van de Scharrekoppen, de Kwal-
letrappers aanwezig zullen zijn.
In de loop der jaren zijn de overi-
ge carnavalsverenigingen in
Zandvoort met de aktiviteiten ge-
stopt, zodat buiten de Schuim-
kpppen, die een besloten carnaval
vieren, slechts de Scharrekoppen
een uitgebreid programma heb-
ben samengesteld.

Jammer dat men dit jaar heeft af-
gezien van de carnavalsoptocht.
„Het bleef uiteindelijk bij de kin-
deren, die vaak staan te bibberen
van de kou. Wij hebben weinig of
geen reacties van verenigingen en
middenstand ontvangen en dan
kun je beter helemaal geen op-
tocht meer houden", is de mening
van het bestuur. In plaats van de
optocht wordt nu een kindercar-
naval gehouden in De Krocht,
waarbij een jury aanwezig zal zijn
om de prijzen toe te kennen voor
de leukste en origineelst verklede
deelnemers. Hierna vindt nu een
rondgang door het dorp plaats
waarbij getracht zal worden het
dorp op stelten te zetten,
's Avonds houdt de prins met
raad van elf nog een kleine kroe-
gentocht.
Dit gebeurt op zondag 4 maart.

Prins Jan I die zowel in 1983 als in 1984 prins van de Scharrekoppen is.
(archieffoto)

AGENDA:
Toneelgroep voor
kinderen

Op vrijdag 13 januari is in
wijkcentrum 't Stekkie gestart
een toneelclub voor kinderen
van 6 jaar en ouder. Repetities
worden gehouden iedern vrijdag-
middag van 16.00-17.00 uur in
het wijkgebouw. Inlichtingen
worden verstrekt door Marjolijn.
tel. 15698 en Tanja tel. 12244 en
aan het wijkgebouw zelf, tel.
16055.

Vergadering
Vanavond wordt in het raad-

huis (kantine) een vergadering
gehouden van de planvoorberei-
dingscommissie. Op de agenda
staan een aantal subsidie-aan-
vragen en discussiestukken o.a.
over de volkskerstzang en reser-
veringen plus ingekomen stuk-
ken. Aanvang 20.00 uur.

Prinsenbal
Door de Scharrekoppen wordt

aanstaande zaterdag 21 januari
een prinsenbal gehouden in ho-
tel Bouwes. Aanvang 20.00 uur,
toegangsprijs ƒ 7,50. Kaarten
zijn in de voorverkoop vurkrijg-
baar bij de VVV Zandvoort en op
21 januari vanaf 19.45 uur aan de
zaal.

Scouting
Bij de scoutinggroep The Buf-

falo's is nog plaats voor jongens
in de leeftijd van 7-10 jaar. ledere
zaterdagmiddag van 14.30-16.30
uur komen de Buffalo's bijeen op
het binnencircuit-terrein in hun
clubhuis. Aktiviteiten zijn:
sport, spel, kamperen, excursies
en handvaardigheid, ook onder
deskundige leiding zelfleren een
kampvuur te maken, koken etc.
etc. Meer inlichtingen worden
verstrekt door Anneke Beek-
huis, tel. 17672 en Floor Kerk-
man, tel. 18066.



ZWARE
STORMSCHADE
op het Waterloopleintje

DE GEKSTE EN LEUKSTE ARTIKELEN
WAAIEN BiJ ONS ERIN EN ERUIT.

Zoals u misschien al weet, verkopen
wij bijna al uw

TWEEDEHANDS SPULLEN
U kunt bij ons elke dag inbrengen

en kopen.
Tot ziens bij: Marcel Meyer

Haltestraat 61a - Tel. 1 34 63

WIJ RUBMEN OP!
RESTANTEN in KOSTUUMS - KOLBERTS -
PANTALONS - PULLOVERS - OVERHEMDEN,
enz., NU MET HOGE KORTING.

Zie onze etalages
of kom eens even binnen kijken!

TEL. 13136KERKSTRAAT 20

Fijn bezuinigen... op uw fiets! l
Uw fiets rijdt op uw eigen energie.
En daar heeft u maar heel weinig voor
nodig... mits u maareen lichtloper
neemt van een vertrouwd merk
Een Gazelle natuurlijk Fietsen is dan
meer ontspanning dan inspcnnmg.
U kunt bij ons kiezen uit heel veel
Gazelle fietsen. Die leveren wij m
minstens 25 verschillende modellen.'
Allemaal sterke, lichte, snelle
Wilt u fietsen zien die precies passen
bij uw wensen en uw budget?
Wij hebben ze staan!

U bent welkom bij:

Rijwielhandel

PETER VERSTEEGE \
Haltestraat 18 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 44 99

GAZELLE fietsen rijden op VREDESTEIN banden

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor ais nei goed moet zijn

Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Ook 's maandags geopend
vanaf 10.00 uur.

BELANGRIJK!!
De negatieve publiciteit rond de „Noorse" garnalen

heeft ons genoodzaakt alle buitenlandse garnalen uit de
verkoop te nemen.

Onze buitenlandse garnalen worden betrokken van de
fa. Heiploeg uit Zoutkamp waar een team van

laboranten de kwaliteit dagelijks kontroleert en deze
borg staan voor garnalen van zeer goede kwaliteit.

Ongekontroleerde garnalen van dubieuze kwaliteit zijn
de oorzaak van deze nare affaire.

Wij wachten de verdere gang van zaken af en staan met
de beste kwaliteit tot uw dienst.

Hoogachtend, P. Reus en medewerkers/sters.

Mata Hari Snackcorner
02507-13201. Haltestraat 24 - Zandvoort

• KOUDE SCHOTELS •BITTERGARNITUREN
• INDONESISCHE RIJSTTAFELS • CHINESE

FONDUE alleen op bestelling.

Wat niemand anders heeft:
• „ZANDVOORTSE ROLLEN".
Gaarne verstrekken wij u (telefonisch) een prijsopgave
In het winterseizoen: woensdags gesloten.

Deze week:
• JAVANO
En vanaf heden iedere week
• INDONESISCHE GERECHTEN

Voor de lekkerste kaas blijft „De Kaashoek" de baas!
Bij aankoop van

1 kilo HOLLANDSE KAAS
10 lekkere verse eieren

0.98voor
Tot ziens bij De Kaashoek

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 - ZANDVOORT - Tel. 1 50 00

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v. d. Moolenstraat 47 - Tel. 1 58 29 / 1 39 65

• Nieuwe cursus: ZELFVERDEDIGING voor DAMES
Geheel gericht op de praktijk.
Vanaf februari a.s. op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
10 lessen kosten 100.-. Aanmelden vanaf nu.

• JEUGDJUDO 5 en 6 jaar
Er is weer plaats op donderdagmiddag 15.30 uur.

• SQUASH
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.
Op één uur spelen /10.- korting!

• ZONNEBANKEN en ZONNEHEMELS
Door onze allernieuwste snelbruinlampen zéér goede resultaten!
Wegens grote drukte wel even bellen om uw tijd te bespreken.

• SAUNA voor DAMES, HEREN en GEMENGD
Ook te huur voor sportgroepen of sportverenigingen en particulieren.

Wij zijn iedere dag geopend, ook zaterdags en zondags.
U wordt van harte uitgenodigd om eens een kijkje bij ons te nemen.

Zo bouwden onze voorouders
Ter gelegenheid van het dertigja-

rig bestaan van het Amsterdamse
bureau Monumentenzorg is een
kleine tentoonstelling ingericht,
die is gewijd aan het bouwen van
een huis in de 18de eeuw.

De tentoonstelling beoogt de be-
zoeker in woord en beeld mforma-
tie te geven over de wijze waarop in
de 18de eeuw m Amsterdam een
woonhuis werd gebouwd. Daarvoor
is een stap terug gedaan, ruim 200
jaar in de tijd. De bezoekers aan de
tentoonstelling zijn getuige van
het bouwen van een nog bestaand
woonhuis aan de lange Leidse-
dwarsstraat 148.

Door middel van instructieve te-
kenmgen is te zien wat er bij het
bouwen allemaal te pas kwam. Uit-
gebreid wordt ingegaan op de fun-
deringwerkzaamheden die aan de
eigenlijke bouw vooraf gaan. Daar-
na wordt het optrekken van de
bouwmuren gevolgd. Tekeningen
illustreren de vernuftige construc-

tie van de houten kap en geven
informatie over de namen die aller-
lei houten onderdelen hadden. Na-
dat het huis onder de kap is ge-
bracht, wordt een begin gemaakt
met het opmetselen van de voor- en
achtergevel. De steenhouwer stelt
als laatste de fraaie zandstenen or-
namenten bovenop de gevel.

De tekeningen, afgewisseld met
eigentijds prentmateriaal, tonen
een reconstructie van het histo-
risch bouwproces. Hierbij is in eer-
ste instantie uitgegaan van histo-
risch bronnenmateriaal, dat overi-
gens zeer beperkt voorhanden is.
Daarnaast kon worden teruggeval-
len op de jarenlange ervaring die
het bureau Monumentenzorg
heeft opgedaan bij de restauratie
van talrijke Amsterdamse woon-
huizen.

Op de tentoonstelling zijn voorts
realia te zien, die betrekking heb-
ben op het vak van huisschilder. Er
wordt iets vertoond over de werk-
wijze van deze ambachtsman.

Voor woonklachten naar
bouw- en woningtoezicht?

Bouw- en woningtoezicht ziet toe - de naam zegt het al - op simpel-
weg de uitvoering en de naleving van de woningwet uit 1902; tegelijk
ook is deze instantie een soort scheidsrechter die uit te zoeken heeft wie
in het gelijk staat, de eigenaar van de woning of de indiener van de
klacht. Want zo gaat dat, "wie met klachten zit over zijn of haar huis,
wendt zich al gauw tot deze af deling bouw- en woningtoezicht. Maar is
dat wel de juiste instantie?

Eerst dit. Bouw- en woningtoezicht,
in zowat elke gemeente aanwezig, doet
meer dan eventjes geschetst was. Het
houdt zich om te beginnen bezig, met
het afgeven van bouwvergunningen.

AJs iemand een huis wil neerzetten,
dan dient hij allereerst tekeningen af
te geven die bouw- en woningtoezicht
toetsen op een aldaar geldend bestem-
mmgsplan. Een huis mag niet zomaar
op een weiland gezet worden, een hoog
kantoor met winkels niet zomaar tus-
sen woningen.

En het uiterlijk doet er ook nog toe,
alles aan de buitenzijde moet in har-
monie kunnen zijn met de omgeving.

Service woninginrichter stopt
niet bij rinkelen van kassa

De woninginrichter moet er de laatste jaren hard aan trekken om het hoofd boven water te
houden. Inzakken van de verhuismarkt plus alom gedwongen aantrekken van de broekriem
maken het hem knap lastig. En in die strijd om het bestaan moet hij het dan ook nog opnemen te-
gen „prijsknallers" bij tapijtschuren, meubeldiscounts en textielhallen. Een stevig wapen in die
strijd is een gedegen vakkennis en vergaande service, waardoor hij in staat is een vertrouwensre-
latie met zijn klanten op te bouwen.

Een goede woninginrichter is een
'praktijkman op het gebied van bm-
nenhuisarchitectuur. Hij beschikt

•over de nodige kennis van meubel-
technische zaken, meubel- en wo-
ningstoffenng, materialen, kleurkun-
de en zelfs kunstgeschiedenis, en be-
heerst de nodige tekentechnische
vaardigheid. Zo'n woninginrichter
'erkoopt dan ook niet alleen een stuk

tapijt, wandbekledmg of een eethoek,
maar tevens een goed advies vóóraf,
afgestemd op persoonlijke wensen en

-mogelijkheden van de klant, plus een
"stukje zekerheid dat te verlenen diens-

ten, zoals het leggen van tapijt, het
naaien van gordijnen, het uitvoeren
van kleine verbouwingen, behangen
etc., op vakkundige wijze verricht zul-
len worden.

Woninginrichters durven dan ook
vaak een garantie te geven die nog
boven de fabneksgarantie uitgaat. De
service van de goede woninginrichter
houdt namelijk niet op bij het rinkelen
van de kassa.

„Komt iemand bij ons naar tapijt
kijken, dan werken we eerst een heel

vragenlijstje met hem of haar af," al-
dus een woninginrichter in Capelle
aan de Ussel, „gezinssamenstelling,
leefgewoonten, kleuren en materialen
van de bestaande inrichting, voor wel-
ke kamer het tapijt bedoeld is, of ze
huisdieren hebben, allergisch zijn; al-
lemaal vragen die heel belangrijk zijn
voor een goed advies vooraf en een
uiteindelijk tevreden klant. Heeft de
klant niet zoveel te besteden dan advi-
seren wij altijd binnen de bestaande
mogelijkheden de beste kwaliteit te
kiezen. Dus beter het duurste nylon
vilt dan het goedkoopste - maar gelijk
geprijsde - nylon bouclé.

Blijkt tijdens het gesprek een zekere
onvrede met het bestaande interieur,
om welke reden dan ook, dan komen
wij graag eens bij de klant thuis kij-
ken. Een andere opstelling van de
meubels, een wat rustiger gordijnpar-
tij of een gedeeltelijk verlaagd plafond
is soms voldoende om de kamer een
geheel ander aanzien te geven. En dat
zeggen wij dan ook. Soms ook passen
de woonaccessoires niet meer bij het

Veilige en
hygiënische
cocon huisvuil

Betonfabriek Den Boer BV te
Nieuw-Lekker-land heeft een nieuw
product: de Cocon-containerbox die
kan worden aangewend als een veilig
en hygiënisch omhulsel voor huisvuil-
containers en als opslagplaats voor
vluchtige stoffen, vuurwerk, munitie,
gereedschappen e.d. Ook kunnen ze
dienen ter bescherming van berege-
ningsinstallaties op sportvelden. De
inhoud kan variëren van 750 tot 1.600
liter.

nieuwe bankstel en moet je voorzich-
tig adviseren het pruilende zigeune-
rinnetje te vervangen door een rusti-
ger zeefdruk.

Voor complete inrichtingsadviezen
gaan we altijd eerst bij de klant thuis
kijken. Niet alleen voor het nemen van
maten, maar vooral ook om te kijken
hoe hij nu woont, welke levensstijl het
uitstraalt. Daarvoor moet je toch iets
van de combinatie persoon-interieur
proeven. Dat advies, inclusief kleur-
en lichtplan, tekenen wij uit, laten het
dan een paar dagen bij de mensen
thuis achter, en praten het daarna
met hen door, brengen eventuele wijzi-
gingen aan en als het plaatje geheel
naar hun zin is, budgetteren wij het,
waarna we eventueel een faserings-
plan kunnen opstellen. Dat wil zeggen
dat we adviseren welke dingen eerst en
welke in een later stadium gereali-
seerd kunnen worden. En wil de klant
een gedeelte zelf doen, zelf bijvoorbeeld
het tapijt leggen, dan is dat natuurlijk
geen enkel bezwaar; we zetten dan wél
op de bon dat eventuele gebreken, ver-
oorzaakt door dat stukje doe-het-zelf,
buiten de garantie vallen."

Knopzendertje
voor alleenwonende
bejaarden

Het bedrijf Technoswitch BV te
Zaandam begon in 1976 met het pro-
duceren van automatiseringsappara-
tuur. In een later stadium kwam daar
communicatie-apparatuur bij en
thans wordt 70 procent van de be-
drijfstijd besteed aan de levering van
beveiligingsinstallaties. De onderne-
ming „switcht" voortdurend naar
nieuwe plannen en produkten en
heeft thans een plan in ontwikkeling
voor de verhuur en/of verkoop van
draagbare knopzendertjes aan alleen-
wonende bejaarden, waarmee in geval
van nood familie, vrienden of kennis-
sen kunnen worden gealarmeerd. Di-
recteur J. A. Logjes overweegt de hier-
vopr benodigde meldkamer in het be-
drijfspand van Technoswitch onder te
brengen.

Daar gaat dan weer de welstandscom-
missie over, die doorgaans bestaat uit
een wethouder en externe deskundi-
gen als architecten die alszodanig
niets met het uit te voeren project te
maken hebben, opdat zij onpartijdig
kunnen oordelen. Een positief of nega-
tief advies van bouw- en woningtoe-
zicht, komt bij het college van burge-
meester en wethouders, dat gerechtigd
is een vergunning wel of niet af te
geven. Het kollege in de gemeente be-
slist dus uiteindelijk.

Daarmee is de kous niet af. Want
bouw- en woningtoezicht bemoeit zich
vervolgens ook nog eens met de tot-
standkoming van nieuwbouw. Het
controleert bij voorbeeld of de funde-
ring, waar het huis op komt te staan,
wel deugdelijk is, en het beton wel van
de juiste samenstelling.

„Het komt voor," zegt A.C. van Die-
men, hoofd bouw- en woningtoezicht
Amstelveen, „dat een hele constructie
kan worden afgekeurd. Wij adviseren
verdere bouw te stoppen en alles over
te doen. Een huis dat klaar is, contro-
leren wij bovendien op bouw; wij geven
echter geen bewijs af op kwaliteit. Wel
is het gebruikelijk het formulier te on-
dertekenen van 'bouw voltooid'.' Tij-
dens de bouw wordt overigens niet elke
fase door ons gecontroleerd, daar is
een opzichter voor, die namens het
bouwbedrijf op de juiste gang van za-
ken toeziet."

Hebt u greep op wat binnen tot
stand komt? „Enigszins," zegt hij, „wij
bekijken een tekening op kamerinde-
ling, keukens en toiletten. Met het oog
op waterleiding, riool of gas zouden wij
wat anders kunnen adviseren. Bij gas
is het van belang waar de CV-ketel
komt te staan. Want maar al te vaak
staat deze op een geheel verkeerde
plaats getekend. Als de ketel mocht
ontploffen, dan moet de schade ook zo
beperkt mogelijk blijven; een kleine
ruimte met dikke muren zouden wij
adviseren.."

Het voorbeeld noemt hij, wat in En-
geland tien jaar geleden gebeurde in
een hoog flatgebouw. Op de bovenste
verdieping daarvan, de achttiende
etage, stak een dame eem sigaret aan
waarop een gasketel ontplofte. De flat
zakte aan één zijde als een kaarten-
huis inéén. Van Diemen: „Toevallig
waren ze in Amstelveen met flats be-
zig, van eenzelfde constructie Wij
hebben direct het plaatsen van CV-
ketels verboden; daar wordt nu op olie
gestookt."

Wat mag iemand doen aan zijn wo-
ning en waar dient de eigenaar voor te
zorgen? Van Diemen: „Tamelijk veel,
maar toch zijn er restricties. Een
muurtje weghalen om een groter
woonoppervlak te verkrijgen, kan niet
zomaar altijd. Het kan een steunmuur
zijn, die het huis draagt. Daar is toe-
stemming voor nodig. In andere geval-
len kunnen wij zeggen, haal maar weg
als het geen kwaad kan, maar dan wel
met goedkeuring natuurlijk van de ei-
genaar. Zomaar iets wegbreken mag
in principe niet."

Is het onderhoud aan woningen ge-
regeld? „Het hangt er van af wat. In
het algemeen is de eigenaar verant-
woordelijk voor de buitenboel bij voor-
beeld. En hij is verplicht bepaalde
standaardzaken in het huis te ver-

nieuwen, indien noodzakelijk. Hij mai
een closetpot als deze oud is en vo
barsten zit door een nieuwe vervan
gen. Een wastafel ook. Verplichte:
kun je hem dat op zekere hoogte. He
hangt ook van de huur af, zou ik zeg
gen, die iemand betaalt. Bij weinii
huur kan de huurder zelf wellich
voor vernieuwing zorgdragen. Bij eei
hoge huur mag je verwachten dat hel
wordt gedaan. Maar een buitenmuui
of een gevel die op instorten staat!
moet door de eigenaar worden ver
nieuwd. Dat geldt ook voor lekkage;
Hij moet daar iets aan doen. Weiger
hij, dan kan hij door ons worden aan
geschreven. En vervolgens, als hij wei
geren blijft, een lastgeving van bouw
en woningtoezicht verwachten. Ten
slotte kunnen wij - en dat komt voor
de technische dienst inschakelen, o
een bouwbedrijf tegen redelijke kostei
het zaakje laten klaren. De rekenini
krijgt de eigenaar gepresenteerd. Wi
kunnen zelfs verbaliseren wegens na
latigheid; bouw- en woningtoezich
heeft opsporingsbevoegdheid. De eige
naar moet dan voor de rechter ver
schijnen."

De klachtenregen die bouw- en wo
ningtoezicht bereikt, verschilt na
tuurlijk in aantal per gemeente. Da
zal in Amsterdam bij voorbeeld mee
zijn, dan in Weesp, Purmerend of Uit
hoorn. „Maar," zegt Van Diemen, „in
houdelijk komen ze vaak op hetzelfdi
neer. De meeste klachten betreffer
lekkages, die niet direct verholpei
worden. Klachten ook over vochtig
held in de woning. Dat kan het gevoli
zijn, zeggen wij, van verkeerd bewo
nen. Want maar al te vaak is spraki
van slechte ventilatie. Wij adviserei
hoe het beter kan en die raad word
meestal opgevolgd. Een ander geval
pas geleden, was dat van een schoor
steenlekkage. In twee woningen vai
verschillende eigenaren werd ver
schillend gestookt, gas en open haard
In de woning met gas was rookontwik
keling, afkomstig zeiden ze van
open haard. Wij hebben geconstateen
dat in beide gevallen lekken moester
zijn en dat beide eigenaren ook voor di
reparatie dienden op te draaien. Dui
niet één van de twee. Bovendien is eer
open haard niet gevaarlijker dan sto
ken met kolen. Een kolenhaard wa<
vroeger gewoon.

De klachten kunnen ook komen, w
is de ervaring bij bouw- en woningtoe
zicht, van mensen die in de buurt iet
hebben geconstateerd dat vermoede
lijk in strijd zou kunnen zijn met d<
bouwvoorschriften. En dan gaat hè
daarbij vooral, dat het uitzicht belem
merd wordt door het bouwen van eer
schuurtje, of door het aanbouwen var
iets. De kans is groot dat zoiets illegaa
gebeurt en dat bouw- en woningtoe
zicht alsnog de zaak moet afkeuren
„Het gebeurt ook wel," zegt Van Die
men, „dat iets gebouwd is, waaraar
achteraf toch een vergunning voo:
kan worden verleend. Het mag du
blijven staan in dat geval. Maar il
adviseer het risico van afbreken lieve
niet te nemen, als het in strijd moch
zijn met de plaatselijke situatie. Kijk
als de buren geen uitzicht meer gebo
den wordt, kunnen we zeggen stop me
de bouw. Dat kan niet."

Over bouw- en woningtoezicht zoi
nog onstellend veel meer te vertellei
zijn; het bekijkt bij voorbeeld of hè
reclamebord aan een pui wel goed i
bevestigd, of het aanbrengen van eei
dakkapel wel volgens de voorschrif tei
is uitgevoerd, of een schutting tussei
twee tuinen niet te hoog is en nog vee
meer. Informatie hierover altijd bi
het gemeentehuis waar bouw- en wo
ningtoezicht doorgaans een afdelini
heeft.
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ZANDVOORT - Dat het kruispunt Hogeweg/Haarlemmerstraat/Brederode-
straat nu niet bepaald overzichtelijk is, is een gegeven dat m het dorp algemeen
bekend is Niet voor niets worden plannen ontwikkeld om aan deze situatie
binnenkort een eind te maken

Dat het oversteken van kinderen via het zebrapad dagelijks een bijzonder
hachelijke zaak is moge blijken uit onderstaande fotoreportage

; Gevaarlijk oversteekpunt
Sinds het huis Sterre der Zee werd gesloopt en het terrein braak ligt, worden

hier dagelijks auto's geparkeerd Veel van deze auto's worden zo geparkeerd,
dat het trottoir vrij blijft, maar zelfs dat gebeurt niet altijd

Voor de leerlingen van de Oranje Nassauschool en Hannie Schaftschool, die
vier maal per dag dit zebrapad moeten „nemen" heeft het oversteken dan ook
meer weg van een „een-twee-dne-m godsnaam", dan het simpele wachten tot er

geen verkeer komt voordat je oversteekt, want wachten voor voetgangers die
willen oversteken via het zebrapad doen lang niet alle automobilisten

Het verdient wellicht aanbeveling het paikeren van auto's op het teriem vlak
langs het trottoir te verbieden omdat een ongeluk op deze plaats lang niet
denkbeeldig is Men oordele zelf

Het kind staat op de rand van het zebrapad en wil vanaf de Hogeweg naar de Haarlem-
merstraat oversteken.

Het uitzicht op het verkeer komend vanaf de Hogeweg is beperkt door de geparkeerde
auto tot maximaal 10-15 meter.

De weg is vrij, dus oversteken

Het kind heeft juist het „veilige" trottoir verlaten.

Foto's Berlott.

10 seconden later (exact getimed)
Het kind is juist vijftig/vijfenzeventig cm van de „veilige" stoeprand en bevindt zich

op het zebrapad.
Dan is het kiezen, of als een haas terug naar de stoeprand, of rennen voor je leven naar

de vluchtheuvel halverwege.
Wanneer de auto die plotseling voor het kind opdoemt een snelheid heeft van 50

km/uur dan redt het kind dat hard kan hollen het net, ook stopt de automobilist mis-
schien net op tijd. Gaat de auto echter sneller, dan is de kans fifty/fifty Wie wint? De
automobilist die tijdig kan stoppen of het kind?

Dit is het uitzicht dat een volwassene heeft staande op dezelfde plaats Oudere voet- [ /
gangers, die verder kunnen zien dan een kind, (de foto werd genomen op ooghoogte van
een volwassene met een lengte van 1.70 m). Het uitzicht op het verkeer is meer dan het
kind heeft, maar de reactie van een oudere voetganger niet zo snel als een kind

De conclusie mag luiden verbied het parkeren op dit braakliggend terrein, en kan het
niet anders, dan toch nog altijd met de auto zover het terrein op dat het uitzicht vanaf de
oversteekplaats tot aan de bebouwing op de Hogeweg onbelemmerd is

^

De dagen van de Christelijke
Jaap Kiewiet MAVO zijn

ZANDVOORT - Het doek is voor de Christelijke MAVO-school
Jaap Kiewiet gevallen Dit jaar zal geen nieuwe brugklas worden
gestart Wel zullen de leerlingen die nu de school bezoeken hun stu-
die mogen voltooien Dit houdt m dat de MAVO-school aan de Sop-
hiaweg nog drie jaar kan voortbestaan De leerlingen van de huidige
brugklas zullen de laatste examenklas vormen die wordt opgeleid
De eindexamenklas 1987 dus

Momenteel bezoeken zo'n klei-
ne honderd leerlingen de school
Gestart werd het schooljaar
1983/'84 met 106 leerlingen, maar
door verhuizing, overlijden, on-
verwachte stopzetting van de
studie, is het aantal al geslonken
tot rond de honderd „Wanneer
over enkele maanden de vierde
klassers de school verlaten, zo'n
vijfendertig, dan is er geen zeker-
heid dat wij dit aantal opnieuw
kunnen inschrijven Met kunst
en vliegwerk halen wij misschien
twintig leerlingen en dat is te
weinig", zegt direkteur Berken-
bosch
Hierbij wijst hij op het aantal geboor-
ten in 1972, (de MAVO leerlingen
voor 1984) een onstellend laag aantal,
slechts 166

In totaal zou een aantal van twin
tig nieuwe leerlingen betekenen dat

het aantal lerarenuren ingekrompen
moet worden, en dit houdt dan weer
m dat men met gecombineerde klas-
sen moet werken Het onderwysteam
ziet de gecombineerde klassen met
zitten omdat dit de kwaliteit van het
onderwijs beïnvloed , Wij hebben

In 1987 de
laatste

examenklas
momenteel een goed peil, en dat wen-
sen wij te handhaven", aldus Berken-
bosch

Den Haag
Woensdagmiddag 18 januari heeft

in Den Haag een gesprek plaats ge-
vonden tussen ambtenaren van het
ministerie van onderwijs en weten-
schappen, het schoolbestuur en di-
rekteur Berkenbosch Dit gesprek
heeft een einde gemaakt aan de onze-
kerheid rond het voortbestaan van
de school „Wij hebben de bui natuur-
lijk zien hangen, daarom zijn wij
deels opgelucht dat wij nu weten
waar wij aan toe zijn, opgelucht ook
omdat wij de verzekering hebben ge-
kregen dat de leerlingen die nu onze
school bezoeken zonder enige belem-
menng in staat zullen worden ge-
steld, aan onze school het MAVO-ex-
amen af te leggen Ook zyn waarbor-
gen gegeven dat het onderwijs in de
komende jaren geen enkel nadeel
van deze situatie zal ondervinden",
zegt Berkenbosch

De ouders werden direkt de volgen-
de dag door het schoolbestuur inge-
hcht, en gisteravond is er een bijeen-
komst geweest in de aula van de
school, waar de ouders een nadere
toelichting ontvingen en antwoord
op eventuele vragen

Volgens de heer Berkenbosch was
het voor het schoolbestuur en hém-
zelf een prettige gewaarwording te
ontdekken dat men in Den Haag alle
begnp had voor de situatie waarin de
school zich nu bevindt, en is men ook

dankbaar voor de verkregen steun
Duidelijk werd ook tijdens dit ge-

sprek dat aan een fusie tussen de
Jaap Kiewiet MAVO en een Haar-
lemse school niet gedacht kon wor-
den „Wij kregen hier nooit toestem-
mmg voor omdat de afstand te groot
is Bovendien werd ook gezegd dat
wij het zelf maar moesten uitzoeken
wanneer wij nieuwe leerlingen zou-
den accepteren Wanneer wij beslo-
ten tot afbouw dan zouden wij alle
steun ontvangen"

Volgens de heer Berkenbosch kan
men nu in alle rust gaan afbouwen
Wat er na 1987 met het schoolgebouw
zal gebeuren is nog de vraag Belang-
njker is ongetwijfeld waar de leraren
die dan overblijven en die dan tussen
de 35 en 45 jaar zijn opnieuw een
baan zullen vinden

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag voor 12 00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Winterse wielerveldrit
ZANDVOORT - De tweede

Zandvoortse wielerveldrit is on-
danks barre weersomstandighe-
den sportief gezien een succes
geworden

In de zuidelijke duinen kwa-
men tientallen deelnemers afge-
lopen zondag tot uitstekende
wielersport, dit ondanks de kei-
hard bevroren grond en de daar
later nog bijkomende sneeuw-
buien, die meer gedachten aan
winter - dan aan wielersport op-
riepen

Dit moet ook de gedachten
geweest zijn van het publiek, dat
waarschijnlijk de Europese
schaatswedstnjden op de buis
spannender vond dan de veldrit
m Zandvoort, want veel toe-
schouwers waren er niet Dit was
jammer voor de organisatoren,
maar men heeft nu eenmaal het
weer niet m eigen hand

Dat door deelnemers en de
weinige belangstellenden toch
gesproken wordt van een „ge-
slaagd evenement" pleit alleen
maar voor de wedstnjdleidmg

Foto DickLoenen

ten De mensen van de dienst
PW hadden dinsdagmorgen de
doorgaande straten bijzonder
snel sneeuwvrij gemaakt, al
weid door veel inwoners verge-
ten, dat ook de stoep voor het
huis volgens de APV sneeuwvrij
gemaakt dient te worden Dit tot
groot ongerief van voetgangers
en oudere inwoners, die zich
slechts voetje voor voetje op pad
waagden om boodschappen te
doen

Foto Berlott

Skiparadijs
Maandag zorgde de hevige

sneeuwval er voor dat Zandvoor-
ters in bezit van ski's een baan-
tje langlaufen uitprobeerden
voor de deur

Voor deze Zandvoorter een
aardige training voor de winter-
sport

Ongelukken hebben zich bijna
niet voorgedaan, slechts hier en
daar een kleine shpparty en
werd de Kruisstraat wegens
gladheid zondagavond afgeslo-

(Advertentie)

VANDAAG:

Scholeninf ormatie 1984

Serajevo
ZANDVOORT - In verbar

de Olympische winterspelen c
8-19 februari m Serajevo (Jo
vie) zullen worden gehouden,
de openbare bibliotheek in d
node door middel van boeken
mofoonplaten en documentaU
naai het accent worden gelegd óp
Joegoslavië, de Olympische spelen
en diverse takken van wintersport

Kustbeheer vergt verder onderzoek

Strandpaviljoens
kunnen blijven staan

ZANDVOORT - De strand-
pachters van Zandvoort halen
opgelucht adem. Hun paviljoens
behoeven voor het seizoen 1984
nog niet verplaatst te worden
richting vloedlijn. Hoogheem-
raadschap van Rijnland belast
met het kustbeheer van Zand-
voort heeft besloten dat het be-
stuur zich nader zal beraden
over de noodzaak van het ver-
plaatsen van de afrasteringen en
overweegt het Waterloopkundig
Laboratorium een onderzoek te
laten instellen naar de huidige
en toekomstige situatie van de
Zandvoortse kust. Tevens zal op
korte termijn opnieuw overleg
worden gepleegd met andere be-
trokken overheidsdiensten.

Dit bericht heeft m Zandvooit,
voorlopig de nodige vreugde vei
wekt Strandwachter Paap, van pa
viljoen 12 (de overige waien vooi
commentaar niet bereikbaai) vond
het een .fantastisch" bericht

„Voor ons was de onzel- erheid het
ergst Vlak voordat je gaat opbouwen
niet te weten of je nu wel of niet moet
verplaatsen, was een zeer enerveren
de tijd Ik ben blij dat de besprekm
gen gezorgd hebben voor een nadere
bestudering van het probleem O veri-
gens ben ik van mening dat wij onze
strijd met moeten staken maar dat
wij ook door moeten gaan met het m-
winnen van inlichtingen en techni
sche gegevens Verder doorgaan op

Nieuws fonotheek
ZANDVOORT - De openbare bi-

bhotheek maakt bekend dat de afde
Img fonotheek de openingstijden
heeft aangepast aan die van de bi
bhotheek In 1984 is men dus 28 uur
per week geopend

Tot 31 maart aanstaande heeft de
fonotheek weer twee extra collecties
grammofoonplaten in haar bezit en
wel
— symfonische popmuziek, onder an
dere ELO Emerson Lake & Palmer
- Italiaanse muziek, klassiek en po
pulair

Bij dit laatste onderwep woidt op
verzoek van de gebruikers in de fono
theek de videoband met de Italiaan
se opeia „Aida' afgedraaid

Een nieuw onderdeel van de collec-
tie in de fonotheek is de muziekcas-
settes voornamelijk klassieke mu
ziek, terwijl compactdiscs aange
vraagd kunnen worden (Een over
zicht van de Landelijke Bibliotheek
centrale in Amsterdam is aanwezig)

de ingeslagen weg in redelijk overleg,
dat lijkt mij het beste', zegt hij zeer
verheugd

Door het bestuur van Rijnland
wordt medegedeeld dat m afwach-
ting van de resultaten van dit nader
beraad door het Wateiloopkundig
Laboratorium en ondeizoek de afras
teringen tussen Zandvoorts strand
en duinen aanstaand zomerseizoen
op de huidige plaats mogen worden
gehandhaafd De strandpaviljoens
kunnen dus in 1984 op de oude zand-
plaquettes worden opgebouwd

„Aan dit voorlopig besluit mogen
echter geen verwachtingen voor de
volgende jaren woiden ontleend", al-
dus het Hoogheemraadschap

Bovendien zal het Hoogheemraad-
schap ondeizoeken of de bankettes of
plaquettes met het oog op het zeewe
nngsbelang op langere termijn ge-
handhaafd kunnen blijven ' Dat on
derzoek dient ook het belang \ an de
strandpachters, met name m geval
van een door natuurlijke ooi zaken
achtei uitgaande kust, welke omstan-
digheid zich m Zandvoort wellicht
reeds nu aftekent", is de mening van
Rijnland

EEN RAMP - bete-
kent het sluiten van
het Marine hospitaal
volgens huisarts An-
derson

3

5 EEN RAMP - had de
zeereis kunnen zijn
van het Zandvoortse
vrachtschip Pergo
voor de bemanning

MUZIEK - maakt de
Zandvoortse Muziek-
kapel al sinds 1917
Deze week m Voet-
licht

5
KOUD — was het zon-
dag tijdens de veldnt
die m de duinen werd
gehouden Verder bas-
ketbal, zaalvoetbal
volleybal en voetbal
op de sportpagma
Veel vertegenwoordi-
gers van de Zeeschui-
mers naar de Neder-
landse kampioen-
schappen voor adspi-
ranten

Zandv

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34 50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden
aan

Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
Of bel de abonnementenafdeling 020 5623066
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BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam
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Postcode
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Ik betaal per kwartaal / 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar / 34.50
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FAMÏLIEBERICHTEN

Van het concert des lerens heeft
niemand een programma.

Geheel onverwacht is uit ons midden weggenomen
onze zorgzame broer, zwager en oom

Gerard ten Velden

op de leeftijd van 57 jaar.

Kam J. ten Vt'lden-Baas
Mevr. A. ten Velden
Mevr. T. Molenkamp
Fam. H v Beem-ten Velden

Haarlem. 2-i januari 19H4

Corr. adres: Woldam Ii4,
Haarlem-Schalkwijk

De crematie vindt plaats vrijdag '11 januari om
10.00 uur in het crematorium te Dnehuis Wester-
veld.

Dankbetuiging
Voor de vele hartel i jke blijken van belangstelling
en medeleven ons betoond ti jdens de ziekte en na
het heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame
vader, groot-overgrootvader, broer, zwager en oom

Willem van der Werft'
betuigen wij u onze welgemeende dank.

Uit aller naam
H. W. van der Werff-Kramer

Zandvoort, januari 1984

't Is beter zonder scha dan met zijn scha te lecren.
JOOST v. d. VONDEL (1587-1679)

Wie een uurwerk koopt bij

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

lijdt nooit scha, heeft de beste garantie en service.
Wij repareren in ons eigen atelier alle soorten uurwerken,

van quartz tot oud en antiek.
Prijsopgave vooraf en volledige garantie.

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v. d. Moolenstraat 47 - Tel. 1 58 29 / 1 39 65

• Nieuwe cursus: ZELFVERDEDIGING voor DAMES
Geheel gericht op de praktijk.
Vanaf februari a.s. op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
10 lessen kosten 100.-. Aanmelden vanaf nu.

• JEUGDJUDO 5 en 6 jaar
Er is weer plaats op donderdagmiddag 15.30 uur.

« SQUASH
van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur.
Op één uur spelen f 10.- korting!

• ZONNEBANKEN en ZONNEHEMELS
Door onze allernieuwste snelbruinlampen zéér goede resultatenl
Wegens grote drukte wel even bellen om uw tijd te bespreken.

• SAUNA voor DAMES, HEREN en GEMENGD
Ook te huur voor sportgroepen of sportverenigingen en particulieren.

Wij zijn iedere dag geopend, ook zaterdags en zondags.
U wordt van harte uitgenodigd om eens een kijkje bijons te nemen.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

INBOEDELVEILING
wordt gehouden _±_ eind februari.
INZENDING NOG MOGELIJK.

Inlichtingen:
tel. 121 64/1 37 13

Fa. WATERDRINKER

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

TE HUUR:
vrij

appartement
bev. 2 kamers, eig. keu-

ken, gebr. douche/toilet;
f650.- incl. energie.
Tel. 02507-12150.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het jaar 1984 gegadigden op
voor de exploitatie van het parkeerterrein
annex rijwielstalling, parkeerstrook Boule-
vard Barnaart, vanaf de De Ruyterstraat
(seizoen vergun n ing).

- vergunning wordt verleend onder door ons
college naar redelijkheid te bepalen voor-
waarden c.q. op te leggen verplichtingen.

- bij de verlening van de vergunning zal tot
op zekere hoogte rekening worden gehou-
den met het bedrag van de inschrijving.

- bij gelijke inschrijving en gelijke qeschikt-
heid der gegadigden zal vergunning worden
verleend aan degene die als eerste heeft in-
geschreven.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
15 februari 1984 op de daarvoor bestemde
formulieren ten gemeentehuize te hebben
ingediend.
Deze formulieren zijn, op werkdagen van
08.00 tot 12.30 uur, te verkrijgen op de af-
deling Algemene Zaken.

Aanvragen die na bovengenoemde datum ter
secretarie worden ontvangen komen niet
voor vergunning in aanmerking.

Zandvoort, 23 januari 1984.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

Per 1 f ebr. te huur:

GROTE
BOVENWONING

centrum Zandvoort.
Vrije opgang.

Evt. in tweeën te verd.
1250.-p. m.incl.

Tel. na 18.00 uur:
02507 -1 8619

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 /1 2518

Deskundig advies.

Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

41-jarige
ziekenverzorgster

ZOEKT

WOONRUIMTE
is genegen lichte hulp

te verlenen.
Br. ond. nr. Z 740
bur. v. d. blad.

HONDENKAPSALON

RENEE
Gespecialiseerd in
poedels en kleine

terriërs.
v. Ostadestraat 26,
tel. 02507-15626

Gevestigd sinds 1957

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H.P. KOQIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto • brand - leven
alle verzekeringen

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Ook 's maandags geopend
vanaf 10.00 uur.

DEZE WEEK: uit eigen keuken

grote visburger per stuk 2.00
Kabelwangetjes
in cocktailsaus, 100 gram 2.50

Kabelwangetjes
gekruid gebakken, 100 gram 1.75

Visragoüt fruits du 500gram 8.75
Verse kreeftensoep
met stukjes kreeft, halve liter 7.50

Uit eigen homarium:
levende kreeften Zeeuwse oesters
uit de zoetwaterbak:
rivierkreeft, regenboogbforel en
stoof paling.

vraagt voor direct:

leerling
banketbakker

met enige ervaring, leeftijd ca. 20 jaar.

Kerkstraat 15, Zandvoort.
Tel. 02507-12253.

ALMONDEHOEVE
ANTIEKBOERDERIJ

Honderden gezellige boerenmeubeien zonder tierelan-
tijnen. Grote Spaanse en ongerest. afd. Ook blank

grenen. Allergrootste keuze in Nederl. antiek.
Service en garantie. Vraag toez. fotodoc. ZN.
Almondeweg 2 - Oegstgeest, bij Leiden.

Tel. tijden, ook weekend: 10.00 tot 22.00 uur.
Koooavond tel. 071-17 27 57.

\ Trek in een

\ ÉCHTE TOMPOUCE?

Ê R. v. d Werff

i
^ Tolweg 6-Tel. 1 5001

Ik vond wat i k zocht o p d e G rote K roe h t i
.BELANGRIJK BERICHT

4KG
ALLEEN BIJ ONS AL HET
! VLEES GOEDKOOPDVUWPAN!

; waardebon ontvangt u

fijngekruide
. , V - , .„„.^*•,v.

heel kilo

gram originele

slaaersharn

H
B

0OTERMARKT80
HOEKOEOHHPrEOUDE

VOORUW VIERVOETER:
mager
runderhart

heel kilo

zomerreisgidsen zijn
binnen

Haal ze gratis af bij:

Reisbureau Kerkman
Grote Krocht 20

telefoon 02507-12560, Zandvoort

LEKKER WARMGEVOERDE

DAMESLAARZEN
echt suède

Herman Harrris schoenen
. Grote Krocht 20 b

Vrijdag en zaterdag

WINSTON
heerlijke Hollandse
handappel
heel kilo

10MAROC
eten en drinken

ZOETE
CLEMENTINES
zonder pit
10 stuks

Grote hagelwitte

BLOEMKOOL

1.98
2.50

2.50
2.50

Maandag en dinsdag

5 grote witteo ijl uu; WILIG ^^ WB 4%

GRAPEFRUITS 2.50

ZUORKOOL
uit het vat
heel pond 0.59

l AART f
f VEER f
§ GROENTEN en FRUIT §
= §
| Grote Krocht 23 s

| Zandvoort-Tel. 14404 §

IiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiuiniminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiAi

DIERENSPECIAALZAAK WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Denk aan de vogels!
VETBOLLEN - PINDA'S- STROOIVOER

dibevo

ERICA'S BLOEMEN
een klasse apart...

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT
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Ondanks kou en sneeuw
spectaculaire wielerveldrit

olkert Paap probeert tevergeefs dichter bij de koplopers te komen. Een
erdienstelijke vijfde plaats werd zijn deel.

ZANDVOORT - De orgamsato-
ren van de tweede Zandvoortse
wielerveldrit, HSV De Kampioen
en Peter Versteege, hadden zon-
dag de weersomstandigheden
niet met zich Hard bevroren
grond en in de loop van de wed-
stnjden toenemende sneeu w-
buien, wat het parcours niet ge-
makkelijk maakte Ondanks de-
ze tegenvaller zat het toch wel
goed met het aantal deelnemers,
dat zich met het afschrikken
door deze „Siberische" omstan-
digheden De vijfentachtig deel-
nemers, in diverse categorieën,
zorgden er voor dat de met m
groten getale aanwezige toe-
schouwers, door goede en span-
nende stnjd nog enigszins ver-
warmd werden.

Het hoofdnummer, de amateurs en
junioren, waarvoor vijfendertig deel-
nemers aan de start verschenen, *as
vanaf de start zeer aantrekkelijk Op-
penhuis en Van der Knoop waren de
eerste die er vandoor gingen, met
Zandvoorter Volkert Paap die zich
prima wist te handhaven m de voor-
ste gelederen Het glibberige par-
cours was er de oorzaak van dat som-
mige renners tegen de grond gingen,
zonder nadelige gevolgen, waardoor
de beide koplopers met pech moes-
ten uitvallen

De koppositie werd direkt overge-
nomen door Cornelissen, die achter-
volgd werd door Ron Vroom en Cok
van der Hulst De spanning steeg in
de laatste rondes daar steeds van
koppositie werd gewisseld Het was
tenslotte Cok van der Hulst, die on-
danks een val, op het laatste rechte
eind Vroom voorbij ging Volkert
Paap zwoegde in de Zandvoortse dui-
nen naar een zeer verdienstelijke vijf-
de plaats

In de overige categorieën mocht de
strijd er eveneens zijn, waarbij de
Zandvoortse jeugd in de voorste gele-
deren liet zien Zo behaalde Jaco Ver-
steege bij de nieuwelingen een fraaie
vierde plaats en Ton Schilder een

TZB wint op techniek
HEEMSTEDE - Onder abomi-
abele weers- en terremomstan-
igheden heeft TZB door een 2-0
verwinning op Heemstede, een
erdere opmars gemaakt, die tot
evolg heeft dat de derde plaats
p de ranglijst wordt ingenomen
'a een zwakke" kompetitieslart
en dmderrjk eirsterk herstel'van''
"•ZB dat op het harde veld tech-
isch veel beter was dan Heem-
tede en daardoor de zege volko-
nen verdiende.
Door het harde veld en de sneeuw-

i3i stond de wedstrijd niet op een
loog peil De omstandigheden waren
e moeilijk en de spelers konden zeer
noeihjk op de been blijven TZB pas-
e zich echter veel beter aan de om-
tandigheden aan dan Heemstede en

was vanaf het eerste Quitsignaal m de
aanval te vinden De Zandvoorters
schiepen de beste kansen maar zui-
ver richten was er nog niet bij Het
duurde tot de vijfendertigste minuut
eer TZB het technisch beter verzorg-
de spel kon uitdrukken in een 1-0
voorsprong Ab Bol speelde zich op
rechts vrij en iedereen verwachte een >
voorzet, doch er volgde een verras-
send hard schot, waarop de Heem-
steedse keeper het antwoord schul-
dig bleef

Heemstede kon moeilijk uit de voe-
ten komen op het spekgladde veld en
het offensief bleef uit TZB tikte de
bal goed rond en kon zonder kleer-
scheuren de rust halen

Heemstede probeerde in het twee-
de gedeelte TZB direkt onder druk te
zetten Met lange ballen werd de
Zandvoortse defensie bestookt, het-

geen op dit veld niet de juiste taktiek
was „IJzig" kalm verdedigen de
Boys de voorsprong mede door de m-
breng van Roei de Reus en invaller
Hans Deelstra.

Allengs kwam TZB wat meer in het
Heemsteedse doelgebied wat m de
dertigste minuut resulteerde m de
beslissende treffer Ab Bol rukte met
de bal op en gaf éeh gave voorzet, dié
door Ron Zwemmer knalhard werd
ingeknald Heemstede trachtte te-
vergeefs m het laatste kwartier aan
de dreigende nederlaag te ontsnap-
pen De gastheren konden geen vuist
maken TZB bleef geroutineerd over-
eind en voegde opnieuw twee kostba-
re punten aan het totaal toe

Komende zondag gaat TZB op be-
zoek bij Renova, dat op revanche be-
lust is voor de enige geleden neder-
laag in Zandvoort

.anvoerder Willem Koning blijft gemakkelijk overeind op een zeer moeilijk bespeelbaar veld.
'oto: Dick Loenen

achtste Bij de A jeugd was het Hel-
len Schilder, die alle medestrijders de
hielen het zien en de eerste plaats
pakte

Bij de jeugd tot 14 jaar leek het een
Zandvoortse overwinning te gaan
worden Zowel John Schilder en Pe-
ter Versteege vochten voor de over-
winnmg, die net aan hun neus voorbij
ging A Lutje uit Alkmaar was uit-
eindehjk de winnaar, voor John
Schilder

Ondanks het slechte weer waren de
organisatoren toch wel tevreden na
afloop Peter Versteege stelde „Het
is natuurlijk jammer dat het weer
niet meewerkte De toeschouwers
blijven daardoor weg of volgen de
koers vanuit de auto Gelukkig was
er van deelnemerszijde veel animo,
waardoor er hele spannende wedstrij-
den te zien waren en dat vergoede bij-
zonder veel", aldus Versteege die het
organiseren m het bloed zit, daar bij
met de voorbereidingen voor de vier-
de Ronde van Zandvoort maar weer
is gestart „Het moet wel raar gaan
als dat niet lukt We hopen dan maar

op goed weer en met medewerking
van de Zandvoortse middenstand
moet dat ook een succes worden De
beide evenementen zijn niet meer
weg te denken uit Zandvoort en we
proberen die te handhaven", stelt Pe-
ter Versteege

Uitslagen amateuis en junioren l
C van der Hulst (Swift), 2 R Vroom
(Kampioen), 3 M CoinelissernOlym-
pia) eerste junioi 4 H v d Maat
(Kampioen) 5 Volkert Paap (Kam-
pioen)

Liefhebbeis en veteranen l P v d
Velde (Bollenstreek) 2 J Schrama
(Bollenstreek) 3 N Slingerland (Bol-
lenstreek)

Nieuwelingen E v Beek(Alcmana
Victnx), 2 E Rutte (Excelsior), 3 F
Veenendaal (Bollenstreek) 4 J Ver-
steege (Kampioen), 8 Ton Schilder
(Bollenstreek)

Jeugd A l Hellen Schildei, 2 De
Graaf, 3 V d Wateringen, Jeugd B l
Wiegert

Tot 14 jaar l A Lutje 2 J Schil-
der, 3 P Veisteege, 4 M v Bakel

Goed tegenspel Lions
levert geen punten op

HAARLEM - De Lions basket-
baldames boekten in de uitwed-
strijd tegen Cronje Shots een ge-
makkehjke zeer verdiende 34-42
overwinning. De heren kwamen
eveneens in het veld en lieten
verrassend basketbal zien Het
hooggeplaatste Bijlmer BC buit-
te m de slotfase de foutenlasten
en de smalle basis van Lions uit
en pakte alsnog de zege met 76-
62

Het was aan het goed man to man
verdedigen te danken, dat Lions in
de eerste helft met is weggespeeld
Een schotpercentage van minder dan
25% is zeer matig te noemen, doch
door de stugge verdediging kon ook
Bijlmer BC geen groot overwicht krij-
gen Door de vele verdedigmgs-re-
bounds, van onder andere Enk Lam-
pe en Peter Noortman (terug na een
langdurige blessure), kwam Lions
vaak m balbezit, doch zoals vermeld,
heten de Zandvoorters de fraaie mo-
gelijkheden onbenut om gelijke tred
te houden of zelfs een voorsprong te
nemen Zeventiende minuut 29-15
achterstand

Lions schakelde over op zone, dat
Brjlmer BC voor onoplosbare proble-
men stelde Er werd met een punt
meer gescoord en Lions kon iets aan
„de achterstand doen, ruststand 29-21

De tweede helft startte Lions op-
nieuw met een man to man, waarmee
Brjlmer BC zeer veel moeite had, en
Lions toonde aan m die fase van de
stnjd tot goed basketbal te kunnen
komen Dit resulteerde in de achtste
minuut tot een 40-40 stand De grote

foutenlast (drie man met vier per-
soonhjke fouten) en de smalle basis
heeft Lions de zege gekost

Bijlmer greep deze kans en liep uit
tot 57-48 m de dertiende minuut De
strijd was besist en Lions probeerde
het nog eenmaal met een zone, doch
nu had Bijlmer wel een afdoend ant-
woord en bepaalde de uitslag op 76-
62

Topsöores Lions Erik Lampe 17,
Evert Bol 16

Dames
In tegenstelling tot de voorgaande

wedstrijden liep het nu veel beter bij
Lions Cronje Shots miste veel doel-
pogmgen, waarna de rebounds voor
Lions waren, en het balbezit werd ge-
volgd door goed opgezette aanvallen,
die evenzo goed werden afgerond
Ook verdedigend had Lions geen
moeite met Cronje Shots, waardoor
na tien minuten Lions reeds op een
14-2 voorsprong stond Na deze vlotte
Zandvoortse opening kon Cronje
Shots iets meer vat krijgen op het
spel en de stand bij rust een wat be-
ter aanzien geven, 21-12 voor Lions

Het begin van de tweede periode
was geheel voor Lions dat met snelle
aanvallen de Cronje-defensie uiteen
speelde en definitief de overwinning
veilig stelde, 32-18 In de slotfase nam
Lions duidelijk gas terug, hetgeen
Cronje Shots m staat stelde de neder-
laag beperkt te houden tot 34-42

Topscores Lions Jacquehnge
Paauw 10, Thea Remders 7, Kika de
Leon 7, Eliane Sauveplanne 5, Caroli-
ne Bol 5

Rinko grijpt naast remise
HILLEGOM - In de zaalvoet-

balkompetitie kwam Rinko m
het veld tegen hjstaanvoerder
Koppers en verloor na een zeer
spannende strijd, met slechts 1-0
Een zeer ongelukkige nederlaag,
die in de slotfase tot stand kwam
door een eigen doelpunt

In de beginfase waren de betere
kansen voor Rinko, dat een afwach-
tende houding aannam, maar met
snelle counters Koppers in de proble-
men bracht De ongeslagen koploper
had het evenals m de eerste wedstrijd
(1-1), zeer moeilijk en had geluk, dat
schoten van Peter van Kamthout en
Marcel Cabri langs de verkeerde kant
van de paal gingen Ook Bart Bot-
schuijver en Simon Molenaar waren
dicht bij een doelpunt, maar hun
inzetten werden door verdedigers
van de doelhjn gehaald

In het tweede gedeelte van de eer-
ste helft kwam Koppers wat meer
voor het Zandvoortse doel, dat op-
nieuw op prima wijze door Addy Ot-
tho werd verdedigd

Na de doelwisselmg was het Kop-
pers, dat sterk aandrong en dat te-
genover zich vond een stug verdedi-
gend Rinko Toch waren er kansen
voor Koppers, dat eerst op de buiten-
kant van de paal schoot en even later
de bal van de kruising paal en lat zag
stuiten Ue Zandvoortse voorwaart-
sen zaten ook niet stil en Bart Bot-
schuijver zag tweemaal een inzet ge-

stopt en Peter Schipper kogelde van
verre over

De strijd bleef ondanks het uitblij-
ven van doelpunten zeer boeiend en
de dubbelblanke stand leek de eind-
stand te gaan worden Een vooraet
van Koppers werd echter twee mmu-
ten voor tijd door Wim Paap onder-
schept en deze speelde terug op doel-
man Addy Ottho, die zijn heiligdom
echter had verlaten, waardoor de bal
over de doellijn rolde 1-0 In de slotfa-
se heeft Rinko, met zelfs Addy Ottho
m de aanval geprobeerd alsnog een
gelijkspel uit het vuur te slepen,
maar Koppers liet zich niet verras-
sen

Buiten winter .\ .
binnen lente

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
@12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist in al uw bloemwerken.

Banketbakkerij SEYSENER
Haltestraat 23-Zandvoort-Tel 12159

,4? DEZE WEEK RECLAME.

SLAGROOM-
TAARTJE 6.25

Steeds meer mensen weten het,
steeds meer mensen eten het.
Het wonder van deze eeuw:
slank worden zonder moeite met ons
eigen gebakken malsovitbrood.

TOPSLAGER

VREEBURG & ZN.
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor betere kwaliteit
naar uw Topslager.

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 185 60

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
DAKKAPELLEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Voor goeie verzekeringen
met persoonlijk advies.

unnder
znnduoort

makelaars in assurantiën
bouwes polace
burg van fenemaplem 2
2042 13 landvoon
tel 02B07 17818 en 14385

Winst voor
Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - De zaalvoetbal-
wedstrijd Zandvoortmeeuwen-Ber
bee werd met een gelijke stand afge
sloten, 4-4, geen onveidienstelijke
prestatie van de Zandvoorters Aan-
vankelijk werd door de thuisclub met
enige reseive aan deze wedstiijd be
gonnen, omdat twee A-jumoren
moesten worden ingezet om het team
te completeren Achteraf bleek deze
ongerustheid ongegrond want zowel
Jan Willem Keesman als Kees Mole
naar, speelden letterlijk en figuuilijk
de sterren van de hemel en scoorden
ieder een doelpunt De overige twee
kwamen vooi rekening van Andre de
Regt en Piet Koper Helaas kwam
een door Piet Koper verkeerd ge-
plaatste voorzet recht voor de voeten
van een tegenstander, die hiermee
zeer gelukkig de stand enkele secon-
den voor het emdsignaal gelijk kon
trekken Jammei de winst vooi ZVM
was zeker verdiend geweest

ZANDVOORT - Ongelooflijk ster-
ke zwemprestaties van vijf meisjes en
vier jongens brengen de Zandvoortse
Zwem & Poloclub de Zeeschuimers
op het hoogste landelijke zwemm-
veau Op 3, 4 en 5 februari a s zullen
in Uden (N -Brabant) de Nederlandse
Kampioenschappen Adspiranten
van start gaan Deelname aan deze
landelijke kampioenschappen is aan
zware tijdslimieten gebonden, die de
Zeeschuimers m de afgelopen weken
bijna 50 maal doorbrakan Vergele-
ken met 1983 met 4 starts en een fina-
leplaats een fantastische vooiuit-
gang waardoor de kansen op goud,
zilver en brons belangrijk is gestegen

Veel is te danken aan de zwemtiai-
mngs-faciliteiten m zwembad de
Duinpan waar de kernploeg van de
Zeeschuimers dagelijks o l v trainer
G Sieverdmg hun traimngsprogram-
ma kunnen afwerken Individueel is
Wander Halderman de beste allroun-
der bij de Zeeschuimeis want hij
komt uit op maar liefst 10 program-
ma-onderdelen en zal zich ook nog
driemaal inzetten in de estafettenu-
mers Samen met Esther Huizmga,
Emmy Koning, Patncia Heeremans,
Karin van de Aar, Ingnd van de Fits,
Ruud Heeroma, Nico Wempe en On-
no Joustra zal ook Wander proberen
de titel kampioen van Nederland te
bemachtigen

Ria Willemse tegen
wereldtop

Als vertegenwoordigster van de
Nationale zwemploeg zal Ria Willem
se op de Worldcup Speedomeet
Zwemmen het komend weekend aan-
treden tegen de beste zwemsters van
de wereld Zij zal starten op de 50,100
en 200 m schoolslag Ria hoopt in dit
zwemgeld in Amersfoort een finale-
plaats op de 200 m schoolslag te be-
reiken De zeer goed in vorm verke-

Wander
Halderman
beste
allrounder
rende Zeeschuimster kijkt met span-
nmg het weekend tegemoet

Gastzwemmer
Sinds enige weken traint de ex-Ne-

derlands recordhouder op de 200 me-
ter schoolslag Steenwijker Hans
Jansen bij de Zeeschuimeis Want
juist bij de Zeeschuimers, die toon
aangevend zijn op deze zwemslag
hoopt hij voor zijn in diensttredmg
voor een militaire dienstplicht nog
eens zijn lecord te evenaren In De-
venter zwemmend in de veremgmgs-
kompetitie reikte hij tot 2 24 5,
slechts 4 5 sec boven de Olympische
limiet

Sportief recreatief
Terwijl de wedstnjdzwemploeg af-

gelopen zondag m zwembad de Duin-
pan m Zandvoort het ene na het an
dere zwemsurces boekte waarbij
vooral Wander Halderman, Dick Ver
burg Barbera de Wit, Marja Mole-
naar, Karin v d Aar, Ester Huizmga,
Ingnd van de Fits en Onno Joustra
zeer sterk op de voorgrond traden
was het in Heemstede feest voor de
allerklemsten van de Zeeschuimers
waarvan de meesten voor het eerst
een echte zwemwedstnjd bezochten
Zeker dertig jongens en meisjes de-
den op de 25 en 50 meter school- en
rugslag met voor elkaar onder Zeer
goede resultaten waren er voor de
Zeeschuimers zeker weggelegd tegen
ZVN uit Nieuw Vennep, HZV uit ffil-
legom en organisator HPC uit Heem-
stede

Uitslagen 25 m school l Wendy
Drommel, 2 Kim Koper, 2 Daphny
Paap, 2 Vincent Bakker, 2 Sander
Drommel, 3 Martijn van Bavegem, 3
Ditte Valk, 3 Danny Koper 50 m
school l Sita Valk, 3 Yne Hoge-
toorn 25 m rugslag l Ditte Valk, l
Wandy Drommel, Daphny Paap

Speedo-jaargang Patncia Heere-
mans l 200 wissel 2396, Anneke
Koopmans l 100 m vlinder 142 7,
Rob Verburg 2 100 m schoolslag
l 58 8, Dick Verburg 3 100 m rug
l 43 4, Enk Wempe 100 m rug l 26.7,
Patncia Heeremans 2 100 m vrij
1056

Volleybal
ZANDVOORT - Van de volley-

balveremging Sporting OSS
kwamen slechts twee teams in
het veld Het tweede damesteam
behaalde een fraaie 3-0 overwm-
nmg op Spaarne '75, doch het
tweede herenteam moest de eer-
ste nederlaag slikken Spaarne
bleef de Zandvoorters met 1-3 de
baas

Het tweede damesteam van Spor-
ting OSS dat door ziekte en blessures
enige tijd uit vorm was, blijkt zich
goed te herstellen De vorm en het
spelritme keren terug, waardoor op-
nieuw overwinningen ontstonden
Een goede prestatie werd deze week
geleverd door het op de derde plaats
staande Spaarne '75 een 3-0 neder-
laag te bezorgen In de eerste set
werd al snel door Sporting een kleine
voorsprong genomen Spaarne volg-
de redelijk, maar naarmate de wed-
stnjd vorderde kreeg Spoiting OSS
steeds meer overwicht Flitsende
aanvallen door het midden verrasten
het Spaarne-team, die de achter-
stand zag groeien Verdiend sloten de
Zandvoortse dames de set af met 15-6
winst

In de tweede en derde set probeer-
de Spaarne een antwoord te gevem
op het spel van Spoiting, dat onver-
moeid doorging en groeide m het
spel Ondanks het betere tegenspel
van Spaarne maakte Sportmg korte
metten en sloot de wedstrijd af met

15-8 en 15-10 Met deze fraaie 3-0
overwinning heeft Sporting zich uit
de gevarenzone weten te werken

Het tweede herenteam was minder
gelukkig en leed de eerste nederlaag
van deze kompetitie De eerste set
tegen het m de middenmoot vertoe-
vende Spaarne startten de Zandvoor
ters zeer enthousiast, maar toch mis-
lukte er veel De set-ups kwamen niet
zoals bedoeld waren, waardoor nau-
welijks gesmashd kon worden Bij de
goede set-ups verdwenen de smashes
m het net, kortom het wilde m het
geheel met lukken Toch wist Spor-
tmg de eerste set nog wel winnend ;af
te sluiten (15-13)

Het Spaarne-team doorzag dat
Sporting niet in de juiste vorm ver-
keerde, en profiteerde handig van
deze situatie en won de tweede set
met 14-16 Ook in de derde en vierde
set zag Sporting geen kans uit de
problemen te komen Bij vlagen su-
bhem spel, maar veelal mislukte ak
ties, hetgeen Spaarne in de gelegen-
heid stelde de sets te pakken met
13-15 en 9-15
Ondanks deze 3-1 nederlaag blijft
Sporting OSS aan de kop van de
ranglijst

Komende zaterdag speelt Sportmg
een volledig programma m de Zand-
voortse Pellikaanhal Een program-
ma dat er als volgt uitziet

Dames Sportmg OSS l - Heemstfe-
de l 19 30 uur, Sporting OSS 2 -
Tnumph 2 20 30, Sportmg OSS 3 -
Spaarne '75 3 19 30 uur

Heren Sporting OSS l - Tnumph 3
2030 uur, Sporting OSS 2 - Die
Raeckse 2 20 30 uur, Sporting OSS 4
Tnumph 5 19 30 uur

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 9,

Zandvoort

FOTpQUELLE
Compleet foto/film =

assortiment, voordelig S
afdrukken en ~
ontwikkelen H

DROGISTERIJ §
MOERENBURG

S Haltestraat 8,
S Zandvoort

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai
Voor al uw:
• tegelwerk
• stucwerk
• voegwerk
• vernieuwen riolering
• ontstoppen riolering

met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. Ö. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort
Tet. 02507 -14137.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIREBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

VOORDEEL
Gebreid uit Lorena, n

schitterend donszacht
garen in tal van mo-

dieuze kleuren

BIJ aankoop van het
garen een brochure met
16 Lorena modellengratis

voordeel op de albums
Suksesmodellen Klassiek-
makkelijk en Noorse modellen

en voordeel op de Smyrna
katalogus Stramiens uit de
katalogus voor de halve prijs bij
aankoop van het garen

Korting op FITALON gezond-
heidsondergoed (bij aankoop
van 2 stuks)

En juist nu extra yeel voordeel bif

0 3 SUISSES
• ZANDVOORT corn slegersstraat 2 •
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ICRO
SMÜfM

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluiltijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 ol 02977-
28411 ol afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

<8> Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
i9 Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad. Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
slerdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
/ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

A Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
rninaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
® Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hel
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Arr>stetdam_

* U kunt in de winter ook
bruin worden in Zand-
voort-Noord ZONNEKUUR
(bank en hemel) per 30
min. ƒ 7,50, abonnement
(10 x) ƒ 65,-. Voor infor-
matie en afspraak, Ellie
van Straaten, tel. O2507-
18097.
* Te koop PHONIC MENG-
PANEEL dr ie wegsysteem,
ƒ 50.-, tel. 02507-16522.

* Te koop aangeboden:
goed uitziend WOLLEN
BANKSTEL (3-1-1). Tel.
02507-16952.

* Te huur GESTOFF. KA-
MER/KEUKEN gebr. v.
douche en toilet voor perm.
bew. Tel. 02507-12975.

* HUISH. HULP g-evr. l x
per week. Tel. 02507-
12495 v. 11.00 uur 's mor-
gens.

* Wie heeft ons POESJE
meegenomen op woens-
dagavond 18 januari uit de
Corn. Slegersstraat 4,
gaarne terugbezorgen.
Tel. 02507-12137.

* 2 MATRASSEN 90 X 190
x 12 om ƒ 60,-, l matras
90x200x11 cm, ƒ 45,-, spi-
raal op 4 poten 80x190
ƒ 30,-, wentelbed 80x190
ƒ 40,-, alles in één koop
ƒ 150,-. Tel. 02507-15730.
* Te koop aangeboden
FLIPPERKAST, merk Bal-
ly Nip-it defect ƒ 150,-.
Tel. 02507-17513.

* T.k. g. VLOERKLEED
i.g.st. min 2x3 m. Tel.
15200, t.k. g. LADEN-
KASTJE max. 60 cm.
breed, tel. 02507-15200.

* T.k.a. ELECTRISCHE GI-
TAAR Framus Telecaster,
Maple hals. Inol. koffer
ƒ 225,-. Tel. 02507-14056.

* Te koop gevr. 2e HANDS
VHS VIDEORECORDER,
te koop aangeb. Ralleigh
jongensfiets ƒ 125,-, oud
radiomeubel voor liefheb-
ber plm. 1949 incl. pick-up
t.e.a.b. Bel 02507-16020.

* Nette WEDUWNAAR op-
geruimd v. aard, 66 jaar,
kan eenzaamheid niet aan,
zoekt een dame of heer
waar hij af en toe kan eten
tegen vergoeding en wat
praten kan. Br. ond. nr. Z
739 bur. v.ri hl

Vis op hoog niveau!
70 m boven Zandvoort organiseert het Panorama
Restaurant van 26 januari tot 26 januari '84 een

-FESTIVAL
MET DIVERSE Hollandse visgerechten in zijn
„Panorama Café" en culinaire hoogstandjes in zijn
„Chefs Hoek".

Speciaal introductiemenu a 22.50 in het Café:
Hollandse vissoep

'Scholfilets in het groen'
Bramensorbet-ijs.

Tot straks!

PANORAMA RESTAURANT ZANDVOORT

18e etage Palace Hotel Paul spaan
Burg. van Fenemaplein 2

Tel. 02507 - 15041
2042 TA Zandvoort aan Zee

'n Nieuwe Renault 9 of 'n nieuwe Renault 11?

Dan financiert u nergens
goedkoper dan bij Renault.

U wilt ccn nieuwe auto. Ai'nv/den van hun toch al
lomiidiibclc kwaliteiten maken wij het nu
lindaan t rekkelijkei-i nu voor een
Renault i) ol' Renault 11 te ..--
kiexen. Want noKiiunit •*-~-**„ '
financierde u

een
auto!

2: financieren tegen
superlage rente.
U milt uw huldigt! autn in of doet de wet-

telijkc aanbetaling van 25%. Besluit
u om het overgebleven bedrag te
financieren overeen periode van

24,3(5 of 48 maanden, dan betaalt
u bij ons nooit meer dan 8% rente'.
En dat is maar liefst 3,5%

minder dan bij de laagste
financiering die wij

konden vinden.

Ili't laagste tarief dat wij op de markt konden vinden
te finitnr. l^innd. ivntr' 21 nmil. 'iiinitul.
f 7.0011-
f 1 11.0011,-
f 11.000,-

f (ü-l.lü
f KIIII.L1;)

1:1.1
1:1.1

Dt1 goedkoopste aktie-taru
ti> finanr. 12mmi. rei

f 7.0011-
f 10.00(1,-
f H .000.-

f SK»,:W
f «:«.:«
f I.llili,(i7

(]»/
()'!•
o»/

'i* f:i:«,i!i
"t f-172,-17

fH:ir,,ii
r:t:!:i,!î

en van Itvnnult.
i' -M mml. 'M mud.

f:iin.7o
f-ISl,-
ftCH,.»)

riïlio'"
f.i:iii.!il

•IKmnd.

rilis]!-'

•IX mml.

f HÜI.ÜK
fili«2

rcnti-"
Ki.lKii
Kl.l'l.i
ll.S'üi

rente'

8.0%
«.()». ó

'Effecth'f ren U-percentage opjjiurlwsis. I)i« wettelijk verplii'lite aanbetaling

RENAULT
Kfnmilt llv.ii.fi7.<i!).V.

rrinKskusIi'n
f:i88,-.

Rvnault !)v.a. fKi.lltló,-.
n f :t >n -.

Kom vandaan'non'naar onxe showroom. Maak een
proefrit met de Renault !l of de1 Renault 11 van mv keuze.
Neem dan de beslissing', iitil uw huidijre auto in of betaal de

wettelijk verplichte aanbetaling van 20%. De rest
van het bedrag financieil u. Sluit u een finande-

af voor 12 maanden, dan betaalt u over het
K'eleende bedrag M'een cent rente!

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

U kunt in de winter ook
bruin worden in Zand-
voort-Noord ZONNEKUUR
(bank en hemel per 30 min.
ƒ 7,50, abonnement (10 x)
ƒ 65,-. Voor informatie en
afspraak, Ellie van Straa-
ten, tel. 02507-18097.

1EDIENDTANKEI
VOOR DE PRIJS VAN ZELFTANKEN

* Te huur gevraag-d RUIM
TE om te SLEUTELEN
voor een auto, liefst Z au
to's, omg. Zandvoort
Haarlem. Tel. na 18.00 uur
02507-15359.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

ICRO voor de particulier

Zandvoorts nieuwsblad
m

Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro. «

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

[Naam:

^Adres:

Telefoon:
l
[postcode: î i';̂ _-:̂ _-:!_••_: Plaats1_.1...::.._:...:::..1.::.:.::.:.::.::i:.:..;

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro itfoet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.

GttRLING
IHET>1UTOVERWENS1>1TIONI
Hogeweg 2, Zandvoort. Telefoon 02507-12240

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks inbreng van
goederen.

IN-en VERKOOP
Verhuur, tafels, stoelen,

porselein enz. enz.,
Tel. 02507-12164-13713.

WATERDRINKER

LANGE NAGELS
nu voor iedereen

mogelijk.
Tijdelijk hele set op
maat gemaakte
kunstnagels
voor 50.-

tnlichtingen:

MANICURE STUDIO
Tol 02507 -1 87 66

Alles op gebied van
HAND

VERZORGING
b.v. uitgebreide
manicure-
behandeling
voor 17.50

Inlichtingen:

MANICURE STUDIO
Tel.02507-1 8766

Ir'f

Het 1984 gamma van de Peugeot 305 is bij
ons gearriveerd: opnieuw grote technische
verbeteringen. Hogere prestaties, lager verbruik én
minder onderhoud.

De nieuwe Peugeot 305 GT (met een geheel
nieuwe 1580 cm3 benzinemotor en standaard
5-bak) bijvoorbeeld heeft 'n top van 170 km/u en
verbruikt toch maar 1 op 18,9 bij 90 km/u constant.

Alle '84 modellen van de Peugeot 305

kregen transistorontsteking en speciale bougies
(grote beurten bij dieselversies om de 20.000 km
en bij benzineversies om de 22.500 km). Ook het
dashboard en interieur werden moderner,
nog verfijnder. De Peugeot 305 is leverbaar in vele
uitvoeringen: benzine en diesel, sedan of break.

Wij bieden u al een Peugeot 305 vanaf
ƒ 19.645.- U bent welkom vooreen uitgebreide
proefrit! Prijzen zijn incl. BTW, excl.afleverings kosten.

Autobedrijf VERSTEEGE BV
Pakveldstraat 21 - Zandvoort, tel. 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM
BEL 023 -29 02 60!

Transclean specialiseert zich in:
• Vulverzameling
• Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels-en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:

• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel

> Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

' Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

Transclean Thuis in vuil"
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ZANDVOORT - Sluiting van
het Marine Hospitaal in Over-
veen zou een ramp voor Zand-
voort betekenen. Niets meer en
niets minder. Zeker driekwart
van de Zandvoortse patiënten
die voor ziekenhuisopname in
aanmerking komt, gaan naar het
Marine Hospitaal. Het enige zie-
kenhuis met een uitstekende ver-
binding met de badplaats, voor
zowel patiënten als bezoekers.

Daar komt nog bij dat het ar-
gument door het ministerie van
WVC gebruikt dat er bezuinigd
moet worden, geen opgeld doet
voor het Marine Hospitaal, om-
dat door zuinig beleid en een
gunstige financieringsstructuur
de prijs van de burgerbedden van
het Marine Hospitaal gemiddeld
,zo'n veertig tot zelfs vijftig pro-
cent onder de bedprijs van de
overige zeven regionale zieken-
huizen ligt.

Dit zegt de Zandvoortse huis-
arts Anderson, één van de leden
van het comité tot aanbeveling
te komen tot een stichting tot
behoud van het Marine Hospi-
taal te Overveen. Een stichting
die vorige week donderdag, na
het passeren van de akte, voor
het eerst van zich liet horen.

Deze stichting, die zich gesteund
weet onder andere door het college
van B. en W. van Bloemendaal, het
college van B. en W. van Zandvoort,
huisartsen, kamerleden ex-premiers,
Biesheuvel en De Jong en vele ande-
ren, zal trachten de besluitvorming
rondom het met sluiting bedreigde
Marine Hopsitaal om te buigen. „Pas
wanneer de discussie met de staats-
secretarissen van Defensie en WVC
geen resultaat zal opleveren, zal oyer-
wogen worden de hulp van de patiën-
ten, en speciaal de Zandvoortse, in te

'_ roepen", zegt huisarts Anderson.

Bezuinigingen
In 1983 heeft het Provinciaal Be-

stuur van Noord-Holland, staatsse-
cretaris Van der Reijden (WVC) gead-
viseerd de burgerfunctie van het zie-
kenhuis uiterlijk in 1990 te beëindi-
gen. Dit zou betekenen dat ongeveer

f zestig burgerbedden in de regio Ken-
"*•emerland zouden verdwijnen. De
marine Kan echter niet het zieken-
huis uitsluitend als „marinehospi-
taal" exploiteren.

Het Marine Hospitaal heeft echter
een zeer belangrijke regionale functie
dat al sinds 1950 openstaat voor de
burgerij. Met name zou sluiting voor
Zandvoort een ramp betekenen.
Zandvoort beschikt niet over een ei-
gen ziekenhuis, tussen april en okto-
ber verblijven ongeveer 40 tot 50.000
mensen voor kortere of langere tijd in
de badplaatsen als gast. Daarnaast
vraagt het dagtoerisme in het seizoen
ook om goede poliklinische- en EH-
.BQ.-vo_pr.zLeningen.pELkorte.afst,andi„
, Bovendien .is het Marine Hospitaal.

STICHTING TOT BEHOUD OPGERICHT

Sluiting Marine Hospitaal
betekent ramp voor Zandvoort

V.l.n.r.: mr. J. M. G. C. Rijppaert,
mevrouw M. Ulrici-de Jong en
de heren Schröder, Kolff en
Forbes Wels, het voorlopig
bestuur van de Stichting tot
Behoud van het Marine Hospitaal.

Foto Dirk Loenen

te Overveen voor de Zandvoorter het Vrijwillig
enige ziekenhuis dat een uitstekende
verbinding heeft. Ieder half uur ver-
trekt er een trein uit de badplaats die
tien minuten later op het station
Overveen stopt. Het station Over-
veen ligt praktisch naast het Marine
Hospitaal. Ook voor mindervaliden,
kinderermumderen betekent dit een

"üitstëkeride^vefbiridiïjl. 71 ~~' ••~ •

Door Martin Schröder, voorlopig
voorzitter van de stichting, werd in
een persconferentie de nadruk gelegd
op de bezuinigingen die reeds door
het Marine Hospitaal zijn uitgevoerd.
Sinds 1975 wordt al een vrijwillige
reduktie toegepast en wel van 159

ferkende bedden naar 118~beschikba-

re bedden. Dit is aanzienlijk meer
dan de voorgestelde reduktie van
20% die als norm voor de ziekenhui-
zen geldt.

De bedplaats kan eveneens laag
gehouden worden, zo'n 40 a 50% on-
der het gemiddelde door een zuinig
beleid, een gunstige financierings-
structuur en een bewuste beperking

. van het aantal specialismen. .. ..
Hoewel het Provinciaal Bestuur

het advies tot sluiting in 1990 heeft
gegeven, vindt men het in wezen ook
een ongewenste situatie.

Het Provinciaal Bestuur heeft ech-
ter te kampen met de absolute nood-
zaak te komen tot een beddenreduc-
tie in de regionale ziekenhuizen, waar
een aanzienlijke overcapaciteit be-
staat. Een overcapaciteit die is ont-
staan door forse uitbreiding en ambi-
tieuze nieuwbouwproiekten van de
overige regionale ziekenhuizen.

Burger betaalt
Door voorzitter Schröder van de

Stichting Behoud Marien Hospitaal
werd nog gewezen op deze bezuini-
gingspolitiek die geen reële bezuini-
ging betekent. In feite is het zo dat de
burger mee moet betalen aan de dure
oplossing van de provincie.

„Ik spreek uitsluitend voor de ge-
volgen van de burgerij. De consu-
ment moet meer gaan betalen voor
medische voorzieningen, ik behoef u
slechts te wijzen op de kwestie van de
aanvullende verzekering voor fonds-
patiënten voor de eerste twee opna-
me dagen. Men zal hiervoor weer een
aanvullende verzekring moeten slui-
ten. Zowel de particuliere verzeke-
raars, als de ziekenfondsen vervullen
deze onheilspellende beleidsyoorne-
mens met grote zorg. Het lijkt ook
volmaakt onjuist een prijsvriendelijk
goed beleid en door zijn kleinschalig-
heid alert werkend regionaal zieken-
huis met een uitgekiende poliklini-
sche functie botweg voor de burgeri/
te sluiten. Op deze wijze worden
goedkope bedden opgeofferd voor
dure, en in wezen ook nog té dure
bedden."

De heer Schröder besloot zijn korte
toespraak met de verwijzing naar de
bijbeltekst waarin gezegd wordt
„Neem uw beddeke op en wandel".
Hij zei te hopen dat staatssecretaris
Van der Reijden niet tegen het Mari-
ne Hospitaal zou zeggen „Neem uw
zestig burgerbeddekens mee en gaat
heen", want daarmee zou een gezon-
de situatie ziek gemaakt worden.

Met deze simpele uitspraak zou al-
leen maar een probleem worden toe-
gevoegd aan de al bestaande proble-
matiek. Van een werkelijke bezuini-
ging zou geen sprake zijn, integen-
deel."

Wanneer de staatssecretarissen
van WVC en Defensie in gezamenlijk
overleg niet kunnen komen tot een
aanvaardbare oplossing van dit pro-
bleem, dan zal de stichting tot be-
houd van het Marine Hospitaal onge-
twijfeld een beroep doen op de hulp
van de patiënten om duidelijk aan te
tonen dat voor Zandvoort het zieken-
huis nit gesloten mag worden.

GEEN KINDERDAGVERBLIJF

l Eigen ouderbijdrage
blijkt breekpunt

. ZANDVOORT - De plannen
""] om in Zandvoort te komen tot

een kinderdagverblijf zijn plotse-
ling afgebroken. Na ruim ander-
halfjaar overleg tussen de Werk-
groep Kinderdagverblijf en de
Planvoorbereidingscommissie
Specifiek Welzijn, was men over-
eengekomen het college een
voorstel te doen toekomen in
Zandvoort een kinderdagverblijf
op experimentele basis te star-
ten. Voorlopig voor de buiten-

schoolse uren, 's middags van
15.00-18.00 uur en de woensdag-
middag.

Door de Stichting EVA was de
ruimte die zij momenteel bezit in de
Josina van den Enden-kleuterschool
beschikbaar gesteld gedurende dit
experiment dat een halfjaar zou du-
ren.

De werkgroep zou in deze periode
kunnen starten met de kinderopvang
in de buitenschoolse uren. Het vereis-
te kinderaantal om te starten was
minimaal zes kinderen per dag. De

gemeente zou een renteloze lening
van maximaal ƒ 3400,- moeten verle-
nen en een garantiesubsidie in een
mogelijk exploitatietekort van maxi-
maal ƒ 2000,-.

Breekpunt
Breekpunt in het voorstel was voor

de Werkgroep de eigen ouderbijdra-
ge. Die werd vastgesteld op ƒ 80- per
kind per maand voor een gezinsinko-
men van ƒ 1850- per maand. Ouders
die van deze voorziening gebruik wil-
den maken en moeten rond komen
van een minimum-inkomen, zouden
een beroep op de bijstand kunnen
doen.

„Voor ons ligt het bezwaar bij de
ouders met een inkomen tussen de
ƒ 1850,- netto per maand en het mini-
mum-inkomen. Als je ƒ 1600,- per
maand ontvangt, ik noem maar een
bedrag, dan is een bedrag van ƒ 80,-

Van de Loeszdk uit Valkenburg ontving Prins Jan I een Limburgse vlaai zo groot als een karrewiel, behalve zeer
mooi, was de smaak uitstekend. , foto Dick Loenen.

Prinsenbal in Scharregat
ZANDVOORT — Het was al „Prins" wat de klok sloeg zaterdagavond in hotel Bouwes, niet minder dan elf

carnavalprinsen waren met hun gevolg de gast van carnavalvereniging De Scharrekoppen. en het „gevolg" van
de diverse prinsen was groot, prinsessen, adjudanten, raden van elf en dansmariekes mengden zich tussen de
gasten die in groten getale naar het prinsenbal waren gekomen, om een klein voorproefje van het naderende
volksfeest te krijgen.

Behalve de feestelijke ontvangst, was er voor de diverse dansmariekes ruimschoots de gelegenheid hun
kunnen te tonen, en dat was van de carnavalsvereniging uit het zuiden des lands niet mis. Als volleerde
cancan-danseressen gaven ze een wervelende show ten beste, terwijl de meisjes afkomstig uit Neuss in Duits-
land het liever bij de marsmuziek hielden.

Jammer dat de Zandvoortse buutreed'ner, Bertus ten Pierik, op het allerlaatste moment bericht van verhin-
dering had gezonden, want van zijn optreden had menigeen zich veel voorgesteld.

Al met al een „daverende" avond in hotel Bouwes die de echte Scharrekoppen en Scharrekoppinnen nu al
met verlangen doet uitzien naar het carnaval dat op 3 maart officieel een aanvang neemt.

per maand een post die moeilijk op te
brengen valt.

Door de planvoorbereidingscom-
missie was de werkgroep gevraagd
een alternatief voor te stellen, wan-
neer men het niet eens was met het
voorstel.

„Wij hebben echter geen alternatief
kunnen vinden", aldus mevrouw
Vlieland van de werkgroep. „De onze-
kerheid voor de ouders in deze inko-
mensgroep om na de experimentele
periode misschien geconfronteerd te
worden met een hoger bedrag, von-
den wij te groot. Daar komt nog bij
dat wij al veel water in de wijn heb-
ben gedaan. Er was geen geld voor
een professionele kracht, er was geen
geld voor een volledig kinderdagver-
blijf, de ruimte ons geboden door de
Stichting EVA is wellicht tijdelijk,
wij vonden echt dat wij niet meer
risico's konden lopen. Bovendien we-
ten wij ook niet met hoeveel kinderen
wij konden starten, en werd uiteinde-
lijk de eigen ouderbijdrage het breek-
punt. In deze tijd moeten ouders we-
ten waar ze aan toe zijn en we konden
hun geen enkele zekerheid bieden
omdat het om een experimentele pe-
riode ging."

Voorzitter J. Hogendoprn van de
Planvoorbereidingscommissie zegt
dat het besluit van de werkgroep niet
te starten met de experimentele pe-
riode van het kinderdagverblijf door
hem en zijn medewerkers wordt be-
treurd. „Wij hechten juist veel waar-
de aan dit experiment. Niet voor
niets zijn twee van onze mensen an-
derhalf jaar lang nauw betrokken ge-
weest bij de voorbereidingen. Het ar-
gument dat mensen met een inko-
men tussen het minimum-inkomen
en pakweg de ƒ 1850,- netto de tach-
tig gulden per maand niet kunnen
opbrengen spreekt mij niet aan. Wij
hebben speciaal de rijksnormen la-
ten vervallen omdat die te hoog la-
gen. Er is nu ruim anderhalfjaar lang
werk verricht voor niets. Jammer van
al die uren, wij zullen ons voorstel
aan het college nu wel terug dienen
te trekken."

Afscheidsreceptie
- Commies A.P. van

Meelen van het Zandvoortse politie-
korps zal per l februari de dienst
verlaten. Dit in verband met ver-
vroegde pensionering.

In verband hiermede zal van hem
afscheid worden genomen op vrijdag
27 januari aanstaande tijdens een
bijeenkomst in de kantine van het
politiebureau. Aanvang 15.00 uur.

Aansluitend zal vanaf 16.30-17.30
uur een afscheidsreceptie worden ge-
houden, waar belangstellenden en
vrienden van harte welkom zijn.

Verzekeringspenningen
naar gemeentekas

ZAND VOORT- Slechts de af-
gevaardigde van het CDA kon in
de commissievergadering ak-
koord gaan met het collegevoor-
stel, het geld uitgekeerd door de
verzekeringsmaatschappij na
het debacle van de Kennemer
Kunstijsbaan in de gemeentekas
laten vloeien. De overige com-
missieleden wilden wel eens een
nader met argumenten onder-
bouwd voorstel zien, waarom de
meerderheid van het Zandvoort-
se college afwijkt van de gemeen-
ten die participeren in de kunst-
ijsbaan. De overige gemeenten
hebben namelijk de verzeke-
ringspenningen doen toekomen
aan de nieuwe stichting die de
Kennemer kunstijsbaan nu ex-
ploiteert, een voorbeeld dat wét-
houder Jongsma (sportzaken)
graag wil volgen.

Ijsbaan Haarlem
De afgevaardigden van WD eri

PvdA, Methorst en Toonen waren het
roerend eens, en gingen uit van het
standpunt „samen uit, dan ook sa-
men thuis". Met andere woorden,
waarom zou Zandvoort als enige van
de participerende gemeenten de ver-
zekeringspenningen in eigen zak
stoppen, terwijl de overige gemeen-
ten dit niet doen. „Wij moeten toch
nog 24 jaar, dat is tot het jaar 2008,
jaarlijks aan onze verplichtingen ten
aanzien van de kunstijsbaan yol-
doen. Ik vind dat wij moreel verplicht
zijn het voorbeeld van de overige ge-
meenten te volgen. Ook al omdat
Haarlem, als grootste deelnemer
heeft toegezegd dat in de komende
vierentwintig jaar de uitgaven van de
gemeenten die de verzekeringspen-
ningen aan de nieuwe stichting doen
toekomen, er van verzekerd kunnen
zijn dat hun lasten niet verder zullen
stijgen", zo betoogde de liberaal Met-
horst.

Jan Termes (D'66) en Rita de Jong
(WD) voerden nog andere argumen-
ten aan waarom de commissieleden
het meerderheidsadvies van het col-
lege voorlopig niet wensten op te vol-
gen. Jan Termes wilde wel eens een
uitgebreid rapport zien van de Zand-
voortse sportraad over het gebruik
van de Kennemer voorziening, ter-
wijl Rita de Jong het voorstel van de
meerderheid van het college met be-
tere argumenten onderbouwd wenste
te zien.

Naar een andere school....
. . . maar welke?

Op 25-26 januari en 22-23 februari 1984
een SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
in de PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
bel de SPECIALVERKOOP 020-562.2345.
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Stuifzand

Deze week kan beter gesproken worden van stuifsneeuw in
plaats van stuifzand - hoewel er toch wel enkele zaken zijn die
genoeg zand doen opwaaien in het dorp»

Daar is het bericht dat de Jaap Kiewiet Mavo over driejaar de
deuren voorgoed zal sluiten - hoe het ook zij - een triest bericht
is het zeker voor al diegenen die het voortgezet bijzonder onder-
wijs een warm hart toedragen»

Triest ook dat het laatste experiment om te starten met een
kinderdagverblijf op het allerlaatste moment wordt afgebroken
- experimenten schijnen in Zandvoort geen lang leven bescho-
ren te zijn - een conclusie met experiment Iwanowitch nog vers
in het geheugen»

Tiest eveneens het hertje dat door de bewoners van de omge-
ving Leffertstraat vlakbij het woongebied in de Zuiderduinen
dinsdagmorgen dood werd aangetroffen - het beestje had een
verwonding aan de hals - „een schotwond" zeggen kenners --
weer anderen houden het op uitputting e,n een verwonding ge-
kregen door verstrikt raken in prikkeldraad - over één ding is
men het wel eens - het beestje schijnt van uitputting in de hevige
sneeuwval omgekomen ie zijn - misschien ka?i men als men zo
blak bij de duinen woont een open oog houden voor gewonde
dieren.»

Een goed bericht was er voor een inwoner van Zandvoort aan
de Burgemeester Van Alphenstraat - de man werd aan het ont-
bijt geconfronteerd met een brief van de politie - zijn siervelgen
waren van zijn auto gestolen - de daders waren mmiddels door
de politie gegrepen en zaten op het buro hun zonden te overden-
ken - de Zandvoorter moest even snel aangifte van de diefstal
komen doen en kon dan meteen zijn velgen weer mee naar huis
nemen -- een bijzonder snelle reactie - waar de Zandvoorter
bijzonder gelukkig mee was - „niet genoeg lof voor de Zand-
voortse politie" -- kwam hij overgelukkig vertellen»

Nog meer goed nieuws - Tobber kwam met een sukkeldraf met
staart in de lucht aangedraafd - „Heb je het gehoord - deze
zomer nog geen natte voeten - de strandpachters mogen in 1984
toch nog blijven staan - mens, mens wat ben ik daar blij mee --
het waterloopkundig laboratorium gaat nu uitzoeken of de ver-
plaatsing noodzakelijk is -- maar ik ben dolgelukkig dat ik deze
zomer nog op mijn oude plaatsje sta - mijn dank past het hoog-
heemraadschap.

Weet je wat ik ga doen?? - ik ga om te trakteren even een
lekker stuk leverworst halen in de Haltestraat - een Zandvoort-
se slager heeft een prijs gewonnen met zijn leverworst -- de groot-
ste prijs die je kunt winnen op vakgebied -- en dat is natuurlijk
niet mis -- dus koop ik een flink stuk - want ik heb haast"»

„En waarom Tobber heb je haast -je ligt hier drie dagen bij de
kachel omdat je bang bent je poten te breken -- en zodra zijn de
straten schoon en hop jij de straat weer op?" vroegen wij nieuws-
gierig+

Ja, ten eerste was ik erbij dat er zondagmiddag een dame viel
en naar het ziekenhuis gebracht moest worden -ze had haar
pols gebroken - helemaal niet leuk -- en als je dan koud en
akelig binnenkomt zegt zo'n zuster in de Maria Stichting tegen je
- „gefeliciteerd mevrouw, u bent de eerste deze winter", - nou ',
van zulke grapjes word ik misselijk - ik denk Tobber niet - l
Tobber geen felicitaties - trouwens ik wil alleen maar naar het l
Marine Hospitaal - en dat kan straks niet meer - dus ik riem
geen risico's voorlopig zitten er allemaal hoge mensen in hev
bestuur -illustere personen zo gezegd -- allemaal titels en dure
functies - ze zullen het karwei voor de patiënten wel even klare'j
- ik help het ze hopen - want anders komen wij als doodgewov
burgers en patiënten toch wel even in aktie - ik moet wel ev(
zeggen - dat ik het streven nobel vind - echt waar - maar wat;
om mogen wij pas in aktie komen - als het hun niet lukt - z
patiënten soms onmondige personen - met die vraag heb il
die sneeuwdagen voor de kachel liggen worstelen - maar goed
dat doe ik liever dan in een vliegende storm op zee te zitten - en
dan te bedenken dat Rode Heintje als scheepskat in zijn winter-
vakantie mee wou varen op de Pergo - had hij nou mooi in
Schotland gezeten - had hij misschien teruggekomen met een
doedelzak - die doedelzakken zijn trouwens niet van die grote
doedels want heb je gehoord wat ze aan bergingsloon eisen???

Nu moet ik opschieten -want ik ben benieuwt naar andere
eisen - om kwart over twaalf begint de rechtszaak in Haarlem -
weet je wel tegen die politieman - ik ben zo benieuwt hoe dat
afloopt en vertel het je de volgende week wel - dus haast ik mij,
eerst naar de slager voor de leverworst - dan naar Haarlem -
en dan feestvieren want ik blijf dit jaar op het strand"»

Zeer gehaast is hij vertrokken hij liet de deur zelfs open staan
- enfin de krant is klaar - voetjes op tafel - tot volgende week»

Deel ondernemers gaat
over tot privatisering

ZANDVOORT - Zestig tot ze-
ventig ondernemers in Zand-
voort hebben besloten hun be-
drijfsvuil in de toekomst te laten
verwijderen door het vuilverwer-
kingsbedrijf Transclean uit
Heemstede. De afvoer vanhet be-
drijfsvuil wordt dus in eigen be-
heer uitgevoerd, de zo genaamde
privatisering.

Dit is de conclusie van de be-
sturen van de Federatie Han-
delsvereniging Hanze en de Ho-
reca Nederland afdeling Zand-
voort, na de vergadering die
dinsdagavond in hotel Keur
werd gehouden.

„Wij zijn van mening, omdat wij
voor vijf jaar een vast contract heb-
ben aangeboden gekregen, dat wij
voordeliger uit zijn met privatisering
dan wanneer wij het bedrijfsvuil door
de gemeente laten ophalen. Momen-
teel ontlopen de tarieven elkaar niet
zoveel, zijn wij zelfs voordeliger wan-
neer je de kosten die de gemeente be-
rekent voor de aanschaf van een rp-
lemmer/container erbij rekent. Dat
de tarieven voor het ophalen van het
bedrijfsvuil in de toekomst bij de ge-
meente lager zouden komen te lig-
gen, is een gegeven waar wij zeker
niet op willen gokken. Integendeel
wij zien alleen een tariefsverhoging in
de toekomst. Wij zijn blij met de ge-
nomen besluiten", zegt voorzitter
Moerenburg na afloop van de verga-
dering.

Het blijkt dat verschillende onder-
nemers, bijvoorbeeld in de Kerk-
straat gezamenlijk één container met
een inhoud van 5000 liter van het
vuilverwerkingsbedrijf zullen huren,
hetgeen voor hen uiteindelijk voorde-
liger is, dan de tarieven en de aan-
schaffingskosten van de gemeente.
Volgens Moerenburg zijn er nog meer
van deze contracten te verwachten.

In Zandvoort staan ongeveer 600
ondernemers ingeschreven, zodat
een aantal van 60/70 ondernemers
ruim 107o betekent. Gezien in dit
licht, én de uitspraak van de wethou-
der van financiën, dat de gemeente
geen zorg zou dragen voor de verwij-
dering van het bedrijfsvuil, wanneer
slechts 40% van de ondernemers hier
prijs op zou stellen, valt te verwach-
ten, dat in Zandvoort in de toekomst
zowel de gemeentelijke reinigings-
dienst, als het Heemsteeds vuilver-

werKingsbedrijf in Zandvoort aktief
zullen zijn bij het afvoeren van het
bedrijfsvuil.

Voordeel voor de zestig/zeventig
ondernemers die zijn overgegaan tot-
privatisering zal zijn dat men precies
weet waaraan men toe is de eerstko-
mende jaren. Voor de overigen geldt
dat men waarschijnlijk met meer dan
gewone belangstelling de begrotings-
debatten in de raad zal volgen voor
de jaren 1985/1986 enz.

Voor 10 februari moeten de formu-
lieren die door de gemeente aan de
ondernemers zijn verzonden op het
raadhuis zijn ingeleverd. Na die da-
tum valt een reactie van het gemeen-
tebestuur te verwachten.
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FIAT RITMO DIESEL
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oeiende dieselmarkt
door ,Jo Cïoe/innc

STREEK - Ditmaal wil ik u
het een en ander vertellen over
mijn rij-ervaringen met de Fiat
Ritmo Diesel, een alleszins aan-
trekkelijk ogende automobiel uit
de ,,compact-far"-klasse

Voor de automobilisten, die zelf
geen diesel rijden, komen de motor-
geluiden, met name direkt na het
starten en bi] het stationnair draaien,
altijd wat hard over, maar eenmaal
onderweg en dan vooral op de buiten-
wegen, als er een goede snelheid ge-
maakt kan worden, dan daalt het
geluidsniveau tot alleszins aanvaard-
bare normen

Ik heb wat lange en korte ritten
gemaakt, ook alle weersgesteldhe-
den, die ons klimaat in de herfstpe-
node te bieden heeft, heb ik daarbij
ontmoet, zoals natte en met bladeren
bedekte straten, ook ijzel en sneeuw,
en onder al die omstadigheden bleef
de totale indruk zeer beslist positief

Wat mij bij de Fiat Ritmo diesel m
de eerste plaats opviel waren de uit-
stekende wegligging en grote stabih-
teit, factoren, die vooral bij de lange-
re ritten goed tot hun recht kwamen
De besturing zou wel wat directer

kunnen zijn, al willen we daar geens-
zins mee zeggen dat de Ritmo nei-
gmgen tot zwalken xou vertonen In-
tegendeel, al.s de weg de mogelijk-
heid daartoe biedt dan loopt hij als
op rails en het .stuui wiel ligt lekker in
de hand

Het feit, dat het grootste gewicht
van de wagen voorin ligt. leidt tot een
onderstuurd ka ïakter , dat wil zeg-
gen, dat bochten als het ware wat
ruimer uitvallen dan de bestuurder
bedoelt, maar dal laat zich door wat
minder druk op het gaspedaal zonder
problemen corrigeren

Overzichtelijk dashboard
Van achter het stuur is het dash-

board duidelijk en overzichtelijk en
dat geldt ook voor de diverse waar-
schuwingssignalen voor remoliepeil,
slijtage van de remblokken, verlich-
tmgsinstallatie, motorsmermg en
-koeling

Het gehele interieur ziet er trou-
wens goed verzorgd uit en ook de
passagiers op de achterbank hebben
ruim voldoende leef- en beenruimte.
De Ritmo is in drie- en vijfdeursuit-
voermg verkrijgbaar, en onze kenms-
makmg betrof de dnedeurs. Het m-
stappen voor de passagiers achterin
gaf nauwelijks problemen, want de
voorbanken zijn over ruime afstand

verschuifbaar Ook drie passagiers
op de achterbank laten zich romfor-
tabel vervoeren.

Vijf-versnellingsbak
De Ritmo is uitgerust met een vijf-

versnellmgsbak en die moet echt wel
intensief gebruikt worden, vooral in
het stadsverkeer. In het begin had ik
af en toe wat moeite met de bereik-
baarheid van de versnellmgshandle
als hij in vijf stond, schuin rechts
naar voren, maar eerlijkheidshalve
moet ik daarbij verklappen, dat ik
qua postuur onder de middelmaat
val. Gemiddelde en grote personen
zullen daar minder problemen mee
hebben Voor het overige verliep het
schakelen probleemloos.

De remmen, schijven voor en trom-
mels achter en een remdrukregelaar
op het achterste circuit, werkten uit-
stekend en brachten de 887 kg zware
Ritmo tijdig en voortreffelijk tot sül-
stand, ook bij een zogenaamde pa-
mekstop

De fabriek geeft een topsnelheid op
van 147 km/u, maar zelf kwamen we
niet hoger dan net iets onder de 140
km/u. Vanzelfsprekend zal een diesel
nooit een flitsende acceleratie verto-
nen: van nul tot honderd kilometer in
19,4 seconden, maar daar zal de die-
selrijder nimmer een probleem van
maken. Voor hem zijn de verbruiks-

cijfers immers veel belangrijker en
die luiden als volgt
bij 90 km u constant l op 19,2. bij 120
km u constant l op 13,7. m stadsver-
keer l op 14,7

Over de volle duur van onze proef-
ntten maten we een gemiddeld ver-
bruik van l op 15,5

Hierboven vertelde ik al, dat ik
tijdens de kennismakingsperiode
met alle weersomstandigheden, die
de Nederlandse herfst maar te bieden
heeft, ben geconfronteerd. Welnu, de
herfstregens openbaarden, dat mijn
proefexemplaar niet waterdicht was.
Via de onderkant van de voorruit
lekte er in de hoeken regenwater
naar binnen en was een behandeling
met wat extra kit noodzakelijk Maar
dat zal best een „exemplarisch" eu-
vel zij n geweest Ook had ik soms wat
problemen met de vergrendeling van
de portieren, die niet al te gemakke-
lijk in het slot vielen en dan een
tweede duw met wat meer kracht
nodig hadden En ook dat bleek te
verhelpen, en bleef de totaalindruk
van een aantrekkelijk aanbod op de
steeds groeiende dieselmarkt ge-
handhaafd,
Technische gegevens:

Motor dwars voorin geplaatst, ty-
pe 138 A 5.000

Aantal cil/inh: 4 m lijn 1714 cc.
Boring x slag: 83 x 79,2 mm

Compressieverh.: 20,5 : l
Max. vermogen: 42,6 kW (58 pk) bij

4500 t.p.m.
Max. koppel: 10.3 Nm (10.5 kgm) bij

3000 t p.m.
Aandrijving: voorwielaandrijving
Versnellmgsbak: 5 versnellingen en

achteruit
Wielophanging: voor en achter on-

afhankelijk, voor McPherson, achter
dwarse bladveer

Remmen: hydraulisch, gescheiden
circuit en een remdrukregelaar op

het achterste circuit vóór schijfrem-
men, achter trommelremmen.

Besturing: tandbeugeltype
Maten en gewichten:
lengte: 4014 mm
breedte: 1650 mm
hoogte: 1410 mm
wielbasis: 2444 mm
spoorbreedte voor: 1409 mm
spporbreedte achter: 1414 mm
draaicirkel: 10,3 meter
rij klaar gewicht: 887 kg in drie-

deurs, 902 kg m vijfdeursuitvoermg.
max. toelaatbaar gew: 1400 kg
velgmaat - type: 4.5 B x 13" H

geperst staal
bandenmaat: 155 SR 13"
Benzineverbruik

bij 90 km/u: l : 19,2
bij 120 km/u: l : 13,7
stadsverbruik: l : 14,7
gemiddeld verbruik: l : 15.6

Prijs 3-deurs uitvoering ƒ 21.300.-,
5-deurs uitvoering ƒ22.250.-. Incl
BTW.

Gezinsauto anno 1990
STREEK - Op de laatst gehou- r-r-r-^

den Tokyo Motor Show heeft de \/f A / \ \ A
fabrikant van Mazria rie MX-02 LV LJT\./-iL^ JT\.'. fabrikant van Mazda de MX-02

\ voorgesteld, een puur studie-ob-
' jekt, waarin tal van vindingen

'. verwerkt zijn, die mogelijk in de
; nabije toekomst in de normale

serie-auto toepassing zullen vin-
den.

Een van de meest opmerkelijke ei-
" genschappen van de Mazda MX-02 is

de komputergestuurde besturing op
alle vier de wielen In druk stadsver-

ir-keer is de auto hierdoor bijzonder
T; wendbaar, op de snelweg extra sta-

MX-02

biel. Ook is de Mazda MX-02 voorzien
van automatisch, afhankelijk van de

Een gestroomlijnde gezinsauto

omstandigheden, stugger oi soepeler
werkende schokdempers.

De Mazda MX-02 is uitgerust met
een 1,3 liter viercilinder motor met
brandstofmjectie, dubbele bovenlig-
gende nokkenassen en vier kleppen
per cilinder, met een maximaal ver-
mogen van 73 kW/100 pk bij 6800
tpm.

Dankzij een aantal speciale
voorzieningen, als variabele klepti-
ming en een bij geringe belasting
automatisch afsluiten van één in-
laatklep per cilinder, is deze motor
ondanks zijn hoge prestaties toch erg
zuinig: de topsnelheid van de Mazda
MX-02 bedraagt ruim 200 km/u en
toch verbruikt de auto slechts l :
17.8.

Sleutels zijn bij de Mazda MX-02
overbodig. Zowel het ontgrendelen
van de portieren als het starten van

de motor geschiedt middels een
tweetal paneeltjes met tiptoetsen.

Op het „deurslotpaneeltje" tikt ie-
dere bestuurder tevens een kode in,
waardoor via een computergeheugen
de afstelling van stoel, stuur en spie-
gels wordt aangepast aan de voor-
keur van de bewuste bestuurder. Ver-
meldenswaard zijn verder de voor-
spoiler, die naarmate de rijsnelheid
toeneemt, verder uitschuift en het
electronisch dashboard.

Hierin be-
vmdt zich niet alleen een monitor,
waarop verkeersinformatie en stads-
plattegronden kunnen worden afge-
beeld, maar ook een digitale display,
die vitale gegevens als rijsnelheid
enz. op de voorruit projekteert, waar-
door de bestuurder zijn ogen op de
weg gericht kan houden.

Mazda 626 leverbaar
met tweeliter diesel

STREEK - De populaire Maz-
da 626 is van nu af ook leverbaar
met een tweeliter dieselmotor.
Het betreft een kompleet nieuwe
konstruktie, die 47 kW/64 pk le-
vert, wat de Mazda 626 in staat
stelt tot een acceleratie van 0-100
km/u in 15'3 seconden en een top-
snelheid van 150 km/u. Het
brandstofverbruik bedrdaagt
desondanks bij 90 km/u slechts l
op 21,3.

In het ontwerp van de motor is met
name veel aandacht besteed aan een

snelle koude start, goede loopeigen-
schappen bij koude motor, hoge pres-
taties en een geringe geluidsproduk-
tie.

Met het oog op het hogere motorge-
wicht is de Mazda 626 Diesel voorzien
van inwendige gekoelde schijfrem-
men op de voorwielen en een tang-
heugel-stuurinrichting met variabele
overbrengingsverhouding.

Er zijn verschillende uitvoeringen:
als vierdeurs-sedan en als vijfdeurs
Hatchback in drie resp. twee varian-
ten,prijzen vanaf ƒ 24.950.- incl. BTW,
met standaard een vijfversnellings-
bak.

ALLEEN BI J FIAT!

TOBEDRIJF ZANDVOORT
Kamerlingh Onnesstraat 23 - ZANDVOORT - Tel. 02507-1 45 80

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

PIANO- EN
BLOKFLUIT-

LESSEN
door gediplomeerd

lerares/leraar
S 18486

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES- FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 121 1 57 05

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 16197

AUTORIJSCHOOL

BOVAG GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT/ TEL. 02507-16197

VOIA7O
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAIM
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman voor een goed verzorgde auto

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00 uur!! !
Kom luiste; an of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.
Let op j ! ! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, dopërwten; donderdag
karbonade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise;
zondag Vz kip roet frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALIIEITENKAART
T-bone, 400 a 500 gram 28.50
Tournedos, 300 gram ..*.' 25.50
Entrecôte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.
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LRLATEN SCHIP STRANDT OP SCHOTSE KUST

Reder De Vries:
,, Veiligheid bemanning
komt op eerste plaats"

ZANDVOORT - Voor het 980
Ton DW metende vrachtschip
„Pergo" uit Zandvoort, dat vori-
ge week door Schotse vissers uit
Leith werd geborgen, nadat het
bij Dunbar op de Schotse kust
was gelopen, wordt een bergmgs-
loon voor schip en lading van een
miljoen Engelse pond, hetgeen
neerkomt op ruim 4,5 miljoen
gulden, geëist door de bergers

Door de reder/eigenaar van het
schip, de heer De Vries wordt de-
ze claim „absurd hoog" ge-
noemd. Hoeveel schip en lading
werkelijk waard zijn, wil hij voor
het eerst nog niet kwijt. „Er is
voorlopig al genoeg over geschre-
ven, en de meest baarlijke onzin
heb ik al gelezen en gehoord", is
zijn wat geprikkelde reactie.
„Veiligheid van bemanning
komt het allereerst op een schip,
en dankbaarheid dat de beman-
nmg veilig aan wal is gekomen,
daar heb ik nog bitter weinig van
gemerkt", is zijn commentaar

Voorlopig blijft het een zaak
van verzekering en bergers, hoe-
ver de besprekingen zijn gevor-
derd wil De Vries met zeggen,
ook met of er nog kans bestaat of

Poëzie in bibliotheek
ZANDVOORT - Om poëzie meer

onder de aandacht van de lezers te
brengen, zal de openbare bibliotheek
Zandvoort Nederlandse poëzie in de
maand februari centraal stellen

Voor Zandvoortse amateurdichters
(mannen en vrouwen) wordt op
woensdagavond l februari as een
poezie-avond georganiseerd, waarop
zij hun zelf geschreven gedichten
kunnen voordragen Aanvang 19 30
uur In verband met de organisatie
worden de dichters verzocht contact
op te nemen met het hoofd van de
bibliotheek

In verband met dit onderwerp
wordt in de kleine vitrine een ten-
toonstelling gehouden van poezie-al-
bums (vanaf 1899 tot heden)

In de expositie-zaal wordt een ten-
toonstelling gehouden van fotogra-
flsch werk van Hans van Weel
(Noordhollands landschap) gecombi-
neerd met gedichten van. Herman
Lansdaal

de „Pergo" ooit weer vracht voor
hem zal vervoeren „Het is nu
eenmaal een ingewikkelde zaak,
en een zaak van experts gewor-
den, ik wacht het wel af'

Spookreis
Is de „Pergo" door tv en in de pers

het imago „Vliegende Hollander" en
„spookschip" aangemeten, reder De
Vries wil wel kwijt dat het knap
spookte op zee, voordat de kapitein
en stuurman besloten een „May-
Day" (SOS-sem) uit te zenden

Het schip was onderweg van
Landskrone m Zweden met een la-
ding kunstmest m plastic zakken
naar de Schotse haven Montrose,
toen het buiten de Noorse kust werd
overvallen door de hevige stormen
die het weekeinde van 14/15 januari
ook de Nederlandse kust troffen

„De wind bereikte een kracht van
100 mijl/uur, en wanneer wmdkracht
12 volgens de schaal van Beaufort 65
mijl/uur is of meer, dan kunt u na-
gaan hoe de zee tekeer ging Boven-
dien was het een westerstorm en dat
betekende m dit geval, recht op de
kop De golven bedroegen een hoogte
van ongeveer 29 m De kapitein was
bang dat de brug van het schip zou
afslaan, een zeker met denkbeeldig
gevaar m die storm Toen de wind in
kracht toenam heeft de kapitein m
overleg met de stuurman besloten
een noodsem via de marifoon uit te
zenden Dit werd opgevangen door
het Duitse kuststation Norddeich
Deze waarschuwde, na ontvangst
van onze positie, een Noors station
dat contact met de bemanning heeft
opgenomen Toen bleek dat wij ons
op 40 mijl afstand van een Noors
booreiland bevonden, werd van daar-
uit een reddingshelicopter gestuurd
De zorgen van de kapitein waren al-
lereerst voor de jongere bemanmngs-
leden, van 17 en 18 jaar, die dan ook
het eerst door de hehcopter via een
lijn van het achterschip werden ge-
red De kapitein heeft als laatste het
schip verlaten Hij heeft geaarzeld
voordat hij zelf besloot het schip te
verlaten Eerst wilde hij niet, en ver-
zocht de helicopterpiloot of het mo-
gehjk zou zijn dat hij wellicht op een
later tijdstip van boord zou kunnen
worden gehaald Het antwoord van
de helicopterbemanning was, „nu
kan het nog, wanneer wij terug moe-
ten komen is het nog maar de vraag
of wij het schip in deze woeste zee

weer kunnen vinden, en of het er nog
is" Hierop besloot de kapitein het
schip te verlaten", aldus het verhaal
van reder De vries

Om de reddingsaktie zoveel moge-
lijk te doen slagen was het schip met
de kop op de golven gelegd, en omdat
iedereen de handen vol had aan de
redding werden de motoren op halve
kracht geschakeld en de automati-
sche stuunnrichtmg m de juiste
koers gezet om de kop in de golven te
houden Dit verklaart dan ook, vol-
gens De Vries, de volkomen onver-
wachte doorvaart in westelijke nch-
ting en het stranden voor de Schotse
kust, waar het schip door vissers uit
Leith een veilige haven werd binnen-
gesleept

Of de vissers inderdaad hun ber-
gingsloon zullen ontvangen, en of de
„Pergo" voor de Zandvoortse reder
nog eens zal uitvaren is een zaak
waar voorlopig de heer De vries het

antwoord op schuldig blijft

Skye Carman
solist op concert

ZANDVOORT - Op zondag 29 ja-
nuan geeft het Noordhollands Phil-
harmomsch Orkest het tweede con-
cert van de zondagmiddagserie Z-l
„Mozart Piano Plus" in het concert-
gebouw te Haarlem Aanvang 1430
uur

Het orkest zal worden geleid door
de dirigent Roelof van Diensten, so-
liste deze middag is de concertmees-
ter van het NPO, Skye Carman Het
concert wordt geopend met de Ou-
verture Scherzo en Finale van Ro-
bert Schumann, waarna Skye Car-
man het vioolconcert Nr 5 KV 219
van MozarC zal vertolken

Na de pauze speelt het orkest de
Hary Janos suite van Zoltan Kodaly

Nieuwe cursus Yoga
ZANDVOORT - De Yoga Studio

Zandvoort maakt bekend dat er op
14 februari aanstaande een nieuwe
serie van tien lessen zal starten Deze
lessen worden gehouden op de dins-
dagavond van 19 30-20 30 uui Het ac-
cent zal hggen op „leren ontspan-
nen" '

Informatie en aanmeldingen kun-
nen geschieden by Gonny Huystee,
tel 17889

• pi
•J BRIEVENBUS

Stop gesis
ZANDVOORT - Door de Zand-

voorterJ v d Meei, die dagelijks per
trein reist naar Amsterdam v v
wordt gezocht naai meehggers ', die
net als hij hinder ondervinden van
het ontkoppelen van de locomotief
op het station Zandvoort Door hem
wordt gevraagd zich dan met hem in
verbinding te stellen Zijn adres is
Jan van dei Meer Marnix van Sint
Aldegondestraat 5, 2042 AN Zand
voort

Hieronder volgt zijn epistel
Dagelijks reizen er enige honder-

den Zandvoorters in uiterst comfor-
tabele treinstellen richting Amster
dam De meesten komen 's avonds
ook weer terug en bevinden zich m de
voorste wagons, dat komt omdat wij
een van de weinige perrons bezitten,
waar de trein niet meer verder kan en
er dus gerangeerd moet worden Zit
je voorin dan ben je dus dichter bij de
uitgang, dus eerder bij je fiets of auto
en eerder thuis De splinternieuwe
locomotief die ons snel en veilig naar
huis trekt is er een van het type 1600
De ontkoppeling geschiedt direkt na
aankomst De dienstdoende NS em-
plye springt tussen de locomotief en
het eerste rijtuig en ontkoppelt daar
met zijn voet de luchtleiding welke
zorgdraagt dat de trein ook kan rem-
men Dat ontkoppelmechamsme
gaat echter gepaard met een explo-
sief, nietsontziend, gehoorverwoes-
tend, schnkaanjagend intolerant ge-
sissss, dat de maximale toegestane
decibelletjes verre moet overschrij-
den Met een ferme trap tegen het
ontkoppelmgsmechamek laat de
man zo'n 5 atmosfeer op je los Vaak
worden de argeloze reizigers hier der-
mate door verrast dat zi] nog lange
tijd met tullend lichaam lopen Zeker
als je als niets vermoedende de
plaats des onheils op enige meters

passeert en het geluid nog eens ver-
sterkt gereflecteerd wordt door het
aanwezige muurtje van de plaatselij-
ke stationsrestauratie Nu zijn wij als
Zandvoorters nogal wat decibelletjes
gewend, maar dit probleem lijkt ons
vrij gemakkelijk oplosbaar Juist, in
de trein wachten tot de ontkoppeling
is uitgevoerd, rest dan het probleem
van de wachtende reiziger of de
vrouw, die met de kleine op pappie
wacht En aangezien de klant toch
ook nog bij de NS als koning gezien
wordt lijken mij de onderstaande op-
lossingen niet onuitvoerbaar
A Het NS-personeel wordt zodanig
gemstrueeid, dat het een paar tellen
wacht tot de geachte reizigers het
perron hebben verlaten, hetgeen
driekwart van het jaar een kwestie is
van hooguit twee minuten
B Dat zij erop gewezen worden, dat
kleine kinderen baby's m wiegjes en
honden extra sensitive gehooror-
gaantjes bezitten En het niet meer
dan logisch is, dat zij de begeleiders
er even op wijzen dat de ontkoppe-
hngsexplosie gaat plaatsvinden
C Het optrekken van een klem ge-
luidswalletje

Uit eigen bescheiden onderzoek
blijk ik niet de enige te zijn die hier
hinder van ondervindt Toch kiijgt
mijn schrijven aan de NS klanten-
dienst meer gewicht, indien u dezelf-
de mening bent toegedaan en dat
wilt bevestigen met een briefje of
handtekening onder dit verhaal
Gaarne werp ik mij op als veizamela-
dres van die handtekemngenaktie
mijn adres is Jan van der Meer,
Marnix van Sint Aldegondestraat 5,
2042 AN Zandvoort Direkt aan klan-
tendienst NS Utrecht kan natuurlijk
ook Ik heb daar gesproken met de
heer Kaas, die is daar de baas U
allen een sisarm 1984 (en langer) toe-
wensend, verblijf ik met de vriendelij-
ke forensen groetjes Jan van der
Meer

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Op de laatstge-

houden competitie-avond van ZBC
werd onder grote spanning de eind-
uitslag van deze competitie bekend-
gemaakt

Eerste in de A-lijn werd het paar De
Leeuw/Braun met 63 02%, hetgeen
hen bovenaan de ranglijst plaatst,
tweede werd de familie Spiers met
56 77%

Degradatie was er voor de dames
Berghoff/Stocker en het paar Jur-
nans/Vallo De eerste plaats m de
B-lijn behaalde de familie Paarde-
bek, 65 37% die naar de A-lijn promo-
veert De tweede plaats was voor de
heren Mulder Smid/Reijer, doch net
niet genoeg om te promoveren Voor
promotie kwam in aanmerking het
paar Schouten/Loos

Vanuit de B-lijn verdwenen de pa-
ren Bos/Smink en Van Ackooy/
Drenth

In de C-lijn werd een eerste plaats
bereikt door het koppel Ocenasek/
Veldhuizen met 56 7%, en promotie
naar B Het tweede paar dat van C
naar B promoveert is het koppel
Klomp/Van de Wende

Prijswinnaars
bekend

ZANDVOORT - De kleurenfoto
van de branding van Beri de Vries en
de herfstfoto van het Kenaupark te
Haarlem van Dick ter Haar, dat zijn
de foto's die dit jaar door het publiek
werden uitverkoren tot beste foto
van de tentoonstelling

Dit maakt het bestuur van Foto-
kring Zandvoort bekend naar aanlei-
ding van de tentoonstelling die gedu-
rende de kerstperiode m de openbare
bibliotheek werd gehouden Omdat
beide foto's evenveel stemmen kre-
gen, werd de prijs gedeeld De boe
kenbon die door het publiek gewon-
nen kon worden, gaat naar de 10 jan-
ge Maarten Risseeuw uit Zandvoort

De eerstvolgende clubavond van
de Fotokring is op dinsdagavond 31
januari in het Gemeenschapshuls Er
wordt een lezing gehouden door de
amateurfotograaf E van Voorden
Belangstellenden zijn welkom, aan-
vang 20 15 uur, toegang vrij

Wanneer u dit blad
niet regelmatig

ontvangt...
Wilt u ons dan bellen?

WEEKENDDIENSTEN

28/30 januari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD Bart van Bergen tel 19507
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, arts B F J Bouman
tel 15600
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel 12058
Drenth tel 13355 Fliermga tel
12181, Zweivei tel 12499
TANDARTS tel 023313233
WIJKVERPLEGING- voor informa
tie over dienstdoende wijkverpleeg
kundige 023 313233
APOTHEEK. Zeestraat Apotheek A
van Kempen Zeestraat 71 tel 13073
VERLOSKUNDIGE mevr Chi
Oudshoorn Kochstraat 6 Zand
voort, tel 02507 14437 b g g 023
313233
DIERENARTS mevi Dekkei Thor
beckestraat 17, Zandvoort tel 15847
POLITIE- telefoon 13043
BRANDWEER telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KKNNCMER-
LAND: ongevallen tel 023-319191
TAXI. telefoon 12600 en 16843

STORINGSDIENST GASBEDRIJF.
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b g g 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9 00 tot 10 00 uur maandagavond
van 7 00 tot 8 00 uur Verder volgens
afspraak Voor deze hulpverlening
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT.
voor informatie, advies en hulp, tel
17373 Op alle werkdagen van 10 30
tot 12 30 uur Woensdagavond van
18 30 tot 19 30 uur Schriftelijk post
bus 100 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17 30
tot 1830 uur
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING telefonische hulpdienst in
Haarlem Maandag van 13 30 17 00
uur tel 023 318115

KERK
DIENSTEN

WEEKEND: 28-29 januari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 10 00 uur ds J A van Leeu
wen, crèche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag 10 00 uur dr M E Brinkman
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
29 januari Leprazondag, dienst ver-
zorgd door eigen leden, 31 januari
20 00 uur Herv Jeugdhuis Vancou
ver en wij, 31 januari 20 00 uur Ge-
bouw Brugstraat, open gespreks
avond Exodus
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19 00 uur EV met lit werk-
groep, zondag 08 45 uur stille vie-
nng, 10 45 uur Hoogmis m m v St
Caecihakoor Thema Grondwet voor
alle gelovigen
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag 10 30 uur morgendienst ds
E Meenderink, 19 00 uur ds J Smink
Woensdag l februari 20 00 uur bijbel
studie/gespreksgroepen
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniel, Zuiderstraat 3 Maan-
dag om 15 00 uur, tel 17200
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem Elswoud, zondag 9301130
uur Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19 30 2115 uur idem
Inlichtingen R van Rongen Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel
023-244553

Periode 17 januari/23 januari 1984
Geboren:
Cindy dochter van Paap Ene Nico
laas en Grift Astnd
Gehuwd'
Duivenvoorden Boudewijn en Kloos-
terman Dma Gerarda
Overleden
Kemp geb Visser Aaltje oud 68 jaar
Water Johannes Petrus oud 87 jaar,
De Goede Jan, oud 82 jaar, De Paus
George oud 59 jaar, Dekker Pieter
oud 86 jaar, Van Soolmgen Arie Ja
nus, oud 86 jaar

STANDEN
Datum
26 jan.
27 jan.
28 jan
29 jan.
30 jan.
31 j'an.
l febr.

HW
9.08

10.22
1142
039
1.50
2.36
3.09

LW
4.39
5.51
7.12
8.32
9.40

10.32
11.14

HW
21.51
2315

1300
1401
1445
15.18

LW
17.19
18.34
19.41
21.00
21.56
22.46
23.32

Maanstanden 25 januari LK j 48 uur.
Doodtij zondag 29 januari NAP + 76
cm.

Vrijwillige

VOOR 'T VOETLICHT maatschappelijk

Zandvoortse Muziekkapel
Oprichtingsdatum: l januari 1917

Doelstelling: Instrumentale muziekbeoefenmg
Aktiviteiten: Het opleiden van jongeren voor de erkende di-

ploma's' het van tijd tot tijd geven van concerten, alsmede het
optreden van enige leden in de boerenkapel „De Kwallentrap-
pers".

Accommodatie: Repetitie-avonden m het Gemeenschaps-
huis, Louis Davidsstraat Maandagavond van 19 00-20 00 uur
voor leerlingen, maandagavond van 20 00-22 00 uur voor gevor-
derden.

Contributie: Seniorleden ƒ 130 - per jaar, leerlingen enjumo-
ren ƒ 110.- per jaar. Donateurs, dringend gewenst. Een mmi-
mumbedrag is voor donateurs met vastgesteld

Contactorgaan: Door de dirigent wordt een vouwblad ver-
zorgd dat éénmaal per twee maanden verschijnt Hierin worden
de in te studeren muziekwerken besproken, aankondigingen
van concerten etc

Inlichtingen: Bij de secretaris de heer S van den Bos, W
Draijerstraat 26, 2042 BE Zandvoort, tel 16438

De Zandvoortse Muziekkapel is aangesloten bij de Konmkhj-
ke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezel-
schappen.

De Zandvoortse Muziekkapel
heeft een rijke historie In het j aar
1917 werd de kapel geformeerd
door een fusie van de „Harmonie
van de Werklieden Vereniging
Onderling Hulpbetoon" en de
muziekvereniging „Paul Kruger"
„Dit was een start van een bijzon-
dere succesvolle periode Er werd
door de Kapel deelgenomen, met
wisselend succes, aan diverse
concoursen De muzikanten wa-
ren zelfs zo goed, dat wij door-
drongen tot de klasse „uitmun-
tendheid" Dit was m die jaren, en

dan spreek ik van voor de jaren
1940, toch een bijzondere verdien-
ste Het gezelschap was ook
groot, zo'n veertig tot vijftig le-
den", vertelt de heer Van den Bos,
de secretaris

Uit de oude veremgingsboeken
blijkt dat men onder voorzitter-
schap van Kees Schaap (ook wel
bekend als Kees van Fok de
Laars), altijd aanwezig was bij bij-
zondere gebeurtenissen in Zand-
voort Niet alleen jubilea, maar op
komngmnedag, gymnastiekuit-
voenngen etc Was er iets te vie-

De Kwallentrappcrs, leden van de Zandvoortse Muziekkapel, die niet
alleen zorgen voor bekendheid van de kapel, maar ook voor geld in de
kas.

ren in het dorp, dan rukte de
Zandvoortse Muziekkapel uit

Een grote gebeurtenis was ieder
jaar opnieuw het jaarlijkse con-
cert in Monopole, terwijl op ko-
mngmnedag de muzikanten van
's morgens vroeg tot 's avonds
laat in touw waren Er werd een
aubade gegeven vanaf de water-
toren, er was een zanghulde van
schoolkinderen op het Raadhuis-
plein waaraan medewerking werd
verleend, terwijl de dag besloten
werd met een concert

Dit concert werd gegeven op de
erepoort die in de Heerenstraat
was opgesteld, overigens vonden
daar ook de kinderspelen plaats

Helaas zijn er van deze periode
geen foto's beschikbaar, wel had
men de beschikking over een
vaandel dat helaas met de noor-
derzon is vertrokken

Na de oorlog
Deze periode van grote bloei

werd onderbroken door de oor-
logsjaren, toen de muziekkapel
na enkele maanden al haar aktivi-
teiten staakte „Er was weinig te
vieren", is het commentaar

Na de oorlog staken de heren
Piet Schaap, Kees Beekhuis, A J
Hollenberg en Lo Balledux de
koppen bij elkaar en men besloot
de vroegere leden eens op te zoe-
ken en zo met vereende krachten
te pogen de muziekkapel weer
nieuw leven m te blazen

Men vond dirigent Reinier van
't Hof bereid de leiding op zich te
nemen, deze was trouwens de
laatste jaren voor de oorlog al di-
ngent van de kapel geweest

Dit initiatief had veel succes,
want de Zandvoortse Muziekka-
pel kwam weer op de been, toch
nog altijd met zo'n veertig leden
Genoeg om opnieuw deel te ne-
men aan concoursen en af en toe
een prijs in de wacht te slepen

Gedurende de zomermaanden
werd het ook een traditie een con-
cert te verzorgen in de muziek-
tent op het Raadhuisplein Een
traditie die werd gestimuleerd
door de WV Niet iedere donder-
dagavond trad de Zandvoortse
Muziekkapel op, deze muziek-
avonden werden afgewisseld met
optreden van gastorkesten
„Toch was dat, onder leiding van

de heer Wildschut een goede tijd",
zegt de heer Van den Bos

Trad men voor de oorlog op in
de „vaste" muziektent, na de oor-
log moest voor ieder concert de
muziektent worden opgebouwd
Het was een mobiele tent met
wieltjes „Ik geloof dat de muziek-
tent nog altijd ligt opgeslagen bij
de Dienst PW, jammer dat er
maar zo weinig gebruik van wordt
gemaakt", is de mening van de se-
cretans

Boerenkapel
Gedurende de periode dat men

m de zomermaanden concerteer-
de op het Raadhuisplem werd
ook het programma aangepast
Men ging over op amusements-
muziek en zo ontstond de boeren-
kapel „De Strandjutters", die een
succesformule bleek te zijn In de
zestiger jaren werd er een drum-
band opgericht, die jarenlang
twintig man sterk was De drum-
band werd weer aangevuld met
de „majorettes' en aan het eind
van de jaren zestig was er geen
vuiltje aan de lucht De Zand-
voortse Muziekkapel leek een
lang leven beschoren te zijn

Bij de start van het carnaval m
1968, schakelde de „Strandjut-
ters" ovei op carnavalsmuziek en
werd de boerenkapel „De Kwal-
lentrappers" waar Beitus Balie-
dus de grote animator was

Ging het uitstekend met De
Kwallentrappers, als onderdeel
van de kapel, met de kapel ging
het in de jaren zeventig ziendero-
gen achteruit „Door de moderne-
re muziek voor de jeugd, de op-

komst van disco's en wat niet al,
nam de belangstelling onder de
jeugd af, en moesten wij het met
de oudere garde zien te klaren
Dat viel met mee, het ledental
liep jaarlijks terug, en wij kunnen
wel stellen dat wij zo omstreeks
1975 een dieptepunt bereikten
Nog geen twintig leden hadden
wij, inclusief De Kwallentrappers
We waren De Kwallentrappers
wel bijzonder dankbaar, want
door hen kwam er tenminste nog
geld in de kas, en dat was hard
nodig, want de instrumenten wa-
ren ook aan vernieuwing toe,
maar dat kon slechts mondjes-
maat en eigenlijk niet genoeg'

Pech bleef de Muziekkapel ach-
tervolgen want men kon ook niet
meer over een dirigent beschik-
ken De Kwallentrappei s waren
eigenlijk de enigen die nog zoig
den voor het optreden naar bui-
ten

De algehele muzikale leiding
werd toen overgenomen door Ber-
tus Balledux en daar is het be-
stuur hem nog steeds dankbaar
voor, want hij zorgde ervoor dat
de leden bij elkaai bleven Maar
aan concerten en concoursen
kwam men niet meer toe, het
bleef bij de wekelijkse repetitie-
avond

„Toen wij eindelijk een nieuwe
dirigent kregen, stond die man
wel voor een afgebrand dorp Dat
was in 1978 dat de heer Van Veen
kwam, en m 1979 traden wij weer
voor het eerst op op konmgmne-
dag Ons was gevraagd om op ko-
mnginnedag het Wilhelmus te
spelen, want de drumband die de
muziek verzorgde, had het volks-
hed niet op haar repeitoire staan
Het ging uitstekend, maar de
reactie van de vroede vaderen
was wat teleurgesteld „Waarom
we niet m een uniform waren',
werd ons gevraagd We waren blij
dat wij het financieel, door de
Kwallentrappers, net konden red-
den, en dan zo'n vraag", herinnert
de heer Van den Bos zich

Opbloei
Toch kan men spreken van een

weer opbloeien van de Muziekka-
pel Na enkele gesprekken met
het gemeentebestuur kwam men

m aanmerking voor subsidie en
ook werden er door middel van
een subsidie nieuwe mstrumen-
ten aangeschaft Langzaam maar
zeker kwam de muziekkapel uit
het slop Voorlopig geeft men
weer concerten, al is het dan m
bejaardenhuizen en voor culture
Ie instellingen en andere woon-
vormen Inmiddels was dirigent
Van Veen vertrokken en momen-
teel wordt de muzikale leiding
verzorgd door de heer Moone

„Deze heeft geen gemakkelijke
taak, maar maakt het ons ook
met eenvoudig Hij heeft ons echt
over het dode punt heengeholpen
en het gaat langzaam maar zeker
vooruit Wij hebben een zeer een-
voudig tenue, een donkergrijze
ribbroek, een wit overhemd, grijze
stropdas en blauwe pullover met
het embleem van de kapel We
zien er m ieder geval acceptabeler
uit en zijn weer naar buiten opge-
treden op 4 mei bij de dodenher-
denking en op komngmnedag We
wilden eigenlijk de oude traditie
herstellen en weer een aubade ge
ven vanaf de Watertoren op ko-
nmginnedag Staan wij daar alle-
maal is de sleutel zoek en kunnen
wij er met m Misschien dat er nu
op 30 april wel een sleutel is"

Het andere openbare optreden
is de leden van de Zandvoortse
Muziekkapel erg tegengevallen
Dat was bij de herdenking van
het 100-jang bestaan van de
spoorlijn Haarlem'Zandvoort
Men werd zo gehinderd door en
kele jongeren er was zo weinig be
langstelling van de ouderen dat
men heeft besloten dat de tijd nog
met rijp is om weer een open
luchtconcert te verzoigen

Jammer maai waar, misschien
komt het weei we wachten het
wel af'

Leerlingen

De Muziekkapel heeft de be-
schikking over een sopraansax,
altsax, tenorsax, besbas, trombo-
ne, bariton, althoorn, trompetten
en een slagwerker Leerlingen zijn
nog steeds van harte welkom Het
bestuur vindt het wel jammer dat
leerlingen na een of twee jaar,
juist wanneer men op deze leden
kan rekenen, vaak er mee stop-
pen Dat heeft verschillende 001-
zaken, zoals scholen, werkkring,
maar ook andere hobby's sport
etc Wanneer men zich aanmeldt,
ontvangt men m bruikleen van de
Kapel een instrument, komen er
meer leden dan kan ook het m-
strumentanum vergroot of ver-
nieuwd wolden Iedereen met be-
langstelling voor muziek kan zich
melden bij de secretaris of een
kijkje komen nemen op maandag-
avond m het Gemeenschapshuis

De Muziekkapel heeft altijd man-
nehjke en vrouwelijke leden ge
kend Ook zijn er vroegere leden,
die momenteel muziek studeren
aan het Koninklijk Conservato
num „wel prachtig', wordt ge-
zegd, „maar wij hebben daar mets
meer aan"

Momenteel gaat de Zandvoort
se Muziekkapel door met het ge-
ven van concerten m het SU and
hotel bejaardenhuizen en bereid
men een programma voor voor
koninginnedag Misschien dat
men toch weer m de toekomst
kan beschikken over meeidere Ie
den, en dan ook weer deel kan ne-
men aan concoursen men is op de
goede weg dus wie weet wat de
tachtiger jaien nog voor succes
sen kunnen brengen

AGENDA

Gespreksavond
Op dinsdag 31 januan wordt in

gebouw Brugstraat van de Ned
Protestanten Bond een ge
spreksavond belegd ovei het on
dei-werp .Fascisme rukt op, hoe
reageer ik9 '

Inleider is de heer Jacques v d
Kar, verbonden aan de Anne
Frank Stichting De avond be
gint om 20 00 uur terwijl de zaal
open is om 19 30 uur Er kan dan
een tentoonstelling over het on-
derwerp bezichtigd worden

Elementen uit dit gesprek zul-
len woiden verwerkt in een vie
ring op zondag 5 februari onder
het motto is de ene mens meer
waard dan de ander

Deze dienst begint zondag om
10 30 uur

Genootschapsavond
Op vnjdagavond 10 lebruan

wordt in Veiemgmgsgebouw De
Krocht een genootschapsavond
geoigamseeid voor het Genoot-
schap Oud Zandvooit

Het piogramma vei meldt
dialezing over Zandvooitee wal
visvaarders, een vertoning van
de film .Zandvoort voorheen '
een korte causene van dhr
F W A Beelaeits van Blokland
te Haarlem over de stichting
van een stieekmuseum een be-
scheiden expositie van de bom-
schuitbouwers

Aanvang 20 00 uur

Poslzegelclub
Dooi de Zandvoortse Postze

gelclub wordt vanavond 26 ja
nuan een avond gehouden in
het Gemeenschapshuis

Aanvang van deze avond is
20 00 uui Ei wordt eveneens een
veiling gehouden hiervoor kan
men zich aanmelden bij R Ha
ge, Maasstraat 19, tel 17855

Belangstellenden van harte
welkom
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e overstap van middelbare school naar
universiteit is niet voor iedereen even ge-
makkelijk. Universiteiten proberen daar-
aan tegemoet te komen, maar ook de lagere
scholen

spelen een belangrijke rol. Het betekent immers
. een hele overstap: een grote vrijheid, al dan niet op
"kamers wonen, een nieuwe grootschalige omge-

ving, nieuwe gezichten etc.
In veel opzichten is het voor velen een stap m het

duister. Op de middelbare hebben de aspirantstuden-
ten er natuurlijk het een en ander over gehoord, advie-
zen gekregen en een hoeveelheid informatiemateriaal.
„De rol van dat laatste blykt uit onderzoeken vrij
gering te zijn," zegt drs. W. van Raamsdonk, studen-
tendecaan bij de Vrije Universiteit. „In ieder geval veel
minder dan door de makers ervan wel wordt gehoopt.

• In feite zijn ouders, familieleden, vrienden, status etc.
: de belangrijkste factoren op grond waarvan de defini-
. tieve studiekeuze wordt gemaakt.

• Een van de belangrijkste problemen is voor de begin-
• nende studenten de huisvesting. Op kamers of niet op

kamers. Wegens de afstand moeten sommigen wel,
• maar er treedt in toenemende mate een 'regionalise-
• rmg' op in het wetenschappelijk onderwijs. Steeds
meer studenten gaan naar de universiteit, die het
dichtst m de buurt is. In veel gevallen wordt de drang

: om op kamers te gaan als gevolg daarvan wat minder.
Maar veel hangt natuurlijk af van de betreffende

•- student zelf en de verhoudingen binnen het gezin.

• „Vaak is het zo, dat studenten in het eerste jaar de
kat uit de boom kijken en pas in de loop van het tweede

. .-jaar op kamers gaan," zegt Van Raamsdonk. „Op een
-: gegeven moment blijken de tijden van het studenten-

leven niet meer op de kantoortijden van thuis aan te
sluiten."

De indruk bestaat overigens, dat onder druk van de
-economische situatie de kamermarkt iets ruimer
r.wordt. Vaak is het voor studenten goedkoper om thuis
• te blijven en bovendien gaan meer mensen ertoe over
toch hun kamer verhuren om extra inkomsten te heb-

'ben.

Overigens blijft het moeilijk te schatten hoe groot
• werkelijk de behoefte aan kamers is. „Wachtlijsten bij

T studentenhuisvesting hoeven nog niet te betekenen,
"dat degenen die daarop staan ook inderdaad een ka-
• mer zoeken," aldus Van Raamsdonk. „Velen hebben
izich opgegeven met de gedachte: je kunt nooit weten.
De meeste spoorstudenten, die op grotere afstand wo-

. nen zijn na een paar maanden toch meestal wel onder
dak."

, Maar dat zegt natuurlijk weinig over de kwaliteit
'r'.van de kamers. Niet zelden moet in eerste instantie
"'"met een klein donker hok genoegen genomen worden.
.„Van Raamsdonk: „Veel particuliere kamers zijn nu
.*.'̂ eenmaal onvoldoende, maar na verloop van tijd schui-
;"ven er toch weer veel op naar iets beters."

Overgang van school naar
universiteit is grote stap

krijgen de scholieren daardoor slechts twee uur p<
week. Voor de leraren betekent dit, dat ze veel mind(
goed uit de Voeten kunnen."

In hoeverre kunnen universiteiten daaraan tegi
moetkomen? Soms worden speciale bijspijker-cursu
sen georganiseerd, maar in toenemende mate won
het gat opgevuld door het avond-onderwijs aan vo
wassenen. In Amsterdam en omgeving is dat vrij
makkelijk, omdat er een behoorlijk aanbod is va
avond-vwo. Door het halen van deelcertificaten kut
nen de studenten bepaalde vakken alsnog halen. Mas
dat kost allemaal veel tijd. Iemand die medicijnen gas
doen zonder scheikunde of natuurkunde moet ero
rekenen een extra jaar kwijt te zijn.

Vrijblijvend

i-Introductie
'-' Aan het begin van het studiejaar krijgen de nieuwe

studenten een introductie van een of twee weken. Door
de jaren heen hebben de universiteiten een vast sys-
teem ontwikkeld om de nieuwe studenten te introdu-
ceren, dat in de praktijk kennelijk goed voldoet. Ze
worden veelal opgedeeld in kleine groepjes onder lei-
ding van een mentor, meestal een ouderejaarsstudent.
De studie-introductie bij de faculteit houdt in dat de
studenten te horen krijgen wat hen in het komende
jaar te wachten staat. Soms worden de groepjes door
het jaar heen bij elkaar gehouden om ervaringen over
studie en tentamens te kunnen uitwisselen.

Daarnaast gaan de groepjes op pad in de stad. „Er
wordt veelal een cultureel programma afgewerkt, met
theaterbezoek etc. Volgens Van Raamsdonk is het
verstandig dat iemand, die vanuit de provincie naar de
universiteitsstad komt, weet in welke kroegen hij wel
en in welke hrj niet naar binnen kan gaan.

Ook wordt kennis gemaakt met de studentenvereni-
gingen, die zelf ook veel aan de introductie doen.
Ontgroening komt bij de studentenverenigingen te-
genwoordig in veel mindere mate voor dan voorheen.
„Veel hangt natuurlijk ook af van de eerstejaars zelf,"
zegt Van Raamsdonk. „Als student moet je desnoods
zeggen: dit prijskaartje om er ook bij te horen is te
hoog, ik zoek gewoon wat anders. Maar ik vraag me
ook nog wel eens af, hoe hebben we vroeger zo dociel
kunnen zijn door dat allemaal over ons heen te laten
komen?"

Een van de grootste problemen waar eerstejaarsstu-
denten mee te maken hebben, is de keuze van een
verkeerd vakkenpakket. Van Raamsdonk: „Toen de

HBS na het invoeren van de Mammoetwet verdween
werd het aantal vakken, waarin examen gedaan moet
worden, veel minder. Vroeger kwamen de studenten
naar de universiteit met drie talen en een groot aantal
exacte vakken. Menige student heeft zijn vwo-examen
afgesloten met alleen Engels. Duits hebben veel stu-
denten alleen in de tweede, derde en vierde klas van de
middelbare school gehad en dat is natuurlijk volstrekt
onvoldoende. Velen beginnen aan een rechtenstudie
zonder Frans in het pakket, terwijl je dat na verloop
van tijd toch echt wel nodig hebt."

„Wel een verbetering is, dat op middelbare scholen
aanzienlijk meer wordt gedaan aan de exacte vakken.
Wiskunde, natuurkunde etc. gaan veel beter. Daar
staat weer tegenover dat de roosters op de middelbare
scholen slechts dertig lesuren tellen. Sommige vakken

De overgang van het schoolse naar het op het eerst
gezicht vrijblijvende universiteitsysteem verloopt voc
iedereen verschillend. „Er zijn scholengemeenschai
pen, waar de zesde klassen werken volgens het collegf
systeem om de leerlingen op de universiteit voor t
bereiden. „Ze merken vanzelf wel hoe stom hetkan zij
om niet te komen," zegt de dekaan. „Sommige studei
ten hebben even het gevoel dat ze hun geluk niet o
kunnen. Er bestaat op de universiteiten veelal gee
collegeverplichting, maar de praktica zijn wel ve:
plicht. Voor de praktica is een beperkt aantal vierkar
te meters per student beschikbaar en daarbij kan c
universiteit zeggen, dat degene die niet komt er uitgf
gooid kan worden."

Een andere grote overgang is de schaalvergrotin
tussen school en universiteit. Scholengemeenschai
pen met 1500 of 2000 leerlingen zijn op zichzelf groot
noemen. Bij de universiteiten telt de VU als kleir
universiteit al 13.000 studenten en de grootste, c
Rijksuniversiteit Utrecht telt er zelfs 26.000.

Decanen
Een belangrijke rol spelen de studentendecanen voc

mensen die problemen hebben. Een groot deel van c
consulten is gewijd aan financiële perikelen. Bij oud
rejaars zijn die veelal groter dan bij jongerejaarssti
denten. Ouderejaars stellen namelijk vaak hogere e
sen dan de jongeren, terwijl bovendien de neiging 01
ouders te hulp te vragen minder is.

Andere zaken die een belangrijke rol spelen kunne
bijvoorbeeld concentratieproblemen zijn, die vaak ee
medische oorzaak hebben, of voortkomen uit conflic
situaties. Regelmatig worden de dekanen geconfror
teerd met beginnende studenten voor wie de stud
anders blijkt dan ze zich hadden voorgesteld of studei
ten, die de studie niet meer zien zitten. De decane
bemiddelen ook bij conflictsituaties rond examenuifc
lagen.

Overigens is het vaak zo, dat studente
niet meteer bij de decaan naar binnen stap
pen. Vaak hebben ze een opstapje nodif
„Jongens hebben daarbij een voorsprong o
meisjes,,, zegt Van Raamsdonk. „Jongen
gebruiken militaire dienst vaak als binnen
komer hier om te onderzoeken of veran
woord-is met hun probleem op tafel te kc
men."

Zocherschool voor
algemeen vormend
en
tuinbouwonderwijs
• Lagere Tuinbouwschool
• Vakschool leerlingwezen

Bloemschikken en -binden

• Vakschool leerlingwezen
Tuinaanleg en -onderhoud

• Avond vakschool:
Elektrisch lassen voor
beginners en gevorderden
Bijenteelt voor beginners en
gevorderden
Bloemschikken en -binden

Open dag: zaterdag 4 februari
10.00-14.00 uur

van

Els,yvoutslaan 20 - 2051 AE
OVEWVEEN - telefoon 023-245035

ONDERWIJSINSTITUUT
VAN DE VELDE
(erkend door Min. v. Onderw.)

Briandlaan 3 t.m. 9 - Haarlem
Tel. 33 68 68

AANVANG NIEUWE
CURSUSSEN
Inschrijving geopend
Beroepsopleiding voor:

RECEPTIONISTE - SECRETARESSE -
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Lager economisch-, administratief-, huishoud- en
nijverheidsonderwijs met een individuele afdeling.

Directeur: G. A. W. Ahlers
Spreekuren: maandag van 14.00-15.00 uur of na telefonische afspraak.

Duur van de cursus: 4 jaar.
DE SCHOOL KENT EEN TWEEJARIGE ONDERBOUW LAGER BEROEPSONDERWIJS

In het tweede jaar komen, als kennismaking, alle vakken,
die in de bovenbouw worden gegeven aan de orde.

Na het tweede jaar kiest de leerling voor de afdeling lager huishoud- en
nijverheidsonderwijs of voor het lager economisch- en administratief onderwijs.

Ook is een combinatie van beide mogelijk.
Het examen kan worden afgelegd op A-, B- en/of C-niveau.

Mogelijkheden tot verdere studie na het behalen van het L B.O.-diploma aan scholen
voor Middelbaar Beroepsonderwijs o.a.

M.E.A.O., M.D.S.,
Midd. Sociaal Pedagogische Opleiding,

M.D.G.O.,
Intas-opleiding,

e.d.
Plaatsing in examenklas MAVO-4.

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
TELEFONISCH OF SCHRIFTELIJK.

OPEN DAG
WOENSDAG 8 FEBRUARI 1984

VAN 14.00-16.00 EN VAN 19.00-21.00 UUR.

M
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Kraaipanstraat 58-60, 1091 PM Amsterdam (Oost), tel. 020-656019
(5 min. van het Amstation) (+ 300 mtr. van Metrohalte Wibautstraat)

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
voor het brugjaar 1984-1985
• IVO betekent: individualiserend voortgezet onderwijs, dus:

- klassen maximaal 24 leerlingen
- geen „zitten blijven"
- individueel werktempo - naar aanleg en tempo
- intensieve studiebegeleiding
- bevorderen van zelfstandig werken

• Wij leiden op voor het „officiële" MAVO-diploma op een wijze die tegemoet komt aan de
vaak aanzienlijke persoonlijke verschillen in aanleg, werktempo, kennis, niveau, e.d. In alle
vakken (ook handvaardigheid en muziek) kan op C- of D-niveau examen worden gedaan.

• Belangstellende ouders en/of hoofden van scholen kunnen voor informatie en aanmelding
van nieuwe leerlingen kontakt opnemen met de schoolleiding, telefoon 020-656019.

Is uw opleiding voldoende?

AKADEMIE LOUMAN
exclusieve praktijkopleidingen

start in Januari/februari:

• SCHOONHEIDSSPECIALIST(E)-Stivas dipl.
dag of avondcursus 15 mnd.

• PEDICURE- V.D.Ch.-dipl.
10 mnd ƒ100 per maand

• VISAGIE door MIEKE PETIET
3-daagse cursus of 1-jarig

• MANICURE • HARSNAGELS
maken bij voldoende aanmeldingen.

Inlichtingen: Augustinuspark 26, Amstelveen. Tel.
020-470735 of 02505-1575.

NEDERLANDS GENOOTSCHAP
TOT OPLEIDING VAN LERAREN
VOOR HET BEROEPSONDERWIJS

DEELTIJD-LERARENOPLEIDING AMSTERDAM-ALKMAAR-UTRECHT

vakmensen worden in 4 a 5 jaar leerkracht
Voor vakmensen met een voortgezette opleiding, met een MBO-diplo-
ma of een HBO-diploma en 3 jaar praktijkervaring, verzorgen wij oplei-
dingen tot leerkracht LBO in de vakgebieden:
bouwtechniek, consumptieve techniek, elektrotechniek, grafische
techniek, installatietechniek, mechanische techniek, motorvoer-
tuigentechniek, wis- en natuurkunde.

Individuele studieafspraken
Uitgaande van opleiding, ervaring en individuele mogelijkheden wordt
de meest gunstige studieweg in overleg bepaald.

Dag- en avondstudie
Afhankelijk van de-.studierichting, het studiejaar en de gebleken be-
langstelling, kunnen delen van de studie ook overdag plaatsvinden.

Tekort aan leerkrachten voor de praktische vakken
De behoefte aan ervaren en goed opgeleide praktijkleerkrachten is
nog aanzienlijk, de belangstelling voor praktische beroepsopleidingen
neemt toe. •>

Ook tweedegraads opleidingen
Na het behalen van een onderwijsbevoegdheid in een der genoemde
vakrichtingen (m.u.v. wis- en nat.) kan men een 2-jarige vervolgoplei-
ding voor leerkracht bij het MBO volgen.

Voor bezitters van een HBO-diploma: een eenjarige
opleiding voor het pedagogisch-didaktisch diploma
(3 jaar praktijkervaring vereist)

telefoonnrs.: Amsterdam 020-920908/945143
Alkmaar 072-121063
Utrecht/Nieuwegein 03402-41640

AANVRAAGSTROOK INFORMATIEFOLDER
NAAM

ADRES

POSTCODE/WOONPLAATS

VAKRICHTING

NAAM VAN DIT BLAD

Zenden aan:
DEELTIJD-LERARENOPLEIDING A'DAM-ALKMAAR-UTRECHT,
KORTE OUDERKERKERDIJK 5, 1096 AC AMSTERDAM.
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^Openheid' is
het college
niet welgevallig

ZANDVOORT - Het college
van Zandvoort loopt ver achter
daar waar het de „openbaar-
heid" betreft van de besluitvor-
ming in de vergaderingen van
het college van B en W. Zeker ten
aanzien van de leden van de
raad, zelfs ten aanzien van het
publiek.

Tot deze conclusie zijn de le-
den van de VVD-fractie, Rita de
Jong, Ankie Joustra, Jaap Met-
horst, Landman, Van Caspel en
Van Asperen gekomen, evenals
André Gielen (Inspraak Nu).

Openbaarheid
besluitvorming ter
discussie
Tijdens de rondvraag van de raads-

vergadering welke op 31 mei 1983
werd gehouden was dgor de liberaal
Jaap Methorst gevraagd in welke
vorm het mogelijk zou zijn om de be-
sluitenlijst welke tijdens de vergade-
ringen van het college van B en W
van Zandvoort worden vastgesteld,
ten behoeve van de raadsleden open-
baar te maken.

Het is namelijk bekend dat van de
collegevergaderingen zowel een be-
sluitenlijst, als verkorte notulen wor-
den gemaakt. Het ging Methprst om
openbaarheid van de besluitenlijst
en niet om die van de verkorte notu-
len.

Laat antwoord
Omdat een antwoord op deze vraag

op zich liet wachten, werd door Met-
horst regelmatig gevraagd wanneer
de raad de besluitenlijst tegemoet
kon zien.

Op 12 december 1983 werd door het
college aan Methorst schriftelijk me-
degedeeld dat het coEege zich in
principe niet verzet tegen openbaar-
making van daarvoor geëigende be-
slissingen, doch dat wel rekening ge-
houden moet worden met het feit dat
veel van de beslissingen van B en W
verband houden met verzoeken en
aanvragen op grond van diverse wét-
ten en verordeningen, waarvan de
uitvoering aan het college is opgedra-
gen en waarbij dikwijls het persoon-
lijk belang van de aanvrager een be-
langrijke plaats inneemt.

Bovendien hebben veel zaken die
door het college behandeld worden
betrekking op of houden verband
met het opmaken en uitvoeren van
plannen voor het uitvoeren van
werken of bouwwerken, het voorbe-
reiden van aan- en verkopen van ei-
gendommen etc. „Het merendeel van
deze besluiten leent zich niet voor
een vroegtijdige bekendmaking", al-
dus het college dat verder nog aan-
voert dat ambtelijke adviezen, die
ook in de besluitenlijst voorkomen,
voor derden nauwelijks of geen bete-
kenis hebben.

Bovendien wordt door het college
opgemerkt dat „een zinvolle selectie
zal moeten plaatsvinden van de ge-
nomen besluiten, teneinde deze ver-
volgens te publiceren. Hiertoe be-
schikken wij echter binnen het amb-
telijk apparaat niet over de nodige
capaciteit".

Dit excuus wordt echter door de
WD- en Inspraak Nu-fraktie niet ge-

nomen. Het wordt namelijk door hen
als een louter personeels/financiele
kwestie ervaren, waaraan dan direct
de vraag wordt gekoppeld of een hei-
lig goed als openheid afhankelijk kan
zijn van personele dan wel financiële
consekwenties.

In een schrijven wordt door hen ge-
wezen op de in den lande gangbare
openbaarheid van de besluitvorming
van de vergaderingen van de colleges
van B en W. Bovendien beantwoordt
deze'handelswijze niet aan het gestel-
de in het collegeprpgram over in-
spraak en voorlichting, terwijl een
evaluatie-onderzoek naar de Wet
Openbaarheid van Bestuur van fe-
bruari 1983 eveneens duidelijk maakt
dat veel gemeenten verder zijn op het
punt van „openbaarheid" dan Zand-
voort.

De raadsfracties verzoeken het col-
lege dan ook het eerder gedane ver-
zoek nogmaals te heroverwegen en te
besluiten de bedoelde besluitenlij-
sten alsnog ter inzage te leggen voor
de gemeenteraadsleden van Zand
voort.

DIALECT
Werd vroeger gesproken
in Zandvoort, een boek-
bespreking

2
3

AFSCHEID
Twee bekende Zandvoor-
ters namen afscheid, so-
ciaal-werkster Nanda
Dukkers en Commies
P.A. van Meelen

SNEEUW
Wie vertrekt er dit week-
einde naar de winter-
sportvakantie, adviezen
over sneeuwkettingen

5

5 HARTSTILSTAND
Te veel slachtoffers is de
mening van de cursuslei-
ding hartreanimatie, in
Voetlicht

VERLIES
Voor zaalvoetballers van
Zandvoort, verder zwem-
men, volleybal, hockey
en handbal op de sport-
pagina
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Autocolist
opgesloten

ZANDVOORT - In de nacht van
maandag 30 januari meldde een taxi-
chauffeur dat zijn auto was aangere-
den in de Dr. Gerkestraat, maar dat
de andere chauffeur was doorgere-
den. De politie wist de doorgereden
auto in de Vinkenstraat aan te nou-
den. Al gauw bleek dat de inzittende,
een 38-jarige inwoner uit Haarlem, te
diep in het glaasje had gekeken. Aan-
gezien hij op het politiebureau wei-
gerde een bloedproef te ondergaan,
tevens een strafragis',. r re ,'ip^ben en
bovendien nog een'valmes te bezit-
ten, werd besloten om de man in
verzekerde bewaring te stellen.

Groot Kijkduin rijp voor de

De laatste dagen van Groot Kijk-
duin. Met vereende krachten is
ervoor gezorgd dat het pand in-
derdaad „rijp voor de sloop" is.
Foto Dick Loenen.

ZANDVOORT - Het is
zover, ondanks fel verzet van
bewoners, Werkgroep Huis-
vesting, enkele raadsleden en
de MBO, zijn de slopers bezig
Groot Kijkduin met de grond

gelijk te maken. Daar is niet
zoveel voor nodig, want het
pand is in onbewoonbare
staat achtergelaten door de
bewoners die er zondagavond
uittrokken.

Het interieur is dermate ge-
havend dat het monumentale
pand niet meer voor bewoning
in aanmerking komt. Volgens
de bewoners zou de politie er-
voor gezorgd hebben dat ook
de laatste hele ruiten zijn ge-
sneuveld, de gemeentesecre-
taris meldt „dat het pand zo
door de bewoners is achterge-
laten".

Maandagmorgen versche-
nen de werknemers van de slo-
persflrma Limmen uit Scha-
gen, en over een dag of tien zal
het gebouw met de grond ge-
lijk gemaakt zijn.

Een roemloos einde van een
toch karakteristiek gebouw in
Zandvoort, dat m 1882 werd ge-
bouwd on der de naam „hotel
Victoria", het hield deze bestem-

Ruim veertig krakers hebben gistermorgen een protestbijcenkomst gehouden voor het raadhuis. Een demonstratief
die vrij rustig is verlopen, zo meldde de politie omstreeks twaalf uur. Eveneens werd een rondgang door het dorpt
gemaakt waarbij verklaringen werden uitgereikt waarin het „wanbeleid" van het college wordt gekraakt.

Demonstranten „bekijken" een leegstaande woning in de Zeestraat.

mmg, zij het onder andere namen,
tot de dertiger jaren toen het in
gebruik werd genomen als kinder-
huis Groot Kijkduin. Het pand
overleefde als enige in wijde om-
geving de oorlog, en handhaafde
zijn bestemming tot de vijftiger
jaren. Het laatste was het in ge-
bruik bij de Stichting Groot Kijk-
duin als projekt waar men kon
leren op kamers te wonen, het was
dan ook voor deze woonvorm ver-
bouwd.

Na enig geharrewar over de ver-
koopprijs werd het in 1982 door de
gemeente aangekocht om te die-
nen voor jongerenhuisvesting.
Het pand zou worden verbouwd,
de tekeningen van PW lagen al
'klaar. Onduidelijke vertraging in
de uitwerking van de plannen
zorgde ervoor dat deze de mist

ingingen, en de raad besloot het
advies van het nieuwe college te
volgen het pand te slopen en hier-
voor een nieuw appartementenge-
bouw te laten verrijzen.

Dit stuitte op verzet van de hui-
dige bewoners (het pand werd
eind 1982 gekraakt) die met nieu-
we en voordeliger plannen kwa-
men om in het gebouw twintig
wooneehneden te realiseren.

Het werd een eindeloos touw-
trekken met verhitte raadsdiscus-
sies, bezwaarschriften, hoorzittin-
gen, een rechtzaak, aanvraag bij
Monumentenzorg, en zelfs vragen
in de Tweede Kamers.

Voor de Werkgroep Huisvesting
tevergeefs, want de slopers zijn al
druk bezie on rt« r!ag"n van hnt
oude Groot Kij^duin zi|n geteld.

Foto Dirk Loenen.

Gisterenmorgen zou nog een de-
monstratie gehouden worden, vol-
gens leden van de Werkgroep
Huisvesting tegen het beleid van
het college, omdat de rechter be-
sloot dat de krakers er nog tot en
met 31 januari in mochten wonen,
terwijl de slopersfirma al op 30
januari arriveerde. Bovendien is
nog steeds geen goedkeuring van
GS ontvangen op het raadsbe-
sluit de Dr. Smitstraat gedeelte-
lijk aan het veikeer te onttrekken,
noodzakelijk bij de nieuwbouw.

„Een overhaast handelen dat wij
aan de kaak willen stellen", aldus
een woordvoerder van de Werk-
proep Huisvesting.

Ergernis voorzitter over
toevoegen agendapunt

ZANDVOORT - Door de frak-
ties van het CDA, PvdA en D'66
werd in de raadsvergadering van
dinsdagavond 31 januari ver-
zocht het schrijven van raadslid
Jaap Methorst over de openbaar-
heid van de besluiten van het
college aan de raadsagenda toe
te voegen.

Een verzoek dat door de voor-
zitter met de nodige ergernis
werd ontvangen. Hij vond het
maar een „raar gedoe" iedere
raadsvergadering geconfron-
teerd te worden met toegevoegde
agendapunten, waarover het col-
lege niet naar behoren van tevo-
ren een mening had kunnen vor-
men. „Bovendien", zo voerde de
heer Machielsen aan „is het zeer
ongebruikelijk te vergaderen
over correspondentie. Men ver-
gadert aan de hand van prae-ad-
viezen en daarmee uit".

Door Gert Toonen en Richard van
As werd echter gesteld, dat het ant-
woord van het college in december,
wel degelijk een collegestandpunt is,
en dat men kon aannemen dat, wan-
neer een antwoord op een vraag een
halfjaar uit blijft, dit probleem terde-
ge in het college is bestudeerd, zodat
het collegestandpunt al bekend was.
Juist omdat het collegestandpunt,
voorlopig niet tegemoet te komen
aan het verzoek van Methorst, even-
als bij de fractie van WD en In-
spraak verkeerd gevallen was, men
hierover best kon discussieren.

Door Richard van As werd aange-
voerd dat zijn fraktie bovendien op
de hoogte gehouden wenste te wor-
den met de aktiviteiten van het colle-
ge, „wij willen weten waar het college
mee bezig is", aldus Van As.

De discussie hierover nam ruim
twintig minuten in beslag. Want ook
de fraktie van de WD was van me-
ning dat het onderwerp best aan de
agenda kon worden toegevoegd, al-
leen Gielen steunde het college, en
vond dat eventueel gewacht kon wor-
den op een prae-advies.

Toen iedereen zijn ergernis over dit
onderwerp had gespuid, deelde de
heer Machielsen zonnig mee „dat het
college juist deze middag heeft beslo-
ten aan de wens van de raadsleden
tegemoet te komen en dat men dus in
de toekomst de besluitenlijst van het
college tegemoet k"an zien".

Vei bazing alom, waarom dan deze
langdurige discussie? „U houdt ons
bezig met kletsverhalen over prae-
adviezen en u heeft uw antwoord al
klaar, waarom zegt u dat niet met-
een", was de vraag van Toonen,
waarop geen antwoord kwam.

Op de vraag van Richard van As,
die dus meer informatie wenst dan de
besluitenlijst, was het antwoord dat
de meeste gevallen al in de commis-

sies worden gebracht. „Alhoewel ik
mij wel kan voorstellen dat u zich
niet zo gelukkig voelt met dit ant-
woord, omdat de partijen die niet in
het college zitten niet altijd adequaat
geïnformeerd zijn", aldus de voorzit-
ter.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Zaak Zandvoortse politieman
aangehouden

ZANDVOORT - Gistermorgen
heeft voor de Haarlemse politie-
rechter het vervolg plaatsgevon-
den van de zaak tegen de Zand-
voortse hoofdagent die ervan
wordt beschuldigd dat hij een
Zandvoortse vrouw zou hebben
mishandeld.

In een vier uur durende ziuting
vorige week woensdag 25 januari
voor de magistraat mr. Prins,
kwamen zoveel tegenstrijdige ge-
tuigenverklaringen naar voren,
dat de politierechter besloot ook
nog maar eens het verhaal aan te
horen van een hoofdgetuige in
deze zaak, de Zandvoorter De
Haas. Deze was wel opgeroepen
door de raadsman van de hoofd-
agent, mr. Laus, doch niet ter zit-
ting verschenen.

De agent had destijds een jeugdige
Zandvoorter, die niet in het bezit was
van een rijbewijs, maar wel een auto
besturend een aanrijding had veroor-
zaakt, in de kraag gevat, en in de po-
litieauto een paar handboeien omge-
daan omdat de knaap „wat lastig"
was. De jongen had korte metten met
de boeien gemaakt en was binnen de
kortste keren „los" geweest en had
trots gemeld dat hij „de boeienko-
ning" was. Dit was de Zandvoortse
agent in het verkeerde keelsgat ge-
schoten, aldus het verhaal van de
jongen, en er waren wat klappen ge-
vallen.

Toen zijn moeder enkele dagen la-
ter op het pohtieburo kwam en om
inlichtingen vroeg waarom men haar
zoon zo had behandeld, zou de agent
opnieuw buiten zijn boekje zijn ge-
gaan en ook de vrouw geslagen heb-
ben. In ieder geval had ze enkele
blauwe plekken opgelopen en was
weer een paar dagen later naar de
huisarts gegaan om haar verwondin-
gen aan te tonen.

Ze had een aanklacht ingediend te-
gen de betrokken hoofdagent, die
hangende een onderzoek van de
rijksrecherche enkele dagen was ge-
schorst, „om de rust in het korps te
doen weerkeren".

De getuigenverklaringen die vorige
week woensdag voor de politierech-
ter werden afgeleed. waren echter zo.

„pro" en „contra" dat de officier van
justitie besloot ook nog de kroonge-
tuige uit de badplaats op te roepen,
voordat men tot een uitspraak kon
komen.

Omdat de tweede zitting die gisteren
werd gehouden om 16.30 uur nog niet
was afgelopen kunnen we de uit-
spraak van de rechter niet publice-
ren. De uiterste inzendtermijn voor
de redactie van deze krant was ver-
streken.

Commissie
vergadering

ZANDVOORT - Vanavond komt
de commissie Publieke Werken in
openbare vergadering bijeen in de
commissiekamer van het raadhuis.
Aanvang van de vergadering is 20.00
uur, de agenda vermeldt' verkoop
gemeentewoning in de Burgemeester
van Alphenstraat en wat verder ter
tafel wordt gebracht.

Optreden
ambtenaar
geen aanleiding
tot maatregelen

ZANDVOORT- Het college
van B en W van Zandvoort is van
mening dat de ambtenaar van de
afdeling Ruimtelijke Ordening/
Huisvesting, tegen wie door een
inwoonster uit Amsterdam
klachten waren ingediend, zich
niet schuldig heeft gemaakt aan
strafbare handelingen, die een
disciplinaire straf noodzakelijk
maken.

De Amsterdamse studente Yvonne
Mobron had in oktober 1983 in een
schrijven aan het college de aan-
dacht gevestigd op deze ambtenaar,
de heer Belonje, die in de hoofdstad
enkele woningen bezit, waarvan
Yvonne Mobron een verdieping huur-
de. Volgens de studente had de Zand-
voortse ambtenaar een beheerder
aangesteld die op gezette tijden met
een knokploeg verscheen om krakers

Expositie in
Cultureel Centrum

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 3
februari wordt in het Cultureel Cen-
trum een expositie geopend van
landschappen. Er zijn werken van
Jeanne Wesselius, schilderijen, Anne
van Uden, pentekeningen en Adrie
van Schagen exposeert aquarellen en
gouaches. De opening vindt plaats
tussen 20.00 en 22.00 uur.

De expositie is verder dagelijks te
bezichtigen van 13.30-16.00 uur, be-
halve op maandag en dinsdag en
duurt tot 26 februari.

die zich ook m dit pand bevinden de
deur uit te werken. De studente die
een verdieping huurt, werd als huur-
ster niet ontzien en was, aldus haar
schrijven, zelfs enkele malen door de
beheerder bedreigd.

Door de ambtenaar werd al mede-
gedeeld dat hij zich niet verantwoor-
delijk voelde voor het gedrag van de
beheerder, de heer Kalloe, omdat hij
de bewuste woning economisch had
overgedragen aan de beheerder en
dus niet meer verantwoordelijk was
voor hetgeen zich in de woning af-
speelde.

Het college zegt nu dat een uitge-
breid onderzoek heeft aangetoond
dat de heer Belonje geen strafbare
handelingen heeft gepleegd en dat
men deze ambtenaar van iedere
blaam gezuiverd acht Het college
heeft de klagers (de brief was mede
ondertekend door de Woongroep
Staatsliedenbuurt te Amsterdam) en
de direkt betrokken raadscommis-
sies van haar bevindingen in kennis
gesteld.

Inbreuk op privacy
ZANDVOORT - Door Ineke

Wind, (PvdA) is in de raadsver-
gadering van dinsdagavond 31
januari felle kritiek geuit op de
voorstellen die het college in-
brengt bij het Georganiseerd
Overleg (een overleg tussen vak-
bonden van de ambtenaren en
de gemeenten over de korting op
de ambtenarensalarissen, perso-
neelsbezetting etc.etc.).

In een nota, door het Zand-
voorts college van b en w opge-
steld, en voor de raadsleden ter
inzage gelegd, wordt door het
college gezegd „dat bij sollicita-
ties als uitgangspunt de voor-
keur dient uit te gaan om in
gevallen van „tweeverdieners"
de totale arbeidstijd van de part-
ners niet boven de anderhalve
vóltijdbaan te laten gaan".

Met andere wooorden heeft
één der partners een 40-urige
werkweek, dan mag de tweede

nieo meer m aanmerking komen
voor een „volle baan", maar
slechts voor twintig uur.

Ineke Wind hekelde dit colle-
gevoorstel, zij vond dit een regel-
rechte inbreuk op de privacy
van de sollicitant. „Wilt u soms
ook weten hoe ze wonen, hoe ze
eten, wat hun vaste lasten zijn,
en of ze ook wel met elkaar sla-
pen"? sneerde ze. „Dit is gewoon
inbreuk op de privacy, als je
partner al een volledige baan
heeft, dan hoef jij dus niet meer.
Wordt het dan niet tijd dat u uw
wethoudersbaantje inlevert? U
verdient hiermee vijftigduizend
gulden per jaar, bezit daarnaast
alle drie nog een volledige baan
als vrije ondernemer. U durft
voor anderen de eis te stellen
van een maximaal aantal werku-
ren, ongeacht wat men verdient.
U bent zelf drie verdiners".

Ze adviseerde de wethouders
hun baantje maar op te geven
om op deze wijze nog enigszins
geloofwaardig over te komen in
het Gecombineerd Overleg.

Vergrijpen
ZANDVOORT - Op twee verschil-

lende plaatsen bleek er uit een auto
50 liter benzine te zijn gestolen. In
beide gevallen was daarbij de benzi-
nedop vernield. Ook werd een poging
tot diefstal uit een auto gemeld bij de
politie. Een 24-jarige Zandvoorter is
aangehouden en op het bureau te
Zandvoort verhoord. De man wordt
ervan verdacht op 10 september 1983
een auto in Hilversum te hebben ge-
stolen. Zijn antecedenten zijn inmid-
dels doorgegeven aan het bureau te
Hilversum.

Voorlichtingsdag
Gertenbach-mavo

ZANDVOORT - Op zaterdag 4 fe-
bruan zal er m het schoolgebouw van
de Wim Gertenbach-mavo een open
dag worden gehouden. De bedoeling
van deze dat i om voorlichting door
leraren en leerlingen te laten geven
aan de nieuwe brugklassers en hun
ouders.

Er worden stands ingericht met de
methodes, die voor de diverse vak-
ken gebruikt woden. De algemene
informatie zal door de schoolleiding
worden gegeven. Individuele proble-
men kunnen worden besproken met
de brugklasbegeleiders. In een apart
lokaal zullen de leerlingen over hun
ervaringen uit de verschillende leer-
jaren vertellen. Verder zullen diverse
dia's en foto's een indruk geven over
het leven op school.

De open dag zal worden gehouden
van 14.00 tot 16.00 uur in het school-
gebouw Zandvoortselaan 19a, Zand-
voort.

(Advertentie)

WEER GEOPEND:
BROODJES-BAR - RESTAURANT

Kerkstraat 14-Tel. 1 21 02
Vrijdag, zaterdag en zondag

van 11.30 tot 21.00 uu:

iedere week zelf in ae bus
Abonnementsprijs slechts f 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open en\elop zonder postzegel zenden
aan

Weekmediô Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
Of b°! de abonnementenafdeling 020-5623066
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Giro/Banknr
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Het Zandvoorts dialect
ZANDVOORT - Momenteel

kan in de openbare bibliotheek
aan de Prinsesseweg besteld wor-
den het boekje „Het Dialect van
Zandvoort en zijn plaats in de
Hollandse dialecten". Het betreft
hier een lezing gehouden voor de
dialectencommissie der Konink-
lijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen op 3 januari 1959
door dr B. van den Berg.

Een zeer leerrijk en toch wel amu-
sant boekje voor wie er belangstel-
ling voor leeft. Voor diegene die zich
wil verdiepen in het ontstaan van het
Zandvoorts en zich afvraagt waar be-
paalde woorden vandaan komen die
nog door oudere Zandvoorters wor-
den gebezigd is het wellicht van be-
lang te weten dat het Zandvoorts
oorspronkelijk deel uitmaakte van
een dialect dat in een uitgestrekt en
vermoedelijk schaars bewoond kust-
gebied van Vlaanderen tot Noord
Duitsland werd gesproken. In later
tijd kreeg het Zandvoorts een be-
perkter horizon, het gaat nog samen
met Noord- en Zuid-Holland en in
veel gevallen met Zeeuwse woorden
en klanken. Want het boekje richt
zich vooral op de klanken die gebe-
zigd werden. In de eindconclusie
wordt dan ook gezegd:

„Overziet men deze kenmerken al-
Ie tezamen, dan komt men tot de
conclusie: het Zandvoorts is, zoals
men op grond van de aardrijkskundi-
ge ligging van het dorp verwachten
mocht, een kustdialect dat oorspron-
kelijk deel uitmaakte van een groot
Ingwaeoons dialectgebied. Gespro-
ken in een grensstreek van de tegen-
woordige provincies Noord- en Zuid-
Holland, vertoont het soms nauwe
verwantschap met Noordhollandse
dialecten, soms met Zuidhollandse,
terwijl het anderzijds ook vele klank-
verschijnselen met die beide gemeen
heeft. De fonische trekken die het
nog tegenwoordig in meerdere of
mindere mate bezit, wijzen in hun
conservatiemeid op een afgezonder-
de, in grote trekken interne ontwik-
keling gedurende verscheidene eeu-
wen. Pas in de laatste honderd jaar
heeft het ernstige schade geleden on-
der de druk van het beschaafde Ne-
derlands: de oudste nu nog levende
generatie van 90 jaar heeft al een
aantal ie's prijsgegeven voor ee of éê
(bijvoorbeeld héél, week=niet hard),
eu's voor oo (bijvoorbeeld guwôôantü
naast gliweun) veel s.j's voor s.j en s:
(bs.j, hs:s, enz.), s.u's voor oe (koekie
in plaats van ks.ukie, enz.), aew voor
s.u (bls.u voor blaew, enz.) en vrij veel
aj's voor „ij" (baj voor bij, enz.).

Deze aanpassing bij het beschaaf-
de Nederlands is het verst voortge-
schreden in de zuidbuurt van het
dorp, waar vanouds de duinaardap-
peltelers, handwerkslieden en andere
landrotten woonden, die op het.yis-
sersdialect van de noordbuurt enigs-
zins neerzagen en er zich van distan-
cieerden. In het algemeen vonden
ouders uit de zuidbuurt het niet ge-
wenst, dat hun kinderen met de vis-

, serskinderen omgingen, zodat ze die
omgang meestal verboden. Als hun
kinderen met onvervalst noord-
buurts dialect thuis kwamen, vroe-
gen ze berispend, of het niet wat
minder plat kon.

Tegen de voortdurende druk van
het algemeen beschaafde en onbe-
schaafde Nederlands van kerk,
school, radio, televisie en badgast,
zal het Zandvoorts zich niet kunnen
handhaven. Reeds nu heeft het me-
rendeel van de jeugd er zich van
afgekeerd en daarom stemt het tot
grote voldoening, dat het, dankzij de
vriendelijke hulp van veel oudere
Zandvoorters", aldus het boekje.

Het Dorp

In de korte voorbeschouwing in het
boekje, zegt de schrijver over het
dorp en zijn bewoners het volgende:

„Het oude dorp Zandvoort ligt in
een grote diepe duinvallei, te midden
van jonge zeeduinen, die moeilijk te
bebouwen zijn. Het heeft een driehoe-
kige grondvorm, waarvan de basis
gevormd wordt door 9 km strand,
terwijl de top tot 4 km in de duinen
reikt. De uiterste duinketen was ge-
broken in een voorde, die onmiddel-
lijk naar het strand leidde en aanlei-
ding gaf tot de naam Zandvoort. Tot
1800 toe lag de plaats zeer geïsoleerd.
Het totaal aantal woningen schom-
melde in die tijd om de honderd, de
gezamenlijke bevolking telde onge-
veer 700 zielen. In de 19e eeuw werd
het isolement, ten behoeve van het
badbedrijf, verbroken door de aanleg
van de Zandvoortse Laan (1824). On-
danks dit badbedrijf en een geleide-
lijk toenemende vestiging van immi-
granten heeft de autochtone bevol-
king lang een volkomen gesloten ge-
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meenschap gevormd, waarvan de le-
den voor het overgrote deel endoga-
me huwelijken aangingen. De weim-
ge negentiende-eeuwse ingetrouwde
echtgenoten waren afkomstig uit Hil-
legom, Noordwykcrhout, Benne-
broek, IJmuiden, VJijk en Egmond. In
1910 bedroeg het aantal exogame hii-
welijken 157r, m 1954 had liet de 65'/r
bereikt. Toen het badbedrijf in de
plaats tot bloei gekomen was<± 18501
hebben zich een aantal immigranten
uit Bloemendaal, Hee7nstede, Assen-
delft, Wonnerveer, Schoten, Sloten,
Egmond aan Zee, Beverwijk, Noord-
wijk, Katwijk, Schevemngen, Vlaar-
dingen en Terschelling m Zandvoort
gevestigd, die in de autochtone bevpl-
king opgedaan zijn, in tegenstelling
met forensen en dergelijke uit latere
tijd. Gedurende de laatste jaren is de
nivellering, ook op taalgebied, snel
voortgeschreden.

Niet vergeten moet worden, dat het
hier een druk ran een lezing betreft
die in het jaar 1959 werd gehouden,
dus al weer vijf en twintig jaar gele-
den.

In deze periode is de nivellering
waarover wordt gesproken dan ook
sneller toegenomen dan dr. Van den
Berg voorzag.

Het boekje eindigt met een verhaal
dat destijds werd verleid door Jaap
Termes, en dat, wanneer men de taal
goed uitspreekt, ook voor jiiet-Zand-

voorters een kostelijk staaltje volks-
vertelkunst is.

Uit de Franse tijd
Dat was ien van du êêrstü die

wier inükwartiert baj ün do.jn-
baes op ut Paerüdajs. Dat Paerü-
dajs tat is fürnoemt natuurlük
naer ut Paerüdajs fan vroegür
o.jt tü bajbül vandaen. Daer
woo''ndü dan die do.jnbaes met
ün vro.u en un hoop kindurü. Dat
was Aert fan mem Mop. Die men-
sü haddü vroegür allümael ün
bajnaem; têügüswôôrdüch ook,
maer daer wüllü zü waanüch fan
weetü.

En dan nat tie Fransman - toe
zaattatgrooa

tüguzinomdütae.
fül. Die vro.u die zet ün pot met
warrümü aerüpüls midd' op tae-
fül met un koppie doop. No.u was
tat froegür du güwooa

ntu Dan

nat ju natuurlük allümael ün vör-
rük, ju nam die aerüpül en dan
maektu ju 'm nat in dat koppie
doop en zoo gingu zü dan eetü.
Met ün beetjü pleepür dür ook in.
Jae, doop ta was hoofsaekülük
aerüpulwaetür.

Maer die Fransman, die Fran-
sü soldaet, die wo.u niet eetü.
Toe gaet tie do.jnbaes naer üm
toe en die vroech soo eoet en soo

Leunend over de onderdeur Lecntje Barends die ongetwijfeld „Zand-
voorts" heeft gesproken..

Zij woonde in de Noordbuurt in de Kruisstraat naast café van Haring van
der Zee (begin 1900).

Deze foto is afkomstig uit het boekje „Kent u ze nog, de Zandvoorters deel
2," door P. Brune oud-secretaris van het Genootschap Oud Zandvoort die
toestemming gaf deze foto te publiceren.

DIERENBESCHERMING
Hoe kunt u voorkomen:

• dat het aantal zwerfkatten verder toeneemt?
• dat pasgeboren hondjes moeten inslapen?

Door uw hond of poes te laten steriliseren
of castreren.

De Vereniging voor het Welzijn der Dieren wil u daarbij
tegemoet komen

door 50% van de kosten te dragen.

Deze mogelijkheid geldt voor 1 dier (hond of kat) per
eigenaar, wonende in de gemeente Zandvoort of lid van de
Dierenbescherming Zandvoort, uitsluitend particulieren.

Tussen 15 februari en 31 maart 1984
kunt u zich opgeven bij de Dierenbescherming te Zandvoort,

tel. 14561

A/a deze opgave wordt een afspraak voor de behandeling
gemaakt met de plaatselijke dierenarts, mevr. Dekker.

DIERENBESCHERMING
Wij vragen de inwoners van Zandvoort om tijdens
sneeuw- en ijsperioden de vogels niet te vergeten.

Dus niet slechts de vogels rondom uw woning, maar in
het bijzonder de dieren in de duinen, bijvoorbeeld bij de

wateren van het binnencircuit.

Als u gaat wandelen, neem dan oud brood
of gesneden groenvoer mee.

De vogels zijn er u dankbaar voor.

Eventuele informatie hieromtrent, telefoonnummer 1 4561.

Vereniging voor het Welzijn der Dieren

kwaet as-ie dat o.jt kon do.jü wat
of-ie wo.u en toe wees-ie naer vet.
Hij wo.u ün koppie vet hebbü.
Toe zech tie do.jnbaes têügü zü
wajf: „Geef hum dan maer ün
koppie eek". Dat koppie eek wier
baj üm neerüzet, baj die Frans-
man, en wat chaet tie Fransman
doeün? Die neem tat koppie eek
en dat goojt-ie zoo oovür die hee-
tü aerüpulü heen. Dat tie kundü-
rü die bügpnnü tü krijtü, jq, en
die vro.u die bügon ook tü sjom-
pü. Want sü denkü, wa doet no.u
die vent, e?

En Stikkündü Knêélis, of Aert
fan men Mop, tie hat ook hongür,
maer die ziet tat en die wort soo
kwaet, jongü, dat tie grajpt tie
bats, die schop tie daer têugü die
muur an staet, en die gaet op tie
Fransman of. Die gaet tü deur
o.jt, do.jn in, du do.jnbaes üm
achtürnae, 't Paerüdajsfelt deur,
ut Flessüvelt, ut Worstüvlakkie,
êêrstü en twiedü vlaajü. Maer
têügün ün do.jnbaes, dat weetü
jqllie ook wel, daer ke-jü niet
têügü loopü, hoor! No.u, die
Fransman-nütjüs die waerü wel
maegür, maer die do.jnbaezü die
ho.uwü ut langür vol, en daer baj
du Pikkülsü del, daer hat-tie üm
tü pakkü, hoor! En toe gav-ie die
Fransü soldaet ün klap boovün
sün harsüs, jongü, met tie bats,
dat tie soldaet tie saacht in mü-
kaer en die blajft soo leggü. Jae,
wat most-ie doeün? Dür was taer
in du buurt, was taer nog ün
Zantvoordür an ut spittü. Jo,
geef mü jq.u bot ür üs. Dat is,
jollie weetü toch wel, wat ün bot
is, zooa

n mant Daer hep-ie die
Fransman inüstopt. Toe hep-ie
die mant op sün schoer ünoomü
en toe hep-ie die Fransü soldaet.
die hep-ie ondür du dôôrüs
ügoojt ondür du reep. Hij denk,
dan zien z'üm niet. Maer toe hep-
tie andür, die Stikkündü Knêélis,
die hep toe têügün üm zecht:
„No.u he-jü stom üdaen. Jij hat
üm niet tüssü die dôôrüs mottü
goojü, jij hat üm in ün o.ut knijn-
schat mottü trappü en dan dat
chat dicht, dan haddü zü üm
noojt fan zü leevü üvonnü." Haj
zecht: „Az üm no.u yinnü, dan
gaet ut heelü dorrüp üran."

Hoe dat fördürs üloopün is, dat
wist-ie natuurlük iet, maer in ie-
dür güval dat sat natuurlük niet
choet ook.

Maer no.u ze'k ju noch üs wat
andürs fürtellü. Dür was ook ün
Fransü soldaet inükwartiert in
dat hojs fan Kes, hè. No.u was
Kes, tie was ün dachie o.uwür en
die hat ün jong wajf, dat tie Fran-
sü soldaet, die daer, dat hat-ie
ook al ühôôrt, die haeldü dat
vrq.utjü van _Kes noch weldürus"
effütjüs an, weet ju wei; effütjüs
soo oovür ut haer strajkü. Haj
ükeekü. Jae hoor, en toe hep-ie
die Fransü soldaet opünoomü,
wat ik jollie no.u vürtel dat is
waer, en 'toe hep-ie üm in zün
woedü hep-ie üm zoo op tü on-
dürdeur zün lendün übrookü. En
toe waerü zü in du buurt an ut
messülü. Weet ju wat sü toen
üdaen hebbü? Toe hebbü zü üm
in du muur ümessült en daer
omheen. Zoodoendü is-tie nopjt
üvonnü, zie! Laetür, héél vêül
laetür, ün hêêlüboel jaerü laetür,
toe met ut afbreekü van ut ho.js,
toe vonnü zü du ribbükast noch
fan üm. Dit iz ut ho.js üweest
fan... in du Kerrükstraet.

Wie belangstelling heeft voor
dit boekje kan het bestellen in de
openbare bibliotheek, kosten be-
dragen ƒ 4,50.

BURGERLIJKE
* - " " - 1

Periode 24 januari-30 januari 1984.
Ondertrouwd: Albert Johan

Reurts en Liesbeth van den Bos; Wil-
lem Barend de Buijzer en Anna Eliza-
beth Piers.

Gehuwd: Marcus Maria van der
Mije en Ingrid Daub.

Overleden: Hermina Catharina
van den Bold geb. Koopal, oud 64
jaar.

ONDERSCHEIDING VOOR SLAGERIJ VREEBURG

Kees en Aad Vreeburg met de lever- en gekookte worst waarvoor zij de gouden onderscheiding van de
tAS verdienden. (Foto: Berlott)

Met vaders recept goud verdiend
ZANDVOORT - Feest was

het de afgelopen week in sla-
gerij Vreeburg aan de Halte-
straat, toen bekend gemaakt
werd dat Kees en Aad met
hun leverworst en gekookte
worst een gouden onderschei-
ding, de hoogste, hadden be-
haald bij het IAS, het Insti-
tuut Ambachtelijke Slagers.

„Wij zijn daar echt wel een
beetje trots op, want die on-
derscheiding wordt in vak-
kringen bijzonder hoog aange-
slagen. Leuk was het ook voor
mijn moeder die wel een
beetje groots was, want het re-
cept waar wij nu al jaren onze
leverworst en gekookte worst
maken, is dat van mijn vader.
Het is dus wel jammer dat hij
dat niet meer mee kan maken,
maar het bewijst wel dat wij
de zaak naar zijn traditie heb-
ben voortgezet", zegt Kees
Vreeburg.

Het blijkt dat alle ambachtelij-
ke slagers in Nederland mee kun-
nen dingen naar de onderschei-
dineen die jaarlijks in diverse ca-

tegorieën worden uitgereikt door
dit instituut. Er zijn verschillende
onderscheidingen te verdienen,
brons, zilver en goud. De hoogste
is uiteraard de gouden onder-
scheiding, die vorige week maan-
dagavond in Zeist op het KNVB-
Centrum werd uitgereikt. Helaas
was de hevige sneeuwval er de
oorzaak van dat de broers Vree-
burg daar niet bij aanwezig kón-
den zijn. „Wij hebben het nog ge-
probeerd, waren extra vroeg ge-
start maar kwamen onder Am-
sterdam al vast te zitten in de fi-
les, en hebben het toen opgege-
ven. Dus moesten wij deze week
wachten op de post". Dat wach-
ten op de post duurde wat lang,
want pas op maandag 30 januari
werden de diploma's en bijbeho-
rende insignes door de gebroeders
Vreeburg ontvangen.

Door Slagerij Vreeburg werd
enkele maanden geleden worst
gezonden naar de keuringen.
Wanneer men door de eerste keu-
ring komt, dat wil zeggen, wan-
neer de keurmeesters beslissen
dat de ingezonden vleeswaren wel
voor een prijs in aanmerking zou-
den kunnen komen, dan wordt er
door iemand van deze dienst nog

eens worst gekocht in de slagerij, i
Hiervan wordt de slager uiteraard |
niet.op de hoogte gesteld. „Het
kan iedereen zijn die bij ons een '
keer lever- óf gekookte worst <
heeft gekocht". Daarna volgt dan
het telefonisch verzoek om nog -
een keer worst in te zenden. Dat ;
gebeurt meestal per vrachtver- .
voer. Daarna verneemt men dan ,-
of men in de prijzen is gevallen, en .
welke onderscheiding men heeft
verdiend. Gelet wordt door de
keurmeesters op smaak, geur en '
kleur en de gebruikte grondstof- '
fen. Bij Vreeburg „Puur natuur"
zegt Kees.

Voor Kees en Aad Vreeburg was .
dit dus goud, een onderscheiding -
waar ze terecht trots op kunnen .
zijn.

Overigens wordt het wel een ,
probleem waar men in de slagerij
in de Haltestraat ondertussen alle ,
onderscheidingen moet hangen,
want slagerij Vreeburg heeft al ;
meerdere malen een prijs ver-',
diend, en de vele diploma's en
oorkonden getuigen hier ook van. „

O ja, en de leverworst en de ge- -
kookte worst bij slagerij Vreeburg
zijn werkelijk uitstekend!

M.A. '

4-5 februari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: Dr. Adé Scipio Blüme, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, arts G.J.J. Mol, tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-

WATER

Datum
2 febr.
3 febr.
4 febr.
5 febr.
6 febr.
7 febr.
8 febr.
9 febr.

HW
3.45
4.24
4.54
5.31
6.06
6.37
7.08
7.43

LW
11.45

0.14
0.46
1.20
1.49
2.17
2.46
3.20

HW
15.51
16.27
17.06
17.38
18.07
18.40
19.15
20.02

LW

12.31
13.01
13.40
14.16
14.43
15.11
15.44

Maanstanden: donderdag 2 februari
NM 0.46 uur.
Springtrj: vrijdag 3 februari NAP +
103 cm.

kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat,
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Woensdagavond van
18.30'tot 19.30 uur. Schriftelijk: post-
bus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 4-5 februari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur ds. J.A. van Leeu-
wen. Viering H. Avondmaal, kollekte
Werelddiakonaat. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur drs. R.C.T. Ootjers
te Zaandam. Werelddiakonaatszon-
dag. Kindernevendienst en crèche.
Zondag: 19.00 uur avondgebed.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: viering verzorgd door de oe-
cumenische werkgroep Exodus.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. KrocKt
Zaterdag: 19.00 uur E/V (orgel: sa-
menzang); zondag: 08.45 uur stille
viering; 10.45 uur Hoogmis m.mfv.
jeugdkoor St. Ag. Thema: „Stralend
van geluk".
KERK v.d. NAZARENER, Zijlwèg
218, Haarlem -
Zondag: 10.30 uur morgendienst ds.
J. Overduin; 1S.OO uur avonddienst
ds. J. Overduin.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
,uur: Smedestraat 37, Haarlem "
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Vajn
Raephorststraat 36, Haarlem, tel
023-244553.

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORT

Kamerlingh Onnesstraat 23 -Tel. 02507-14580.

WEGENS GROOT SUCCES:

FIAT 127
3-deurs, 5 versnellingen, 1050 cc motor

voor l ̂ .lOÏlUi" incl. BTW
excl. afleveringskosten en ML-behandeling

FIAT, UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE.

Autobedrijf Zand voo r t
Kamerlingh Onnesstraat 23 - Zandvoort - Tel. 02507-14580.

CENSE MAKELAARS o.g.
te Zandvoort

vragen wegens uitbreiding van ons team een

administratieve
medewerk(st)er
part-time
aan wie wij de volgende eisen stellen:

- in het bezit van mavo/havo/meao diploma
- in het bezit van praktijkdiploma boekhouden
- in het bezit van typediploma
- goede beheersing van de Nederlandse taal
- goede kontaktuele eigenschappen
- flexibele installing t.a.v. de werktijden

U gelieve uw schriftelijke sollicitatie te richten aan:

CEIVE makelaar/ o.g.
Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2
2042 PR Zandvoort



VASTGESTELDE- PR'JS
OPDRUK-PRUS
ADVIES- PRUS
MINIMUM-PRUS
BODEM-PRUS
REKLAME-PRUS

NIKS D'R VAN!

Smrths
puur rundvlees, neem in voorraad'

•'t zoute
vvaarje
niet vanaf

puur sinaasappelsap
dat i s pas lekker1

25-40-60
75-IOOwstt

GOUDA'S GLORIE normaal J.00 per zakje
MARGARINE
pakje 250 gram

mat schadelijk voor
het gebit

l (dus2eZak GRATIS 1)1

Uw hond kwispelt
al als u het pak opent.>x49
PAK LIEFST 11/2 KILO

Whiskas
ZwitsaïBeter dan in Dreft kan

uw was niet zijn!
PA K 690 G R AM

"Als het aan de kat lag,
koos ze Whiskas"

Zwitsa
baby shampoo

maceansDEO-SPRAY TANDPASTA
REUZE TUBE

85 ml.
flacon 150 ml.

t̂ 50 ml. GRATIS! rnild voor
elke huid, dus
niet alleen
voor de baby

PAPIEREN
ZAKDOEKJESMAXI DAMES

VERBAND

Uw adres voor
ELAST KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7-Zandvoort

Tel 02507-1 2327

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

WOONRUIMTE

GEVRAAGD
voor 2 personen.
Febr t/msept of

alleen de maand mei

Br ond nr Z741
bur v d blad

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel

homeopathie
Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd m

DIEET-

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

FOTOQUELLE
= Compleet foto/film- =
S assortiment voordelig §

afdrukken en §
ontwikkelen j§

= DROGISTERIJ |
| MOERENBURG |
S Haltestraat 8, i
5 Zandvoort §

illlllllllllllllllllllllllllllllllllinsi

Slaapplaats voor

enige kinderen in

de krokusvakantie

van maandag-t/m
zaterdagmorgen op
boerderij met veel

verschillende dieren
Voorevt inlichtingen

tel. 02522 -11817
tussen 18 00 en 19 00 uur

Loekie Kistemaker-

v. d. Meij
gedipl

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis
Behandeling volgens

afspraak

Tel. 02507 - 14443,
b.g.g. 1 51 85

Te koop aangeboden
in Zandvoort-
Oud-noord:

WOONHUIS
3 verdiepingen
GEVRAAGD:

HUURWONING
Br onder nr Z743

bur v d blad

LANGE NAGELS
nu voor iedereen

mogelijk
Tijdelijk hele set op maat
gemaakte kunsthars
nagels _n

voor 3U.-
Inlichtingen

MANICURE STUDIO
Tel 02507 -1 87 66

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 /1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H.P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!

TAPIJT
AUG. v. d. MiJE
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

Alles op gebied van
HAND

VERZORGING
b v uitgebreide manicure
behandeling ,._ __
voor l /.OU

Inlichtingen

MANICURE STUDIO
Tel 02507 1 87 66

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!

ARUNDVLEESPRIJZENÖMLAAGT
^ B 0| CEO ««•»"• . tZi-

tegen inlevering van deze
waardebon ontvangt u 500 gram

wmnderborst-
lappen

OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZATERDAG 900 15 00 UUR

magere A . . . - .
mnderbraad-

heel kilo

mooisfukje
mnder-
rosbief h

A AA dikbevleesd»
™ braad-
'A95 krabben

heelkilO

HJEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BINNENWEG 117
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80 *£*"£!£!"„„
HOEK GEDEMPTE OUDE GRACHT GROTE KROCHT 7

HIUECOM HOOFDSTRAAT83 IISSE BLOKHU/S18

let op! ons filiaal Botermarkt SO
isde GEHELE WEEK GEOPEND! |

Deslagerijwaaideklantnogechtkoningis!

aardige is: OPTIEK SLINGER
houdt ook de üriis scherp in 't oos.

Metalen herenbril.
Moderne
vormgeving,
8 modellen

v.a. netto 70.-

Super-lichtgewicht
damesbril met een
mooie sierlijke
vorm, randloos
model,
netto 125.-

met photochromatisch brilleglas

VERRASSEND VOORDELIG ;

DEZE MONTUREN KOMPLEET MET GLAZEN

Herenbril, een montuur, kompleet
met lees- of afstands-
glazen

Eigentijdse damesbril die door z'n
eenvoud erg stijlvol is. Prijs kompleet
met glazen in uw „
lees ofafstandssterkte m OOS 6H 171001611$

Wij bieden 'n bril kompleet met
fotochromatische glazen: in uw
lees- of afstandssterkte. Op- en
terugkleuren gaat zeker drie
keer zo snel als voorheen

145.-
Wie niet alleen 'n lage prijs

maar ook kwaliteit en
service eist, kiest

MONTUREN KOMPLEET MET DUBBELFOKUS
GLAZEN. .VERRASSEND VOORDELIG

Kompleet wil zeggen
montuur en glazen voor één prijs. Geen
gegoochel met hoge glasprijzen U weet precies
waar u aan toe bent.

175.- j * Hoge correctie geringe bijbetaling.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507 -1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur

schoner!

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap <
zakken

^& stonMfi|/(lrycw0fiino ^ ̂Aveanette
Zandvoort, Grote Krocht 21

HMtn»t«d«, Zandvoortsclain B9
Bloemendaal, Blo^mcndaalsewcg

Haarlem, Jan Qijzenkade 163

U staat perplex
na 'trein/gen van uw luxaflex

(i 10.-p. m.)
Bel

WEBEFTS SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel.02507-1 40 90 / 1 47 64

PIANO- EN
BLOKFLUIÏ-

LESSEN
door gediplomeerd

lerares/leraar
a 18486

M.T.S.
Middelbare Technische School voor
de Umond en het Haarlems gebied
Roos on Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord
Tel 023-383134
Met de afdelingen dagopleiding:

« BOUWKUNDE
• WEG- en WATERBOUWKUNDE
• PROCESTECHNIEK
• WERKTUIGBOUWKUNDE
• ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONICA

Avondopleidingen:
• PROCESTECHNIEK
» TECHNICUS STERKSTROOMINSTALLATIES
• TECHNISCHE INFORMATICA

(COMPUTERKUNDE)

'PEN HUIS

s middags van 15 00 tot 17 00 uur,
s avonds van 19.00 tot 21.00 uur

Me belangstellenden zijn welkom.

GULDEN PREMIE
PER MAN PER DAG
VRAAG OFFERTE!

Keu r en Zoon

Kleur-
vergroting

Tijdelijk tot 1 maart 1984

20x20 tot 20x28,1
niet van disc en dia s l

VOOR
SLECHTS|

Uw adres voor perlekt fotowerk nabestellingen vergrotingen dia s
ontwikkelen foto s van dia's foto s van foto s kortom voor
KOMPLETE FOTOSERVICE NAAR

Sigarenmag.L issenberg
Haltestraat 9 Zandvoort

afqplfverd In een
verzegelde
enveloppe'

U bent do eerste
die ze net

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

VOJLVO
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAN
Tel.02507-1 3242 - Zandvoort

Kooijman voor een goed verzorgde auto

4( De knaller van de
-Kweek

|i NAVELS

Vrijdag en zaterdag
Prachtig mooie

SPERZIBONEN
heel pond
Heerlijke handappels

LOMBARTS
heel kilo
Roodkokende stoofperen

GIESER
WILDEMAN
heel kilo

Maandag en dinsdag

HUTSPOT
heel pond

PERS-
SINAASAPPELS
10 barsten vol sap

1.89

0.98

2.50

AART
| VEER
| GROENTEN en FRUIT

| Grote Krocht 23

l jcandvoort - Tel. 1 44 04 jj

Iiimiiiimiiiiiiiiiiuiiitimnmimiiiiiiiiiiiiiiiiitl

ERICA'S BLOEMEN
een klasse apart...

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

Wie er dit jaar voordelig
met vakantie wil.

Touringcarreis naar Pineda de Mar aan de Spaanse Costa
Brava W
Appartement Edificiomontemar (2 o' 3 kamer appartementen).
Dus woonkamer met 1 of 2 slaapkamers
Complete badkamer en keuken.
Inclusief: elke avond diner (wordt aan de deur bezorgd)
Inclusief, tijdens uw verblijf gratis busexcursie en op de terugweg
een gratis picknickpakket.

Let nu goed op hoe voordelig dit allemaal is.
Mei'84: 10 dagen (2-3-of 4 personen) p p ..

17 dagen (2-3 of 4 personen) p.p ..

Juli en augustus:

10 dagen (2-3-4-5-6 personen) p.p

17 dagen (2-3-4-5-of 6 personen) p.p

Juni: 10 dagen (2-3-4-5- of 6 personen) p p.

17 dagen (2-3-4-5- of 6 dagen) p.p

390.00
595.00

555.00
815.00
410.00
615.00

April en september kan natuurlijk ook.
U woont 100 meter vanaf de Middelandse Zee en het centrum is op 100 m.

Boek snel bij:

REISBURO KERKMAN
Gr. Krocht 20 tel. 12560 of 13203

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZAND VOORT / TEL. 02507 -16197

AUTORIJSCHOOL

* GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT /TEL. 02507;- 16197

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Te koop of
te huur gevraagd:

FUT of
WOONHUIS

in Zandvoort.

Br. met vermelding
van prijs en verdere
gegevens onder nr.
Z742bur. v. d. blad.

Maak een feest,
elke dag,
met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
©12060
Vrijdagavond en zondagmiddai
geopend

De specialist in al u w bloemwerken.

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN •
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507 -1 8812 / 1 5705
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'In raadsvergadering

Vragen over ophalen huisvuil
nen bereiken.

Plastic zakken kunnen niet stuk
gaan als de mensen maar niet te be-
roerd zijn om deze goed dicht te bm-
den.

Aldus de wethouder over dit onder-
deel van de gemeentelijke reimgings-
dienst.

ZANDVOORT - In de raads-
yergadering van dinsdagavond
werden door verschillende raads-
leden vragen gesteld over het
functioneren van de reinigings-
plienst in de gemeente. De raads-
•leden wilden nu wel eens geïnfor-
meerd worden hoe het college de
problemen die waren gerezen
£acht op te lossen,
l Onder het motto „Alle begin is

moeilijk", schetste wethouder Atte-
ma de nieuwe ophaalregeling van de
gemeentelijke reinigingsdienst.
Maatregelen waren nu genomen zo-
dat het bedrijfsvuil niet langer dan
enkele uren op straat blijft staan, het
ophalen van dit soort vuil laat in de
middag in het dorpscentrum behoort
tot het verleden.

Eveneens tot het verleden behoort
Jiet aanbieden van huisvuil in zak-
kèn, kratten, dozen of emmers. Vanaf

l februari wordt alleen vuil geaccep-
teerd dat in dichtgebonden plastic
vuilniszakken wordt aangeboden. De
rest blijft gewoon staan.

Moeilijkheden rond de flatgebou-
wen waar het vuil wordt gestort m
een aparte vuilstortplaats kunnen
zich niet voordoen wanneer er met
geparkeerd wordt door omwonenden
op de plaats voor deze vuilstortko-
ker, zodat de medewerkers van de
dienst PW deze plaats ook goea kun-

Bedrijfsvuil

^Afscheid Nanda Dukkers

En de stoel
ging mee
f ZANDVOORT - „Wanneer ik
weg ga, dan neem ik mijn eigen
burostoel mee". Dat heeft Nanda
Dukkers, maatschappelijk werk-
'ster in dienst van de gemeente
Zandvoort, de laatste jaren her-
haaldelijk gezegd, wanneer haar
afscheid ter sprake kwam.

Nu was het dan zo ver. Me-
vrouw Dukkers, bijstandsmaat-
schappelijk werkster maakte
haar besluit kenbaar, dat ze nu
wel graag, nu ze zestig jaar word
met het werken wilde ophouden.
„Er zijn zoveel jongeren, ik vond
het hoog tijd worden dat ik er-
mee stopte. Het werk wordt
zwaarder en ik dacht, laat de j on-
geren het maar overnemen".

Opnieuw kwam dus het af-
scheidskado ter sprake, „wat zou
ze graag van haar collega's ont-
vangen?" werd haar gevraagd.
Het rappe antwoord was natuur-
lijk „mijn eigen stoel'.

Toen ze de stoel uiteindelijk als af-
scheidskado uit handen van gemeen-
te-secretaris Merts ontving was dit
voor alle ingewijden, en dat waren er
velen, vorige week donderdag in het
cultureel centrum, een bron van
groot vermaak. Voor Nanda Dukkers
zelf een bron van plezier. „Dat ik de
stoel toch kreeg hé", glunderde ze na
afloop van de haar aangeboden af-
scheidsreceptie.

De stoel heeft nu een plaatsje ge-
vonden achter haar buro thuis, waar
ze er nog dikwijls gebruik van zal ma-
ken, want Nanda Dukkers is een be-
drijvig persoon.

Bekend
Dat er zoveel mensen naar de af-

scheidsreceptie kwamen, dat ze zo-
• veel kado's en bloemen ontving, dat
"was een bijkomstigheid waar Nanda

" Dukkers geen rekening mee had ge-
houden. „Ik wist niet wat mij over-
kwam, dit had ik niet verwacht", was
.haar reactie.
'.' Toch is dit wel een geval van „un-
rderstatement" want Nanda Dukkers
;is in Zandvoort zeker geen onbeken-
:de. Direct vanaf haar middelbare
'school vond ze werk als volontair in
de bekende boekhandel van Lorenz
in de Haltestraat. „Daar heb ik zo'n
jaar of vijf gewerkt".

Later werd. mevrouw Dukkers
.tandartsassistente, een weer later
vertrok ze voor enkele jaren naar En-
geland en Frankrijk als „au-pair" om

.haar talen bij te spijkeren.
„Ook heb ik nog op kindertjes ge- _

. past, de eerste vier jaar nadat de Ro-"
I tonde klaar was. Ik was de eerste na-
"porlogse „kinderjuf', misschien wel
de allereerste, want ik weet niet of er

.-..voor de oorlog al iemand werd be-
'noemd om op de zoekgeraakte kin-

. dertjes te passen", vertelt ze.
Al deze functies maakten natuur-

Jijk wel dat Nanda Dukkers, toen ze
"op advies van de toenmalige direk-
teur van de sociale dienst besloot om
jie studie te gaan volgen voor maat-
's'chappelijk werkster, in Zandvoort
;,geen onbekende was.

De bijna dertig jaar die mevrouw
„Dukkers bij de sociale dienst heeft
' gewerkt, is een periode waarop ze
jnet veel plezier terugblikt.

•"-. „Ik heb het altijd fijn werk gevon-
' 'den, maar de laatste jaren werd het
wat zwaar. Ik heb de grote overgang
meegemaakt vanaf de vijftiger jaren
yan „sociale zaken" naar de algeme-
he bijstandswet en dat was een
TJoeiende ontwikkeling".

De huisbezoeken die bij haar taak
. .behoorden, heeft ze altijd graag ge-
daan, met veel humor ook waar-
schijnlijk problemen opgelost en

.kleine plooien gladgestreken. De
laatste jaren werd het werk haar ech-

"fer wat te zwaar, de speciaal voor
„haar gemaakte stoel wijst al op
• rugklachten, en hoewel mevrouw
• Dukkers dit licht af doet, was het
: toch ook wel een overweging te ver-
; trekken nu het nog kan. Daarom
• voor haar geen VUT-regeling, maar
j een afscheid van een jaar eerder.
; Een afscheid in het cultureel cen-
; trum, want wilde ze niets horen van
: een receptie bij haar zilveren ambts-
• jubileum, een afscheidsreceptie daar-
^ entegen leek haar heel gezellig.
: „Maar niet op het raadhuis, dat is te
• officieel, niet in het gemeenschaps-
: huis („veronderstel dat er niemand

jChristiane Edinger
• soliste

ZANDVOORT - Op dinsdag 7 fe-
bruari geeft het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest het vijfde concert
van de serie Prestige in het Concert-
gebouw te Haarlem, aanvang 20.15
uur.

Het orkest zal worden gedirigeerd
door Otakar Trhlik, de soliste is de
violiste Cristiane Edinger.

Het programma wordt geopend
door „Aus Böhmens Hain und Flur"
uit Mijn vaderland van Smetana,
waarna de soliste het vioolconcert
van Dvorak ten gehore zal brengen.
Na de pauze speelt het orkest de vier-
de symfonie van Martinu.

Tot grote hilariteit van aanwezigen, en plezier van Nanda üukkers, ontving
ze als afscheidsgeschenk van de collega's „haar" stoel.

komt, en dan sta je daar in zo'n lege
ruimte", was haar verweer), maar op
haar verzoek in het cultureel cen-
trum. „Gezellig, niet te groot, en ook

makkelijk toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers".

Het cultureel centrum was donder-
dagmiddag 26 januari dan ook bij-

De moeilijkheden gerezen rond de
kosten voor het verwijderen van het
bedrijfsvuil was een heel ander ver-
haal. De raadsleden hadden tenmin-
ste een voorstel verwacht waarin de
door het college toegezegde korting
op de aanschaf van de container tot
uitdrukking kwam. Niets van dit al-
les.

Wethouder Fliennga verontschul-
digde zich door erop te wijzen dat het
nog lang niet zeker is of de gemeente
zal doorgaan met het ophalen van
v>nt hpririifsvini rin is afhankelijk

van het aantal ondernemers dat ge-
bruik van deze dienst wenst te ma-
ken. Mochten er veel minder zijn dan
zal overgegaan moeten worden tot
privatisering. Vermindering van de
aanschafkosten van de container van
240 liter zorgt wel voor een gat in de
begroting van veertigduizend gul-
den.

Ondernemers die voor 7 februari
het enquêteformulier van de gemeen-
te met hebben teruggezonden, wor-
den geacht zeli voor de verwildering
van het bednjlsvuil te zorgen Pas na
deze datum kan dus worden bezien of
de gemeente Zandvoort zich in de
toekomst zal bezighouden met deze
dienstverlening. Ondernemers die in
december besloten over te gaan tot
de aanschaf van een container van de
gemeente en dus gebruikmaken van
deze reinigingsdienst, kunnen nog te-
rug. Ze moeten dit dan ook voor 7 le-
bruari kenbaar maken op het raad-
huis.

Zandvoortse doelen
staan al stevig

ZANDVOORT - Naar aanlei-
ding van enige ernstige ongeval-
len, welke door het gebruik op
sportvelden van zgn. kanteldoe-
len kunnen ontstaan is terzake
een rapport opgemaakt. Uit het
rapport over deze kanteldoelen,
dat is opgesteld door de Commis-
sie Verplaatsbare Doelen en Vei-
ligheid, en is aangeboden aan
staatssecretaris drs. J.P. van der
Reijden blijkt, dat het zeer ge-
wenst is dat alle verplaatsbare
doelen tijdens het gebruik veran-
kerd zijn. In verband met de ge-
bruiksmogelijkheden en de mo-
gelijkheid tot verankering vindt
de commissie niet, dat er een al-
gemeen verbod van kanteldoelen
zou moeten komen.

Gezien de verschillende gebruikssi-
tuaties moeten er volgens de com-
missie twee soorten verankering ko-
men:
- een eenvoudige verankering, die
gemakkelijk en snel kan worden ver-
grendeld, of ontgrendeld. Met name
sporttraining en schoolsport, die
wordt beoefend onder leiding van een
instructeur, die toezicht kan uitoefe-
nen op daadwerkelijke verankering,
komt in aanmerking voor dit type
verankering;
- een meer permanente verankering,
die niet door gebruikers, maar uit-
sluitend door beheerders kan worden
vergrendeld, of ontgrendeld. Dit zou
met name moeten gebeuren op open-
bare terreinen, waar kinderen de doe-
len op alle mogelijke manieren kun-
nen gebruiken en daarbij onaan-
vaardbare risico's kunnen lopen. Ook
bij sportwwedsrijden is zo'n veranke-
ring gewenst.

Wat onderwijs betreft, vindt de
commissie verankering op school-

sportterreinen steeds gewenst Tij-
dens schooltijd zou de vergrendeling
door leerlingen van het voortgezet
onderwijs kunnen gebeuren, bij lager
onderwijs alleen door de leiding.

Wat dit rapport betreft en naar
aanleiding van reeds eerdere, diverse
persberichten, vooral via de televisie,
heeft het Zandvoortse gemeentebe-
stuur reeds in november de plaatse-
lijke voetbalverenigingen op het ge-
vaar gewezen, dat kan ontstaan bij
het, gebruik van kanteldoelen.

De verenigingen Zanctvoortmeeu-
wen en Zandvoort '75 bezitten wel
een verplaatsbaar doel, doch deze
zijn dermate zwaar geconstrueerd
dat verplaatsing onmogelijk is. Bo-
vendien zijn ze op deugdelijke wijze
verankerd. De voetbalvereniging
TZB is niet in het bezit van deze „los-
se" doelen, en men is niet van plan
deze nog aan te schaffen.

Liftschachtbrandje
ZANDVOORT - Naar aanleiding

van een telefonische brandmelding
door een flatbewoonster aan de Lo-
rentzstraat, gingen enkele leden van
het politie- en brandweerkorps op
het opgegeven adres een kijkje ne-
men. Gelukkig bleek de brand
slechts te bestaan uit een stapel oude
kranten die in de liftschacht in brand
waren gestoken.

Aangespoeld
ZANDVOORT - pp het zuidelijk

strandgedeelte nabij paal 67 is een
jonge zeehond aangespoeld met een
snijwond bij zijn „vlerken". Het dier
is door de politie over het strand naar
het Dolfirama vervoerd om zijn ver-
wondingen vakkundig te laten ver-
zorgen.

AFSCHEID COMMIES VAN MEELEN

„Menselijkheid van de politieman
moet voorop blijven staan"

ZANDVOORT - Het afscheid
van het Zandvoortse politie-
korps is eerder gekomen voor
commies-A, P.A. van Meelen,
dan hij twintig jaar geleden kon
voorzien. Om gezondheidsrede-
nen is hij namelijk op l februari
1984 met vervroegde pensione-
ring gegaan.

Een afscheid dat werd gevierd
in de kantine van het politiebu-
reau aan de Hogeweg, met veel
vriendelijke woorden, geschen-
ken en bloemen, niettemin een
afscheid waar commies Van Mee-
len het toch wat moeilijk mee
heeft.

Als jong broekje van 18 jaar begon
hij in 1957 bij de Koninklijke Mare-
chaussee, van welk wapen hij in 1964
overstapte naar de politie in Zand-
voort. „Het was niet onaardig bij de
marechaussee, wat daar goed was,
was de verstandhouding onder el-
kaar, niet dat dit bij de politie niet
goed zou zijn, maar de collega's on-
der elkaar, die band was groter. Mis-
schien omdat je gelijk de opleiding
volgde, of omdat je zo jong was toen
dat gebeurde weet ik niet, maar een
feit is dat je meestal als groep bij el-
kaar bleef. Dat ik nu nog veel oud-
collega's zie, na twintig jaar is daar
een goed voorbeeld van", vertelt hij
in zijn gezellige huiskamer aan de
Celsiusstraat.

Ondanks de prettige tijd bij de Ko-
ninklijke Marechaussee, vond hij de-
ze dienst toch té militaristisch. „Dat
in de houding springen voor zo'n jong
luitenantje dat lag mij niet zo". Beter
beviel hem bijvoorbeeld dat jaar dat
hij dienst deed op Paleis Soestdijk.
„Ireentje was de mooiste, Beatrix de
vriendelijkste en Margriet was een
ondeugende donder. Die had altijd
geintjes", vertelt hij over die periode.

Twintig jaar geleden op 18 februari
1964 kwam Van Meelen bij de Zand-
voortse politie. „Omdat mijn familie
in de Houtrakpolder woonde, mijn
vrouw ook uit deze omgeving kwam,
vonden wij beiden Zandvoort een
goede plaats. Ik werd nog aangeno-
men door burgemeester Van Fene-
ma, en heb dus drie burgemeesters
meegemaakt". *

Loopbaan
Oorspronkelijk kwam Van Meelen

bij de uniformdienst als agent van
politie, op 18 februari 1968 volgde zijn
bevordering tot hoofdagent en op l
mei 1979 werd hij brigadier van poli-
tie.

Eigenlijk heet dit rechercheur-bri-
gadier, want sinds 1969 was Van Mee-
len werkzaam op de afdeling recher-
che.

Nauw was hij dus ook betrokken
bij de grote strandmoord, maar een

andere zaak die hij met licht vergeet
was de aanhouding van een paar
Duitsers wegens loof. „Toen wij die
knapen op het bureau hadden bleek
dat ze meer op hun kerfstok hadden.
Eén van hen had een jaar daarvoor
een prostituee vermoord m Duits-
land. Door zijn opmerkingen kwa-
men wij daarachter en kregen het he-
le verhaal un hem. Natuurlijk een
groot succes voor ons korps want in
Duitsland was het al bij de „onopge-
loste" zaken geschreven".

Overigens is Van Meelen van me-
ning dat de „menselijkheid" van de
politieman voorop moet staan. „Wij
hebben verschillende zware jongens
op het bureau gehad, doch de verho-
ren zijn altijd correct gevoerd. Trou-
wens dat blijkt ook v, el, wanneer ik
ze nu tegen kom, en dan zijn er heus
wel een paar bij die gezeten hebben,
dan groeten wij elkaar altijd. Ik ben
er altijd vanuit gegaan datje een ver-
dachte naar eer en geweten moet be-
handelen, dan blijft een reactie niet
uit".

Dat is dan ook één van de redenen
dat Van Meelen de buitenlandse poli-
tieseries op de TV wat ironisch be-
kijkt. „Er zijn maar een paar goede

bij. Wat mij altijd verwondert is het
feit dat die kerels nooit rapporten
schrijven, en daar gaat wat tijd in zit-
ten hoor bij de politie, het schrijven
van de rapporten".

Ziekte
Sinds Van Meelen in 1964 in Zand-

voort kwam is er wel veel veranderd.
Volgens Van Meelen was het verschil
tussen de seizoenen in die jaren veel
groter dan nu. „In die jaren had je
echt een heel druk zomerseizoen,
wanneer het september was geweest
werd het rustiger in het dorp. Kon je
echt van een dorp spreken. Tegen-
woordig is het verschil afgenomen, de

. seizoenen lopen meer in elkaar over.
Tegenwoordig zijn er zomer en 's win-
ters toeristen. Een besloten dorp is
Zandvoort al lang niet meer. Al vanaf
het midden van de zeventiger jaren
heeft de commies last van zijn rug,
„hernia", die steeds erger werd. „Dat
was ook één van de redenen dat ik
per l mei 1982 een functiewijziging
kreeg. Sinds die datum was ik aange-
steld als commies-A, meer een admi-
nistratieve iunctie, maar zelfs dat

was niet vol te houden", zegt hij wat
spijtig.

In datzelfde jaar onderging hij vijf
operaties, maar zijn gezondheidstoe-

• stand veranderde niet. Dit is dan ook
de reden waarom hij afgelopen vrij-
dag afscheid genomen heeft van
„zijn" korps.

„Voorlopig verveel ik mij nog niet
zo, dat ik de Privé of de Story ga le-
zen. Meestal zijn er wel kleine dingen
die ik kan doen. Wat ik nog het mees-
te mis is het wandelen. Ik liep zo
graag, ik ging dan ook altijd lopend
naar mijn werk", zegt hij met lichte
spijt.

Tezamen met vrouw en dochter
was hij vrijdag naar het politiebu-
reau aan de Hogeweg gekomen om
afscheid te nemen van zijn collega's.
Een afscheid waarbij bleek dat Van
Meelen, ondanks zijn ziekte niet ver-
geten was, want veel oudgedienden
waren gekomen om hem en zijn
vrouw de hand te drukken *Trouwens
ook na het officiële gedeelte kan het
echtpaar Van Meelen terug zien op
een drukbezochte receptie. Van Mee-
len mocht dan geen deel meer uitma-
ken van de aktieve dienst, vergeten
was men hem niet

Korpschef Menkhorst overhandigt commies Van Meelen een gedenkplaat bij zijn afscheid uit de aktieve politic-
dienst. Foto Dick Loenen.

r
Stuifzand

Openheid -een moeilijk begrip voor velen --helemaal als je
gewend bent bmnenkamers van alles en nog wat te beslissen --
dcm valt het niet mee om tot de ontdekking te komen dat mede-
bestuurders wel eens willen weten waar je je zo al druk voor of
over maakt - dat bleek wel op de raadsvergadering - waar we
verscholen op de vensterbank Tobber aantroffen «

„Gut, Tob, wat doe je hier", fluisterden wij verschrikt tegen
het poezebeest temidden van het opgewonden gekrakeel van de
raadsleden over dit onderwerp - „Mogen poezen ook in de
rnnriszaal?" •

„Natuurlijk", bromde hij, „Natuurlijk, ik kom hier gewoon om
een avondje vreemde woorden op te schrijven -- Heb je het al
gehoord, er wordt gesproken van een krijsende kip -- nou neem
mi] niet kioalijk, geen kip te zien, of je moet de hanen bedoelen,
de een pronkt nog harder met zi]n veren dan de ander, en enke-
len zelfs met andermans veren - maar een kip nee hoor, niet te
zien - trouwens er wordt verondersteld dat hei allemaal kleine
kinderen zijn hier - die je met een liklollie het bos in kan stureji
- te gek hoor - ze maken er hier icel een bonte boel van - wat
zeg ik een beestenspul «

Overigens hebben de beesten het in het binnencircuit-terrein
niet zo best - er zijn daar tien kippen vermoord door een vos -
dat heeft een Zandvoorter bij de politie gemeld - bovendien zijn
er nog een aantal aan een accute hartstilstarid overleden -
toch knap hé dat de politie dat kan constateren - maar als ik
lang in deze raadszaal blijf zitten - dan overlijd ik ook aan een
accute hartstilstand - mensen, mensen wat een woorden «

„Wat gebeurt er nu weer -- o, het gaat over het vuilophalen -
ja dat is een toestand -- o, hoor je dat, plastic zakken kunnen
niet stuk - dat zegt VJullem achter de tafel - hoor nu eens -- hij
wordt boos - hij zegt tegen dat aardige vrouwtje dat ze te be-
roerd is om de plastic vuilniszak goed dicht te binden" - „Nee
Tobber, dat bedoelt W. in het algemeen - dat zie je verkeerd •

„Wat zie ik verkeerd - dat boze hoofd en die uitgestrekte vin-
ger en die woorden: „Dan ben jij ook te beroerd om de zak goed
dicht te binden" - Kom nou, ik heb de bril op de kop, en ik zie
dat duidelijk - dus jij wil zeggen dat dit normaal is - datje als
„W" wel boos mag worden en dingen zeggen - zo maar? - Nou
een fraaie toestand in de mensenwereld -- dat kan bij ons niet -
nee, nee daar gelden strenge regels voor - zo iets doe je niet -
tromoens wel meer dingen niet - als je iets gezamenlijk af-
spreekt -- dan moet dat ook gebeuren - dan mag je helemaal
niet op eigen houtje veranderinaen aanbrengen" •

„Jij zegt dat dat niet gebeurt? - ik noem maar wat --je mag
niet zomaar tarieven verlagen - daar moetje toestemming voor
hebben -- dus niet zomaar iets pats boem honderd gulden goed-
koper - dat is bij ons ondenkbaar - maar hier doen ze maar •

Ik weet nog wel meer vreemde dingen hoor - als je afspreekt
op l februari slopen - ook al is dat een woensdag - dan begin-
nen ze bij ons ook op een woensdag en niet op een maandag om
maar wat te noemen - wat dat betreft ben ik blij dat ik tenmin-
ste weet waaraan ik mij te houden heb •

Stil, want ik hoor weer iets moois - wat is dat nu weer voor
raars? - als er een motie wordt aangenomen - is het nog niet
zeker of die motie ook wordt uitgevoerd? - Waarom d,ienje dan
een motie in? - Ik dacht dat dat was om iets gedaan te krijgen -
Nou dat zal ik dan ook wel weer verkeerd geleerd hebben •

O, nu weer wat fraais - het onderzoek naar de ambtenaar is
afgesloten - de man treft geen blaam --is dus gezuiverd - gewei-,
dig, geweldig, zo mag ik het horen'-- vraag ik mij alleen maar af
waar nu'dat onderzoekrapport'is - wat hebben ze dan onder- '
zocht - en wie heeft de resultaten gezien •

Wat is dat nou, ben ik verdraaid lastig en moet ik niet zoveel
vragen - Ja maar daar zit ik hier voor -- ik wil gewoon weten
waar ze hier mee bezig zijn - Heet dat Openheid - Ooooo, en dat
is een teer pwit hier? - Moet ik die vragen liever niet stellen? --
Nou zeg dat dan, maar dan vraag ik mij wel af wat ik hier doe

£ op dit dorpsparlement •

jl Wat fluister je nu weer? - Zijn er meer mensen die zich dat
f afvragen - O, nou dan heb ik niks gezegd -- uiteindelijk ben ik
5 daar ook niet voor gekomen •

Nou ja, als ik hier toch niets wijzer word - dan ga ik maar -
een warm plaatsje zoeken voor de nacht •

Tobber verdween in het avondlijk duister - wij hebben zijn
voorbeeld gevolgd - de krant is klaar - voetjes op tafel - tot
volgende week •

(Advertentie)

Exclusief voor
ZandvQortfbijS

MOERENBURG
Haltestraat 8

een Frans cosmeticahuis met een
hoofdkantoor in Parijs.

een naam die al meer dan 30 jaar in
Frankrijk een begrip is voor specialisatie in
huidverzorging

wat thans in 120 'anden, verspreid over de
hele wereld, wordt verkocht

metprodukten die door zeer
vooraanstaande biologen en chemici zijn
ontwikkeld, die zeer zorgvuldig worden
geproduceerd en langdurig getest.
Samengesteld uit exclusieve
bestanddelen.

huidverzorging voor de meest verwende
vrouw. De vrouw, die haar huidverzorging
serieus neemt.
Die het allerbeste wil voor haar huid.

Vrijdag 3 februari is in.onze zaak een
schoonheidspecialiste van Orlane
aanwezig voor gratis huidadviezen met het
unieke Orlane voordeel paspoort.

Bij ieder gratis huidadvies en aankoop van
een huidverzorgingsprodukt wacht u een
waardevol introduktiekado.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter punt, komma of cijfer een vakje Laat tussen ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen Zie voorbeeld hierboven Vul hieronder uw tekst m'

rl̂

Mijn Micro kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen

Adres

elefoon

MPostcode _________ Plaats

Uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar ons
kantoor

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro moet uiterlijk maandag 17 00 uur in ons bezit zijn vooi plaatsing in
dezelfde week Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 m rekening gebracht, contant op
een van onze kantoren te voldoen

* T ka Philips S1EREO
TUNER vei sterk cass
deck z g a n ƒ 250 Tel
02507 12118
* T k moderne nieuwe
electr WANDKACHEL
wit zwait leren hoge
hr schoenen nieuw maat
44 45 rubbei zool moder
ne blonde damespruik 9
wandtegels Nieuwe Haarl
Poorten 13807

' THUISKAPSTER kan
weer klanten plaatsen Te
lefonische afspraken kun
nen tot s avonds 21 00 uur
gemaakt worden Tel
02507 16687
* Ervaren HUISH HULP
gevr v onderhoud van
mod grote flat in Zand-
voort (centrum) 2 ocht p
week van 8 30 12 00 uur
Tel 02507 13658

* ie koop tw skai BED
BANK + matras en 2 hoes
lakens 2 pers ƒ 80 Tel
02507-13332
* Goed tehuis gezocht vooi
SINT BERNARD leu 3
jaar Tel 02507 14909

* Te huur GEM KAMER
met eig kookgelegenheid
Inl tel 02507-16033
15182

* Ui gent' V.OONR GE
ZOCHT tegen betaalb pi ijs
voo" jong stfl br ond ni
Z735 bui v d blad

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
MICRO S

Plaatsing is mogelijk in do volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 28 per millimeter
Sluiltijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gastnuisplein 2 2042 JM Zand-
voort
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8 Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer

* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Haltweg-

se Courant, Weekblad Ouder Amstel, Amstelveens Week-
3lad, Uithoornse Courant De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost Waterland, De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Wees-
per Muider Post en Almere Post
ƒ 4 90 per mill meter
Sluittijd vrijdag 16 00 uur

Informatie over onze overige aanirekkelijke advertentieco-
nmaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
aijgbaar

Voor brieven onder nummer wordl / 4 50 in rekening ge-
bracht

BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidmgsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1 00
n rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro advertentie com Z, telefonisch
opgeven tel 020 562 3004 020 562 3005 of 020-562 2964
deze nummers zijn niet voor bezorgklachlen) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
ostbus 122,
000 AC Ar"sterdamt_

TE KOOP

Volkswagen
Kever

bouwjaar 1974

ƒ 1 000 -
Tel 020-153808.

Heden o\ ei leed on^e hc\e moedei en oma
Muntje van Noort-Zwemmer

op dt leeftijd \an bijna 88 jaai

Uit allei naam
A \an Nooit

Zand\ooit l fcbiuan 1984
Coi i Lspondcntie-adi es
SpaltListiaat 16
l *> H DD Woi mei

GdegLnheid tot afscheid nemen in een der i ou\\ ka-
mcis \ an de Associatie Uitvaaitvei/ogmg Zijhveg
63 te Haai l cm van 14 00 tot 1•> 00 uui en van 19 00
tol 19 iO uui

Do ei omatic zal plaatshebben \ i ijdag i feb) uai i om
14 lï uui m het ciematonum Velsen te Dnehuis-
Wt sim t ld

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Maandag 6 en dinsdag 7
februari gesloten wegens
verbouwing!

DEZE WEEK:
Gekruide kabeljauw-
wangetjes 100gram 1.75
Kabeljauwwangetjes
m cocktailsaus, 100 gram 2.25
Gebakken kabeljauwkuitjes
100 gram 1.75

Tong rolletjes gevuld met zalm,
m romige kreeftensaus, 100 gram 5.50
Vis ra g o üt f ruits du mer 1 pond 8.75

Groot assortiment gebakken vis'

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 - 33 19 75

AUTO'S, SLIMME PRUS
SOLARA ULTRA HORIZON ULTRA
De Talbot Solara is een opvallend ruime comfortabele reiswagen met zuinige
5-bak Die m de exclusieve Ultra-uitvoering nog een groot aantal aantrekkelijke
extra s heeft meegekregen Vooreen ultra voordelige prijs bovendien

EXTRA'S STANDAARD*

+ Grijze vernis metaallak
+ Ultra-aanduiding op de achter-

schermen
+ Raamsierlijsten m twee kleuren
+ Sierlijst op middenstijl
+ Rubber stootstrips
+ Voorbumper met ingebouwde

mistlampen
+ Twee van binnenuit verstelbare

buitenspiegels
+ Halogeen koplampen
+ Vier lichtmetalen velgen
+ Inbouwset voor radio plus antenne
+ Puilrnan stoelen met velours

bekleding
+ Hoofdsteunen voor en achter
•f Luxe moquette vloerbedekking
+ Met velouis beklede portieren en

extia lange armsteunen
+ Kaartleeslampje
+ Getint glas rondom

De Talbot Horizon is een sportieve zuinige 5-deurs auto Die m de exclusieve
Ultra-uitvoering nog een groot aantal aantrekkelijke extra s heeft meegekregen
Voor een ultra voordelige prijs bovendien

Basismodel
Solara 1,6 LS,
5-bak

*Waarde extra's

Totaal

Solara Ultra

U w voordeel

f21.195.-
3.530.-

f24.725.-
22.495.-

f 2.230.-

Piijzenzijmncltisief19%BTWAfle
yenngskosten f 370 Wijzigingen
voorbehouden Elke Peugeot en
Talbot personenauto heeft 6 jaar
garantie op de carrosserie tei^n
aoonoesten van binnenuit Uw
dealer informeert u graag ovei de
voorwacirden Vraagt u ook rens
naar de mogelijkheden van finan
ciering, leasing of LPG ombouw

EXTRA'S STANDAARD*

+ Grijze vernis melaallak
+ Extra brede banden
+ Sportieve wieldoppen
+ Wis/wasser achter
+ Philips radio met voorkeuzetoetsen
+ Grijze velours bekleding met

rode bies
+ Opengewerkte hoofdsteunen
+ Middenconsole
+ Getint glas rondom
+ Rode Ultra -striping (met type-

aanduidmg)
+ Rubber stootstrips
+ Zwarte raamomlijstmg ,
+ Speciale grille
+ Voorspoiïer

Basismodel.Talbot
Horizon 1,3 LS

*Waarde extra's

Totaal

Horizon Ultra

Uw voordeel

f
3.275.-

f 20.470.-
18.695.-

f 1.775-

v

i**
r
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TALBOT SOLARA HORIZON
Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

FAMILIEBERICHTEN

Op zondag 29 januari is rustig ingeslapen mijn he-
ve man, onze zorgzame vader, groot- en overgroot-
vader

Henk Leijenhorst (Leico)

op de leeftijd van 73 jaar

Zandvoort
H Leijenhorst-De Jonge
Bert en Maaike Leijenhorst
Truus en Piet v Pandon

Kleef
Sonja en Roland Katzy
Kleinkinderen en achterkleinkind

De crematie heeft inmiddels, naar de wens van pa,
in de familiekring plaatsgevonden

Zandvoort
Burg Nawijnlaan 13

Hiermede dank ik al die lieve mensen die hun deel-
neming hebben betuigd en mij gesterkt hebben bij
't veihes van mijn dierbare echtgenoot

Maurits Kapper

Hij zal in dankbare herinnering blijven

Maria E Kappei

Zandvoort febiuari 1984
„Het Huis m de Duinen

§ Dankbetuiging

Alle lieve mensen die er toe hebben bijgedragen
mijn afscheid tot een echt feest te maken, dank ik
hiervoor hartelijk
Het was geweldig'

Nanda Dukkcrs
26-1-1984

Lambert
en

Jacqueline
van harte gefeliciteerd

met jullie verloving

Bij deze moderne tijd
hoon een modern uurwerk'

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiawcg 4 - Tel. l 23 07

laat u zien hoe mooi een horloge, klok of wekker kan
zijn met de nieuwste technologie

De beste service en garantie
In ons eigen atelier repareren wij ook
antieke en oude horloges en klokken

Vooraf prijsopgave Volledige garantie

BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat m de op 16 februari 1984 te
09 30 uur in het Provinciehuis, Dreef 3 te
houden openbare vergadering zullen worden
behandeld, de tegen het besluit van de raad
d d 26 april 1983 tot vaststelling van het
bestemmingsplan "Rond de Remise deel l"
ingediende bezwaarschriften

Zandvoort, 26 januari 1984
De burgemeester voornoemd,
H Machielsen

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op aitikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen miheu-
nygiene, bekend, dat op 20 december 1983
bij hen is ingekomen een aanvraag van
Gebr Versteege BV te Zandvoort, voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een
winkel met njwielherstelinrichtmg gelegen
aan de Haltestraat 31 te Zandvoort
Zij zijn voornemens, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen, de vergunning te verlenen
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en
andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 31 januari 1984 tot l
maart 1984 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afd algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen
van 8 30 tot 12 30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden
verkregen
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbaie Bibliotheek, Prmsesse-
weg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00
tot 14 00 uur Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schrifte-
lijk bij ons college worden ingediend
Desgewenst kan degene, die een bezwaar-
schrift indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken Een
ingekomen bezwaarschnft zal bij de stukken
ter nzage worden gelegd Indien daarom
wordt verzocht kunnen tot een week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
/Yisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende degenen die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en belanghebbenden die aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest,
kunnen naar aanleiding van de beschikking
beroep instellen bij de Kroon

Zandvoort, 31 januari 1984.
Buigemeester en wethouders voornoemd,
De secretar s, De burgemeester,
A H Merts H Machielsen



Ifi/EEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1984 PAGINA 7

|)e ZHC dames zetten het doel van Sarto onder druk (Foto: Dick Loenen)

(Uitstekend herstel
lockeysters

HAARLEM - Na de nederla-
|gen in de vorige wedstrijden
lieeft het ZHC dames-zaalhoc-
*eyteam zich uitstekend her-

Isteld door twee overwinningen
•op respectievelijk Sarto (5-2) en
HBS (3-2).

In de strijd tegen Sarto hebben de
ïandvoortse dames constant op
'oorsprong gestaan. Met goed sa-
nenspel schiep ZHC zich fraaie kan-
jen die omgezet werden in doelpun-
ten. Tot aan de rust kon Sarto de
schade beperkt houden tot 2-1, doch
na de doelwisseling kon ZHC vrij een-
voudig de stand opvoeren naar een
5-2 overwinning. De doelpunten wa-
ren van Hermien Warnaars 2, Yvonne.
Ovaa, Jacqueline Gerritsma en San-'
ne Toenbreker.

De tweede partij tegen HBS begon
ZHC enigszins mat, hetgeen al snel
een 0-2 achterstand opleverde. On-
ianks het tamme spel kregen de

•Zandvoortsen vele mogelijkheden,
•naar voor de rust werden die onbe-
§nut gelaten.

Na de pauze een geheel ander
Sandvoorts team, dat nu fel in het of-
ènsief ging. Doelpunten van Moni-
iue Lubbers, Yvonne Ovaa en Jac-
lueline Gerritsma zorgden voor een
i-2 voorsprong. HBS probeerde het
ij te keren en kwam enige malen
/oor het Zandvoortse doel, doch dat
)leef een doorboring bespaard. ZHC
kon in de resterende minuten op vrij

eenvoudige
handhaven.

wijze de voorsprong

Weinig succes
In de zaalhockey-

kompetitie was er weinig succes wég-
gelegd voor zowel de dames als de
heren van ZHC. De Zandvoortse he-
ren kwamen tegen Magnus niet ver-
der dan een 4-4 gelijkspel en tegen
Heerhugowaard werd zelfs met 7-4
verloren. Een door vakanties niet op
volle sterkte aantredend ZHC-team
heeft ondanks deze minder goede re-
sultaten, nog volop uitzicht op een
kampioenschap.

De dames kwamen eerst uit tegen
Sarto. Het was een gelijkopgaande,
maar matte partij zaalhockey, waar-
bij ZHC tot 2-2 gelijke tred kon nou-
den. In de laatste fase van de strijd
had Sarto iets meer over dan Zand-
voort en kon door twee doelpunten
de 4-2 overwinning veilig stellen.

In de tweede wedstrijd kwam
Zandvoort gemotiveerd uit de start-
blokken, hetgeen al snel een 2-0 voor-
sprong opleverde. Alhance probeerde
de bakens te verzetten, maar kon dat
voor de rust niet realiseren 3-1.

Na de rust verdedigde ZHC de
voorsprong lange tijd, maar kon toch
niet verhinderen dat Alliance op 3-3
kwam. Met nog vijf minuten te gaan
leek er een gelijkspel m te zitten,
doch Alliance had de langste adem
en zorgde met twee treffers voor de
5-3 eindstand. De Zandvoortse doel-
punten kwamen op naam van Sanne
Toenbreker, Jacqueline Gerritsma
en Sandra van der Brom.

Magere resultaten brengen
Hong Kong degradatiezorgen

HILLEGOM - In de interregionale zaalvoetbalkompetitie is SC
Hong Kong er niet in geslaagd zich uit de benarde positie onderaan
de ranglijst, te werken. Vrijdagavond werd tegen Zekveld Sport met
5-3 verloren, na een 3-0 voorsprong, en maandagavond kon SC Hong
Kong het niet bolwerken tegen een zowel beter samenspelend als
individueel sterker Eurotex Reizen, 5-10.

Tegen Zekveld Sport zag het er
naar uit dat Hong Kong op een
gemakkelijke overwinning af zou
gaan. Met vlotte kombinaties
werd Zekveld weggespeeld, het-
geen al snel een zeer fraaie treffer
van Ed Vastenhouw opleverde, 1-
0. De Zandvoorters hadden er
duidelijk zin in en vochten voor
een goed resultaat. Na een één
twee kombinatie was het Bert
Leijenhorst die 2-0 scoorde en
het kon niet op, Ed Vastenhouw
kogelde steenhard 3-0 voor Hong
Kong op het scorebord.

Om onbegrijpelijke redenen zakte
Hong Kong vijf minuten voor de rust
weg, na een ongelukkig tegendoel-
punt. Nog voor de pauze zette Zek-
veld Sport de zaken recht door een
doelpunt uit een strafschop en één
uit een onoverzichtelijke situatie, 3-3.

De Zandvoorters waren de schrik
nog met te boven of direkt vanaf de
aftrep lag nummer vier achter doel-
man Ed Steffers. Hong Kong herstel-
de zich hierna enigszins en er ont-
stond een gelijkopgaande partij. Al-

Zandvoorter
schaatst
in Polen

ZANDVOORT - De Zandvoor-
ter Ben Ruckeit is door de Pool-
se sportbond uitgenodigd om
deel te nemen aan de schaats-
wedstrijden die in de Poolse win-
tersportplaats Zakopane wor-
den gehouden om de Tatra-bo-
kaal.

Ben Ruckert zal deelnemen
aan de tweedaagse kleine vier-
kamp waarbij wordt gereden
over 500, 1500, 3000 en 5000 me-
ter. De wedstrijden vinden deze
week plaats. Buiten Nederland
zullen ook Polen, Oost-Duits-
land, Hongarije, Roemenie en
Tsjechoslowakije aan de wed-
striiden deelnemen.

KUNSTZWEMDIPLOMA'S

pvallende prestatie Zeeschuimster
ZANDVOORT - Samen met

,ZS uit Zaandam, de Dolfijn uit
[Amsterdam en Zwepho uit Hem

rd.-Holland) organiseerde de
:unstzwemafdeling van de Zand-
roortse Zwem- en Poloclub de
Seeschuimers afgelopen zater-
lagochtend afzwemmen voor
kunstzwemdiploma's in zwem-
Dad,De Duinpan. Van de 26 meis-
es konden na afloop 20 een di-
Dloma in ontvangst nemen. Zes
van de zeven deelneemsters van
[e Zeeschuimers behoorden tot
ie gelukkigen. Blijde gezichten
Dij Linda Paap, Ingrid Kraaij-
noord, Petra Holst, Brenda
rrouw, Mariël Hogkamer, en Bri-
ntte Peters. Opvallend was de
arestatie van de 12-jarige Mariël
ïogkamer. Zij heeft in 12 maan-
ie tijd maar liefst vier kunst-
'wemdiploma's behaald. In het
ilgemeen is het al een goede
Drestatie wanneer twee diplo-
na's per jaar behaald worden,
naar het is duidelijk dat de ta-
entvolle en ook hardwerkende

Mariël met deze regels van het
kunstzwemmen spot. Met het
wedstrijddiploma C op zak zal zij
nu gaan proberen zo snel moge-
lijk het B-diploma te bereiken
waardoor zij zeker in 1985 als
Zeeschuimster naar de Neder-
landse jeugdkampioenschappen
kan worden afgevaardigd.

De kandidaten voor het aanloopdi-
ploma E Ingrid Kraaijenoord en Lm-

LaBouleUnique
ZANDVOORT - Op donderdag

6 februari start in Nieuw Uni-
um het wintertoernooi van de
eu de bouleclub „La Boule Uni-
que".

Men begint om 19.00 uur, er
uilen drie partijen worden ge-
peeld, tot zeven punten, doublu-
es mêlees. De winnaar die hier-
it naar voren komt zal de wissel-
eker in ontvangst nemen.
Momenteel is de wisselbeker,
ewonnen in het najaarstoer-
looi, in handen van Hans Ver-
naas, en het zal voor hem nog
en hele toer worden zijn presta-
le van het najaar te herhalen.
Deelnemers aan dit toernooi zijn,

ehalve de leden van de Zandvoortse
.ub, ook leden van de onlangs in
tatwrjk opgerichte vereniging „Bou-
e de la Mer".
Deze Katwrjkse vereniging is waar-

chijnlijk opgericht in navolging van
La Boule Unique", een initiatief van
levrouw Irene Martens-Bauer die in
ieuw Unicum vorig jaar met veel
tithousiasme deze vereniging van de
rond kreeg. Niet zonder resultaat
verigens, want de club telt 27 leden,
llen bewoners van Nieuw Unicum,
e naam is in zoverre uniek omdat
eze jeu de boulevereniging slechts
jegankelijk is voor rolstoelgebrui-
ers.
Ook in het wooncentrum Amstelra-
3, wordt in navolging van Nieuw
nicum en het Zeehospitum in Kat-
ijk, overwogen te komen tot de op-
chting van een club voor deze sport.
Mevrouw Martens is op het idee
'komen een speciale jeu de boule-
ub voor rolstoelgebruikers op te
enten, na het lezen van het boekje
etanquegebeuren van Jean Marty.
„Onze club bestaat uit zevenen-
/intig leden en zesenveertig dona-
iurs. We spelen op kleden van 2 x 10
. Het komende toernooi worden er
:ht banen bezet. Als dit geen Uni-
im is dan weet ik het niet meer",
eldt mevrouw Martens trots.

Mariël Hogkamer
vier diploma's in één jaar

da Paap toonden zeer veel concentra-
tie bij het uitvoeren van perfecte of
bijna perfecte figuren zoals ballet-
been, dolfijn, salto voorover gehoekt
en het belangrijke maatzwemmen.
Alleen het uitvoeren van een vol-
maakte dolfijn (een cirkel onder wa-
ter) gaf beide kandidaten nog wat
problemen en terechte kritiek van de
KNZB-jury. Toch was het geheel
naar het oordeel van deze iury vol-

doende om het diploma in ontvangst
te kunnen nemen. Bij het moeilijker
aanloopdiploma D waren zowel Pe-
tra Holst als Brenda Trouw ruim
voldoende bij het uitvoeren van drijf-
figuren, jverslag voorover, duikboot,
bruinvis, kraanstand en maatzwem-
men om voor het D-diploma in aan-
merking te komen. Brenda Trouw
slaagde zelfs zonder één aanmerking
van de jurv.

Worden de aanloopdiploma's door
de jury gewaardeerd met plus of min,
als meisjes opgaan voor het wed-
strijddiplomaC (en ook het hogere B
en A) dan wordt door middel van
cijferboeken voor elke uitgevoerde
technische figuur punten gegeven.
Daarmee rmet dan tenminste 43
punten worden gescoord om voor het
C-diploma in aanmerking te komen.
Voor B geldt 49 en voor A tenminste
54.5 punten. De twee kandidaten
voor het C-d;ploma van de Zeeschui-
mers waren Mariël Hogkamer en Bri-
git Peters. Manel scoorde 43.31 en
Brigit 43.30 punten, en voldeden
ruimschoots ran de eis voor het C-
diploma. Bewondering niet alleen
voor de getalenteerde Mariël maar
ook voor de hardwerkende Brigit, die
wekelijks meetraint met de wed-
strijdploeg om haar conditie op te
bouwen en daarnaast nog tijd vindt
om met de kleinsten van de kunst-
zwemafdeling te trainen en uitvoerin-
gen in te studeren.

De ruim 25 leden van de kunst-
zwemafdeling van de Zeeschuimers
floreren goed want bij bijna elke akti-
viteit op kunstzwemgebied zijn zij

, paraat. Demonstraties voor eigen pu-
bliek of voor andere verenigingen die
met kunstzwemmen willen starten,
deelname aan alle belangrijke wed-
strijden in Noord-Holland en zelfs
vertegenwoordigd op nationale wed-
strijden op het hoogste niveau.
Kunstzwemster Annet ter Heijden
hoopt, dat ook snel versterking komt
op dit niveau als Mascha Reinders
Folmer a.s. 19 februari voor het hoog-
ste A-diploma zwemt. Renée Ver-
donck en Arlet Sandbergen zijn zeker
in staat zich ook naar dit niveau te
kunnen „kunstzwemmen".

lengs kreeg Hong Kong meer grip op
het spel en zette aan voor een slotof-
fensief. Vele schoten richting Zek-
veld-doel, doch geen succes. Met een
snelle counter in de laatste minuut
stelde Zekveld Sport definitief de ze-
ge veilig 5-3.

De wedstrijd tegen Eurotex was
nauwelijks vier minuten oud of Bert
Leijenhorst wist Hong Kong al op
een 1-0 voorsprong te zetten. Over en
weer werden er kansen gecreëerd met
onder andere een schot van Eurotex
op de paal en even later een kans
voor Hans Schmidt, die tegen de kee-
per schoot. De Zandvoorters verde-
digden de kleine voorsprong met veel
inzet, maar konden toch niet voorko-
men dat Eurotex na een snel opgezet-
te aanval Ed Steffers verschalkte, 1-1.

Eurotex nam direkt het heft in han-
den en Hong Kong was het spoor bij-
ster.

De gasten schiepen zich enige kan-
sen die vooralsnog onbenut bleven.
Hong Kong herstelde zich, mede
door attent keeperswerk van Ed Stef-
fers. Hong Kong was het meest m de

aanval doch dat geschiedde te door-
zichtig. Onnodig balverlies stelde Eu-
rotex m staat een snelle en vloeiende
aanval op te bouwen waarna Steffers
kansloos werd gepasseerd, 1-2

Direkt na de doelwisseling probeer-
de Hong Kong de gelijkmaker te for-
ceren en Hans Schmidt kogelde
tweemaal op doel doch met fraaie
reddingen hield de Eurotex-doelman
zijn heiligdom schoon. Hong Kong
drukte op het doel maar kwam niet
snel genoeg terug m de defensie en
daar profiteerde Eurotex van door 1-
3 en 1-4 te scoren na veertien minu-
ten.

Er zat geen lijn meer m het spel van
Hong Kong, de bal ging niet snel ge-
noeg romd om gevaarlijk te worden.
Eurotex verdedigde bekwaam en
toonde zich een beter geheel met be-
weeglijk en snel zaalvoetbal.

In zaalvoetbal is echter niets on-
mogehjk en toen zelfs doelman Ed
Steffers mee ten aanval trok, raakte
Eurotex even van de wijs Het offen-
sief had tot gevolg dat Hans Schmidt
met twee treffers (3-4) de spanning
volledig terug bracht Er waren nog
acht minuten te gaan dus de kansen
waren aanwezig. Hong Kong maakte
echter de fout om te snel tot de gelijk-
maker te willen komen. Een fraai af-
standsschot van Eurotex betekende

i Ffl P ' ' i v u t la l nu L

snelten aanval trok kon de stand
worden opgevoerd naar 3-9

De strijd was voor Hong Kong
voorbij en Eurotex nam wat gas te-
rug. Frank van Santen scoorde en
ook Ed Steffers trof het doel hetgeen
5-9 betekende. In de laatste minuten
heeft Hong Kong getracht de score
een dragelijker aanzien te geven
doch schoten van Fred Ipenburg en
Richard Kerkman werden een prooi
van de Eurotex-doelman In de slot-
seconde bepaalden de gasten de uit-
slag op 5-10

In de strijd om lijfsbehoud wordt
het nu wel erg moeilijk voor de Zand-
voorters Aanvoerder Richard Kerk-
man wil van degradatie echter nog
niets weten. „We moeten nog tegen
de Haarlemse ploegen en kunnen wij
er een van passeren dan staan we vei-
lig. De drie punten achterstand kan
best nog overbrugd worden We spe-
len best redelijk maar na een goed
begin zakken we vaak weg. Het stokt
dan, vooral na een tegendoelpunt In
deze wedstrijden tegen de teams in
de bovenste regionen speel je vaak
alles of mets, zit het mee dan pak je
wat punten, maar nu lukte het met",
aldus de Zandvoortse aanvoerder,
die er niet m kan geloven dat zijn
team op de onderste plaats blijft
staan.

De Zekveld-speler Roald Koster was hier minder gelukkig met zijn schot dat hij tegen keeper Steffers aanschoot.
Later zou Zekveld toch deze wedstrijd winnend afsluiten en werd Ed Steffers nog vijf maal gepasseerd

Foto Wilfried Overwater
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Lions zwak
ZANDVOORT - Het Lions heren-

team heeft geen moment de indruk
kunnen wekken dat het bezig was
met een belangrijke vier punten wed-
strrjd. Lukte het vorige week wel te-
gen Bijlmer nu ontbrak het de Zand-
voorters aan fantasie, maar vooral
aan zelfvertrouwen. Lions bezat wei-
nig vechtlust en speelde te statisch
om het Adams erg moeilijk te maken.
De Zandvoorters probeerden het met
verre afstandsschoten, die in de
meeste gevallen een prooi werden
van Adams, dat verder geen moeite
had om Lions te trakteren op vele
breaks

Adams bleek over de gehele wed-
stnjd een veel te sterke tegenstander
voor Lions te zijn en kon zodoende
een ruime 76-42 overwinning beha-
len. Lions zit m een diep dal en zal
alle zeilen bij moeten zetten om aan
degradatie te ontkomen

Postzegelavond

ZANDVOORT - De postzegelver-
eniging IV Philatelica afdeling Haar-
lem-Schalkwijk houdt pp vrijdag-
avond 3 februari een bijeenkomst.
Deze wordt gehouden in het Goede
Herder Centrum, Laan van Angers l
te Haarlem, aanvang 20.00 uur. Er
wordt een veiling gehouden terwijl de
mogelijkheid bestaat postzegels te
ruilen.

*Winterrit
Sandevoerde

ZANDVOORT - Door de A.S. San-
devoerde wordt op vrijdag 3 februari
een wmterrit gehouden. Deze telt
mee voor het clubkampioenschap
van de verenigingen wordt verreden
volgens het TRR 1983. Het betreft
dus een routebeschrijvingsrit met
een lengte van 26 km. Inschrijven
vanaf 19.30 uur bij de startplaats,
Delicia in de Kerkstraat 16 te Zand-
voort. Inschrijfgeld bedraagt ƒ10.-
per equipe, leden hebben een korting
van ƒ 1.-. Starttijd 20.00 uur, inlich-
tingen 02507-13729.

zaalvoetfaal
j

Programma
Vanavond zijn er twee wedstrijden

gepland in de sporthol Pellikaan:
18.30 uur Zandvoort Centrum A jun. -
Zandvoortmeeuwen 2; 19.15 uur Ni-
hot - Out.

Vrijdagavond: 18.00 uur Zand-
voortmeeuwen 2 D jun. - HBC; 18.30
uur Zandvoortmeeuwen D jun. -
Meervogels; 19.00 uur TZB 8 - Sekura
3.

Sporting OSS-volleybalsters
stevig aan de leiding

ZANDVOORT - De volleybal-
vereniging Sporting OSS heeft
opnieuw een druk weekend afge-
sloten met over het geheel geno-
men goede resultaten. Het eerste
damesteam blijft door een zwaar
bevochten 3-0 overwinning op
Heemstede fier aan de kop van
de ranglijst. Een positie die het
eerste herenteam graag zou wil-
len innemen, doch dan dient ko-
mende zaterdag in de Pellikaan-
hal (aanvang 20.30 uur) met kop-
loper PSVH te worden afgere-
kend. De Sporting mannen lig-
gen op een punt achterstand en
gezien het overtuigende spel te-
gen Triumph kan een enerveren-
de partij volleybal worden ver-
wacht.

Het eerste damesteam behaalde
wel een 3-0 overwinning maar gezien
de setstanden 16-14, 17-15 en 15-13 is
het geenszins gemakkelijk gegaan.
Heemstede gaf uitstekend partij en
ging direkt fel van start en Sporting
keek tegen een 6-14 achterstand aan.
Vanuit deze onmogelijke stand wist
Sporting OSS deze achterstand te
verkleinen door prima akties en zelfs
de set om te zetten in een 16-14 winst.
Door het sterke moreel bleven de
Zandvoortsen erin geloven en kwa-
men steeds beter in het ritme, maak-
ten daarbij dankbaar gebruik van de
spaarzame vercledigingsfoutjes van
Heemstede en wonnen verdiend.

HAARLEM - Voor de ZVM
zaalhandbalteams was het geen
succesvol weekend. De heren
verloren de topper tegen de Blin-
kert met 13-11, waardoor beide
teams de koppositie delen, en de
dames gingen ten onder tegen
TYBB met 7-4. Voor de ZVM-
dames is de degradatie nog wel
niet officieel, doch de achter-
stand op de naaste concurrenten
is te groot om daar nog iets aan
te veranderen.

In een prima bezette sporthal
speelden de Bunkert en ZVM een
taktische wedstrijd waardoor de sco-
re voor zaalhandbal zeer laag bleef.
De teams hielden elkaar in het eerste
gedeelte goed in evenwicht, waarbij
weinig kansen ontstonden. Waren die
er wel dan stonden de keepers Pieter
Trommel bij ZVM en Fred Spanjaard
bij De Bunkert, met fraaie reddingen,
doelpunten in de weg. De Zandvoort-
se goalie stopte bovendien nog een
strafworp.

Na een 4-4 ruststand bleven de
teams tot aan de twintigste minuut
OD gelijke hoogte, 8-8. Toen nam

ZVM-heren onderuit in
topper tegen Blinkert
ZVM het initiatie! en me-1 M M - I en
,beweeglijk spel werd een 11-8 voor-

• sprong genomen. Met nog tien minu-
ten te spelen leek de strijd zich ten
gunste van de Zandvoorters te ont-
wikkelen, doch De Blinkert gaf zich
niet gewonnen en vocht zich terug
naar 11-10. Balverlies aan Zandvoort-
se zijde werd noodlottig en de Haar-
lemmers kwamen op gelijke hoogte.

De laatste minuten waren zeer
spannend. Beide teams streden voor
de overwinning die door twee doel-
punten bij De Blinkert terecht
kwam.

Doelpunten ZVM: Djurre Boukes 3,
Cor v.d. Koekelt 3, Ernst Pehle 2,
Jaap Pol 2, Dirk Berkhout 1.

Dames
ZVM kwam in deze slechte wed-

strijd binnen tien minuten op een 5-0
achterstand en kon daar in de reste-
rende tijd weinig aan veranderen.

Het spel was te langzaam om voor
enige verrassing te zorgen. Door twee
treffers kon ZVM de stand terug
brengen tot 6-2. Na de rust heeft
TYBB slechts eenmaal tot een score
weten te komen De verdediging van
ZVM sloot nu veel beter doch aanval-
lend kwam het er niet uit. ZVM was
wel sterker, maar door enige dubieu-
ze scheidsrechterlijke beslissingen,
kwamen de dames een aantal malen
met een speelster minder te staan.

ZVM probeerde het wel en kwam
terug tot 7-4 maar liet enige kansen
onbenut orn het TYBB zeer lastig te
kunnen maken.

Doelpunten ZVM: Sandra de Weers
2, Erna Duker l, Truus Hofstra 1.

In de tweede set nam Sporting een
snelle voorsprong maar na veel span-
nende rally's kwam Heemstede
langszij, 11-11. Sporting OSS zette al-
les op alles en na zeer veel spanning
en moeite werd de set gepakt met 17-
15. Ook de derde set was van bijzon-
der goed gehalte en eveneens zeer
spannend. In een regelmatig verlo-
pende set behield Sporting steeds
een geringe voorsprong en bracht de
eindstand op 15-13.

Het tweede damesteam was min-
der fortuinlijk tegen lijstaanvoerder
Triumph twee. De teams waren goed
tegen elkaar opgewassen wat de
spanning tot het laatst erin hield.
Triumph kon de eerste twee sets ter-
nauwernood met winst afsluiten, 13-
15 en 13-15. In de derde set waren er
te veel misverstanden in het Zand-
voprtse team en daarvan heeft
Triumph prima gebruik gemaakt
hetgeen de 9-15 nederlaag verklaar-
baar maakt.

Het derde damesteam liet een pun-
tje liggen tegen middenmoter Spaar-
ne '75. Spaarne maakte het Sporting
zeer lastig en in een langdurige en ge-
lijkopgaande partij leverde de eerste
set een 16-18 Zandvoorts verlies op.
Sporting komt echter goed terug en
met prima spel en een zichtbaar over-
wicht wordt de tweede en derde set
met 15-11 en 15-10 winnend afgeslo-
ten. De Sportingdames begonnen
moegestreden aan de vierde set maar
wisten lange tijd gelijke tred te hou-
den. Met een laatste krachtsmspan-
ning wist Spaarne in de slotfase uit te
lopen naar een 15-12 setwinst, waar-
door de eindstand op 2-2 werd bc
paald.

Heren
Het eerste team dat zich goed voor-

bereidde om Triumph drie te ontvan-
gen speelde een dusdanig sublieme
partij, dat achteraf gezien de zege
zeer eenvoudig was. Vanaf het eerste
fluitsignaal namen de Sportingheren
het spel in handen en bouwden een
voorsprong op, die niet meer uit han-
den werd gegeven. De setstanden 15-
8, 15-10 en 15-7 geven duidelijk aan
het grote overwicht van Sporting
OSS.

Het tweede herenteam ging direkl
fel van start tegen Die Raeckse en
met de staffel (een schijnaanval door
het midden) werd de eerste set vrij
gemakkelijk met 15-5 gewonnen. In
de tweede set werd meer tegenstand
ondervonden, maar met goed spel en
flitsende aanvallen werd ook deze
winnend afgesloten, 15-11. In de der-
de set dachten de Zandvoorters er al
te zijn en werd er ongeconcentreerd
gespeeld, waardoor op veel ballen
nauwelijks werd gereageerd. Een ver-

hes van 6-15 was dan ook onvermijde-
lijk. Wakker geschud door dit nutte-
loze verlies werd de zaak opnieuw be-
ter aangepakt en aan de vierde set
begonnen. Het spel werd door Spor-
tmg bepaald en het als vanouds goed
spelende team zegevierde met 15-10
en behaalde daardoor een 3-1 over-
wmning.

Het derde herenteam zorgde voor
grote tegenstellingen tegen Triumph
zes. In de eerste set ging Sporting
sterk van start. De goede opvang,
scherpe set-up s en flitsende smashes
zorgden al snel voor een voorsprong,
die gestadig werd uitgebouwd naar
een 15-9 setwinst In de tweede en
derde set kwamen rekreatief spelen-
de, oud eerste klassers bij Triumph in
het veld en deze bleken het volleybal
nog niet verleerd te zijn. Triumph
produceerde diagoneel geslagen
smashes en bracht Sporting in opper-
ste wanhoop. De Zandvoorters ble-
ven een afdoend antwoord schuldig
en gingen met 5-15 en 4-15 ten onder.
De slimme Zandvoortse coach had
het spelletje echter door en het lang-
ste blok werd in de vierde set ingezet.
Dit bleek perfekt te werken, daar dit
blok potdicht zat. Smashes hadden
geen zin meer dus gingen de gasten
over op plaatsballen, een kolfje naar
de Sportinghanden. De verdediging
liet weer degelijk spel zien en zette de
Sportmgaanval aan het werk
Triumph kreeg geen vat meer op h t
Zandvoortse spel. Sporting drukte
goed door en kwam door een 15-6 set-
winst alsnog tot een 2-2 gelijkspel

Het vierde mix-team dat de tweede
kompetitiewedstrijd speelde zag
geen kans om Triumph een neder-
laag toe te brengen. Sporting miste
te veel ervaring om goed tegenspel te
bieden. Triumph kon de 3-0 zege pak-
ken via de setstanden 6-15, 4-15 en 6-
15.

recht boven aan de ranglijst.
Dat er bij de Sporting jeugd veel

talent zit blijkt wel uit het feit dat di-
verse speelsters zijn uitgenodigd om
aan trainingen deel te nemen van het
district Haarlem. De eervolle uitnodi-
gingen waren voor Leome van Kessel
bij de junioren en voor Pauline Vosse,
Jplanda Dekker en Lydia Akkerman
bij de adspiranten.

Programma

Jeugd
Het mix-team verloor met 3-0 van

Allides K, doordat vooral de opvang
mislukte. Er kon daardoor geen aan-
val worden opgezet, hetgeen de ne-
derlaag onvermijdelijk maakte. Set-
standen 8-15, 3-15 en 6-15.

Het adspiranten K-team won met
2-1 van Spaarne '75 K via setstanden
15-8, 15-11 en 8-15. De Sportmgmeis-
jes komen nu tot goed spel. In de eer-
ste en tweede set liet Sporting zien
over een betere samenwerking te be-
schikken. In de derde set ging de con-
ditie meespreken, waardoor Spaarne
'75 de score op 2-1 kon bepalen.

Het junioren A-team was onverbid-
delijk voor VCY A en pakte deze in
met 15-7,15-4 en 15-11. De Zandvoort-
se meisjes speelden zeer regelmatig
en gevarieerd en staan daardoor te-

Het programma voor aanstaande
zaterdagavond m de Zandvoortse
Pellikaanhal ziet er als volgt uit:

Dames: Sporting OSS 1-FES l
19.30 uur; Sporting OSS 2-Alhdes 6
20.30 uur; Sportmg OSS 3-Kenne-
merland l 19.30 uur.

Heren: Sporting OSS 1-PSVH l
20.30 uur; Sporting OSS 2-IDEE l
20.30 uur; Sportmg OSS 3-Tnumph 5
19.30 uur; Sporting OSS 4-Heemste-
de 7 18.30 uur.

Jeugd: Sportmg OSS Mix-Allides
K 18 30 uur; Sporting OSS K-Allides
M 18 30 uur, Sporting OSS junioren
A-Heemstede A wordt gespeeld pp
maandag 6 februari om 19 00 uur in
de Groenendaalhal te Heemstede.

Strandloop in
Bloemendaal

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Zon-
dag 5 februari as. organiseert cafe-
restauiant 't Eindpunt de jaarlijkse
strandloop ter ere van de opening op
de eerste zondag in februari nu vier
jaar geleden. De strandloop kent ie-
der jaar meer deelnemers Door deze
toegenomen belangstelling heeft de
organisatie besloten om naast heren,
ook dames op 7 km een aparte cate-
gone te laten vormen, zodat ook hier
voor de snelste drie deelnemers me-
dailles te winnen zijn. De afstanden
die gelopen kunnen worden zijn: 4
km voor jeugd t/m 14 jaar en dames,
alsmede 7 km voor heren en 7 km
voor dames. Benevens de hele snelle
lopers zijn ook of juist de recreanten
en ook wandelaars van harte wei-
kom. Voor alle deelnemers is er na
afloop een vaantje ter herinnering en
een gratis consumptie in het genoem-
de café-restaurant. 't Eindpunt op
vertoon van inschrijfkaart.

Het startschot valt om 10.00 uur en
inschrijven vanaf 900 uur tot een
kwartier voor aanvang op zondag 5
februari in cafe-restaurant 't Eind-
punt, gelegen aan de kop van de
Zeeweg naar het Bloemendaalse
strand, vlak voor de politiepost. De
kosten zijn ƒ 3.50 per persoon. Inlich-
tingen tel. 023-251840.



AUTO1NFO
uimte, comfort, zuinigheid

Peugeot 305 GT
'Door Jo Goe/inne

STREEK - Deze week een nade
re kennismaking met een van de
typen uit de 305 serie van Peu
geot een beproefde Franse auto
mobiel die hier m Nedeiland
heel wat tiouwe meikaanhan

Nieuwe vorm
uiterlijk anders

gers telt Niet ten onrechte oven-
gpns Het is alweei zes jaren gele-
den dat de eerste Peugeot 305
y/erd gelanceerd en de 305 GT
ïlie in Nederland m oktober 83
cp de markt kwam is met de
iiieuwe 1580 m' motoi de jongste
en krachtigste representant uit
de 305 serie

Voor de automobilist die zowel
ruimte en comfort als zuinigheid en
prestaties op <njn wensenlijstje heeft
staan is de 305 GT een aanbieding
die heel seneiwe overweging vet
dient Toegege\en er is m de prijs
klasse van rond de ƒ 25 000 natuur
lijk een uitgebreide keuze en de Ja
partóe automobielindustrie met zijn
verdoorgevoeide efficiency heeft in
die marktsector ook \ele aantrekke
lijke aanbiedingen maai als u een
nieuwe aanschaffing overweegt en
nog niet tot de tiouwe Peugeot aan
hangers zou behoien dan lijkt me
een nadere kennismaking toch aan te
bevelen Stapt u mee in'

Inlerieur en exterieur

In vergelijking met de eerste edi
ties \an de 305 heeft het uiterlijk wat
veranderingen ondergaan De neus is
wat meer afgeschumd de grille en
achterzijde zijn vernieuwd en zoals
de hierbij afgedrukte foto ook duide
lijk Iaat zien is de Peugeot 305 alles
zins een auto met allure

Dat geldt niet alleen vooi het bui
tenaanzicht Ook het interieur heeft
een facelift ondergaan De stoelen en

achterbank zijn bekleed met een
nieuw soort tweed waarvan de kleur
is aangepast aan die van de carrosse
ne De venng van stoelen en achter-
bank voelt prettig aan, ook bieden de
achterportieren voor de passagiers
een ruime mstapmogehjkheid en zo
wel de man of vrouw achter het stuur
als de overige inzittenden (vier of vijf
personen) kunnen zich ook tijdens
een lange rit of een vakantiereis in de
Peugeot 305 uiteist behaaglijk voe
len
Om even een paai uitrustingsstuk
ken te noemen waarmee het inte
neui van de 305 GT is uitgeiust toe
rentellci kaaitleeslampje midde
narmsteun op achterbank handgre
pen vooi passagiers achterin en m-
bouwkit voor radio

Enige andcie extra's van de 305 GT
te noemen spoiler op het kofferdek-
sel gelaagde voorruit met getint
glas speciale stoelen en halogeen
koplampen

Een kijkje onder de motorkap

Vanzelfsprekend koopt u een auto
niet alleen vanwege zijn mooie uiter-
hjk dus daarom nu maar eens onder
de motorkap gekeken daar huist de

nieuwe XU 5 S benzinemotor met een
inhoud van 1580 cm' een vermogen
van 69 2 dm kw = 94 dm pk en een
koppel van 108 din-nm In zijn ver-
lengde is een vijf versnellmgsbak ge
plaatst Draait u de contactsleutel
om, start u de motor en gaat u ermee
de weg op dan zult u al spoedig erva-
ren, dat het geluidsniveau op een ui
terst prettig aandoend laag peil ligt
en dat de Peugeot 305 GT heel graag
goed vooruit wil

Van stilstand tot 100 km/h gaat m
iets minder dan twaalf seconden (117
sec om precies te zijn) en de topsnel
heid ligt m de buurt van de 170 km/h
Die topsnelheid bereikt u overigens
niet m de vijfde maar in de vierde
versnelling

Wat het zuinigheidsaspect betreft
kan ik u de volgende cijfers geven bij
90 km/h constant l op 18 9
Bij 120 km/h constant l op 14 l
m stadsverkeer l op 111

De vergrote brandstoftank kan 56
liter bevatten en is goed voor een ac-
tieradius tussen de 800 en 900 km

De remmen zijn uitgerust volgens
het gebruikelijke patroon schijfrem-
men voor en trommelremmen achter
met een remdrukregelaar voor- en

achtercircuit gescheiden Mede dank
zij de lembekrachtiger laten ze zich
uitstekend bedienen en ook de hand-
rem functionneert uitstekend

De Peugeot 305 heeft voorwielaan-
dnjvmg en dat leidt bijna altijd tot

een wat onderstuurd karakter maar
dat behoeft geenszins tot problemen
te leiden en u zult stellig ervaren, dat
deze auto zich heel prettig laat bestu-
ren

Dat is trouwens de conclusie ten

aanzien van het totale njcomfort er
nogmaals als u er aan toe mocht zijr
een nieuwe auto m de middenklasst
aan te schaffen, verzuim dan beslist
niet ook kennis te maken met d(
Peugeot 305 GT

REUSACHTIG FINANCIERINGSVOORDEEL BIJ UW PEUGEOT TALBOT-DEALER.
Dit speciale financieringsaanbod geldt t/m 13 februari

ï ^ ^ •~,
f- •* X v

EN NIEUWE
UGEOT305

VOOR
Dit is het moment om te kiezen voor de ruime, represen-
tatieve Peugeot 305 Want nu profiteert u van een tijdelijk
sterk verlaagd rentetarief op het Dynamisch-Op-Weg Financieringsplan voor _
de 305 Bijvoorbeeld de 305 Sedan kost inclusief aflevenngskosten en BTW
f20015- U doet een aan betaling van 30% dus f 6015,- (Daar kunt u natuur-
lijk de mruilwaarde van uw huidige auto voor gebruiken)

Gedurende 48 maanden gaat u vervolgens f 279- betalen Dat is zo
ongewoon weinig doordat de rente extra laag is (effectief 10,5% op jaarbasis)
en doordat na 4 jaar een restantbedrag
overblijft van f 4 500- Op dat moment
hebt u drie mogelijkheden het restant
afbetalen, of uw financiering verlengen,
of uw 305 op aantrekkelijke voorwaarden
inruilen Dat laatste is een goed idee, want
er is alle kans dat de waarde van uw 305
op dat moment nog veel hoger ligt dan
de restant betaling Een mooi begin voor
weer een nieuwe auto1

HETNIEUWE DYNAMISCH-OP-WEG PLAN/GELDT
VOOR ALLE PEUGEOTS ENTALBOT'S.

Ook na deze actie biedt het Dynamisch Op-Weg Plan u
belangrijke voordelen

• uiterst lage maandlasten
• een aantrekkelijk rentetarief
• u spaart terwijl u rijdt

N B U weet toch dat rente en kosten van uw autofinanciering
fiscaal aftrekbaar zijn?

Uw Peugeot Talbot dealer zal u graag voorrekenen hoe weinig
u per maand gaat betalen voor uw favoriete type

Peugeot of Talbot Ook als u niet wilt financieren,
is het de moeite waard

om nu bij uw dealer langs te gaan
'In samenwerking met Peugeot Talbot Financiering

NU EEN NIEUWE
TALBOTSAMBAOF
PEUGEOT104
VOQRMAAR
Als u nu zo'n complete, zuinige Talbot Samba of Peugeot
104 koopt kunt u profiteren van een tijdelijk sterk verlaagd rentetarief op het
Dynamisch-Op-Weg Financieringsplan Voor maar f 198,- per maand rijdt u m
zo'n comfortabele Peugeot 104 Z of m zo'n fraaie Talbot Samba 1,0.
Laten we die Samba even als rekenvoorbeeld nemen

De auto kost inclusief aflevenngskosten en BTW f 14265-
U doet een aanbetaling van 30% dus f 4265- (Daar kunt u natuurlijk
de mruilwaarde van uw huidige auto voor gebruiken) Gedurende
48 maanden gaat u vervolgens f 198,- betalen Dat is zo ongewoon
weinig doordat de rente extra laag is (effectief 8,0% op jaarbasis) en
doordat na 4 jaar een restantbedrag overblijft van f 2 500,-.

Op dat moment hebt u drie mogelijkheden het restant afbetalen,
of uw financiering verlengen, of uw auto op aantrekkelijke voorwaar-
den inruilen Dat laatste is een goed idee, want er is alle kans dat de
waarde van uw auto op dat moment veel en veel hoger ligt dan
de restantbetaling Zodat het einde van uw financiering weer een
dynamisch begin is vcjc^-de-aanschafVan een nieuwe auto'

;\

Dit tijdelijke aanbod levert u een rentevoordeel

op van ca. 2000 gulden. En het geldt met kleine prijsaanpassingen, voor alle Samba-, 104- en 305-modellen.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

2.40

DEZE WEEK
GOUDBEKROONDE
GEKOOKTE en LEVERWORST
250 gram

Heeft u onzejachtschotelen lasagna
al geproefd?

VREEBURG & ZN.
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor betere kwaliteit
.naar uw Topslagpr.

De Kreatieve Pers B V,
Postbus 1853,
Afd Margriet-Knip naaicursus,
1000 BW Amsterdam

De MARGRIET-KNIP naaicursus zoekt:

CITRSUSLEIDSTERS
in Zandvoort/Bentveld

Heeft u een goede beroepsopleiding (coupeuse/
maatcoupeuse/acte NA) of een gedegen praktijk-
ervaring, beschikt u over een aparte lesruimte
aan huis en voelt u er bovendien iets voor om
kleine groepjes cursisten te begeleiden,
schrijf dan, liefst zo snel mogelijk, naar boven-
staand adres

U kunt in de winter ook bruin worden
in Zandvoort-Noord

ZONNEKUUR (bank en hemel)
per 30 mm. 7.50 fi

abonnement (10x) 65>~

NIEUW! NIEUW!

GEZICHTSKANON per 15 m,n 7.50
Voorinformatie
en afspraken

ELLIE VAN
STRAATEN
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
van 10 00 tot 21 30 uur,
zaterdag
van 12 00 tot 17 00 uur

Tel. 02507 - 18097

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
"3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie! Geen onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier

van O 08 cal jn2Jio C^ _ __ Knipping (Dld)

© 15 jaar garantie
9> nooit meer schilderen
• 5 punts sluiting
® preventie tegen inbraak

• leverbaar m vele kleuren • LUXB ÏOOrdeUien
• geimdwerend • achterdeuren

ventilatiestand 9 Schuifpuien
draai kiep systeem £ Rolluiken

modelhuis/showroom

L/ r̂n^ V

PERFEKTIE OP MAAT!

Hans Wiering
Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)

1682NSZwaagdijk
Tel 02290-6 1295

VERKOOPKANTOREN

Diverse soorten glas

Levering mkl therm
beglazing

• EGMONO BINNEN
TEL 02206 3545
• LANDSMEER

TEL 029081165
• ZWAAG

TELL 02290 39605

Stuurt u de antwoordbon
ingevuld in een
gelrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere
informatielatie .̂m

W

Banketbakkerij SEYSENER
Haltestraat 23-Zandvoort-Tel 12159

i DEZE WEEK RECLAME

1 ANANAS
SLAGROOM-

«-i TAARTJE 6.25
Probeert u eens onze
KLETSKOPHOORNTJES,
ouderwets en erg lekker.
Wat Seysener maakt. .

dat smaakt!

10 februari:

GENOOTSCHAPS-
AVOND

in gebo.uw De Krocht

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

UW VERHUIZING, ONZE ZORGI

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDt
VRHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04
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Veilige kilometers
met Alfred Abbenes

Goed uitgerust naar de wintersport

Voor menig vakantieganger is
de auto in de loop der jaren het
aangewezen vervoermiddel ge-
worden Vooral wanneer met het
hele gezin gereisd wordt is dit
een zeer economische manier
van reizen geworden, en op de
eindbestemming aangekomen
kan de eigen auto nog steeds zijn
diensten bewijzen voor dagtoch-
ten in de omgeving Toch kan
diezelfde auto het vakantieple-
zier m hoge mate bederven, zoals
blijkt uit het aantal ieder jaar
weer terugkerende meldingen
van pech of ongevallen in het
buitenland Om dit risico tot een
minimum te beperken, kan de
automobilist zelf een groot aan-
tal maatregelen (laten) treffen,
en zelf goed uitgerust en ont-
spannen aan de reis beginnen

Het is nu eenmaal een vast-
staand feit, dat die goeie trouwe -
komfortabele - koets die in het
normale woon-werkverkeer
steeds trouw z'n dienst doet zich
in bepaalde situaties héél anders
zal gedragen als men zoals he-
laas maar al te vaak gebeurt
naar de vakantiebestemming wil
scheuren en dan nog graag met 4
of 5 personen, een hele vracht
aan koffers en reservematenaal

De zwaardere belasting van de
auto en de hogere bednjfstempe-
ratuur kunnen dan voor geweldi-
ge problemen zorgen, welke zich
normaal met zouden voordoen.

Om nu wat de auto betreft, een
zo zorgeloos mogelijke winter-
sport- en/of zomervakantie te ga-
randeren, dienen navolgende ad-
viezen

Accu:
Deze moet vooral m de winter in

goede konditie zijn Het onnodig m-
schakelen van grote stroomverbrui-
kers (o a de achterruitverwarming)
moet voorkomen worden

Na langere ritten het vloeistofpeil
kontroleren en zonodig bijvullen ui-
teraard met gedistilleerd water

De V-snaar moet goed gespannen
zijn, zodat deze met kan doorshppen,
let op de rafels want m de kou zal de
V-snaar toch al eerder breken

Bij" een onverhoopt lege accu kun-
nen hulpstartkabels goede diensten
bewijzen De dynamo heeft bij de te-
genwoordig alom toegepast wissel-

stroomdynamo's geen bijzondere
"aandacht meer nodig Wanneer men
maar even twijfelt schaf dan voor de
winter een nieuwe accu aan, dit kan
veel ergernis en ongemak voorko-
men

Ontstekingsinstallatie:
Bougies, bedradingen, kontakt-

punten, verdeelkap, rotor en conden-
sator moeten m goede staat verkeren
en goed zijn afgesteld Ook het even-
tueel aanwezige vervroegingsmecha-
msme dient goed te funktioneren
Speciaal in de vochtige jaargetijden
de gehele installatie met een vocht-
werend middel inspuiten Laat an-
ders door de garagehouder een kon-
trolebeurt uitvoeren

Zelf ben ik gebaat voor iedere aan-
vang van de winter of vochtig jaarge-
tijde alle bougies, bedrading en kon-
taktpunten te vernieuwen, dat is
slechts een eenmalige geringe uitga-
ve en voorkomt ellende

Koplampen
In verband met de belasting van de

auto moeten de koplampen lager af-
gesteld worden Veel moderne auto's
hebben zeer eenvoudig met de hand
te verstellen koplampen

Ook m landen met links verkeer
zullen de koplampen anders moeten
worden afgesteld Een goed advies is
de gladde vlakken die op het glas van
de koplampen voorkomen af te plak-
ken met zwart tape voordat men
naar Engeland vertrekt De Europese
auto's zijn voor het vaste land name
lijk asymetnsch afgesteld, zou men
hiermee doorrijden dan verblind men
de tegenliggers

Banden en winterbanden!
In de winter kan het wegdek ovei

een korte afstand vaak van karakter
wisselen Droog en nat, ijzel losse
bevroren of smeltende sneeuw en va-
naties daartussen De banden vor-
men bij al die kondities ons enige
kontakt met de weg

Bij de wisseling van wegdek en
weersgesteldheid kan de zekerheid
worden vergroot door het gebruik
van winterbanden Met hun diep en
ver doorlopend proflei en een aange-
paste rubbersamenstellmg zorgen ze
voor een goede grip Alleen op ijs
blijkt deze weinig beter dan bij nor-
male radiaalbanden en op een droog
wegdek en bii hoge snelheden is de
slijtage uiteraard aanzienlijk groter
Er staat M + S (modder en sneeuw)
op de zijkant en montage op alle wie-
len is noodzakelijk, omdat de auto
anders volkomen van karakter, ver-
andert Ook al wordt bij voorwielaan-
dnjving wel eens volstaan met mon-

VOOR 'T VOETLICHT
Cursus hartreanimatie
Start cursussen: Voorjaar 1982, sindsdien worden regelmatig
cursussen gegeven in de maanden januari t/m april en septem-
ber t/m december.
Doel: Hulp te verlenen by acute hartstilstand door leken
Aktiviteiten: Het houden van korte cursussen waarbij iedereen
van 16 jaar of ouder wordt geleerd hoe te handelen, (door mid-
del van hartmassage en beademmgstechniek) ui een noodgeval
Accommodatie: Gezondheidscentrum, Beatnxplantsoen l te
Zandvoort
Cursusgeld: ƒ 25.- per cursus Gedurende vier weken wordt per
week twee uur les gegeven, in principe op de dinsdagavond
Inlichtingen: Bij de Zandvoortse apotheken en bij de cursuslei-
der, de heer P de Leeuw, Van Galenstraat 116, tel 16085, of bij
de secretaresse van de Nederlandse Hartstichting, mevrouw
F H. Porsch, Keesomstraat 20, tel. 15456

Door de „grote" man achter de-
ze cursussen, die sinds 1982 wor-
den gegeven, de heer P de Leeuw
wordt gezegd „Vanaf 16 jaar kan
iedereen de hartmassage en bea-
demmgstechmek leren, die zo ur-
gent zijn als iemand plotseling
door een hartstilstand wordt ge-
troffen Zo'n slachtoffer moet bin-
nen de vijf minuten geholpen wor-
den Wachten op een arts of am-
bulance is fataal bij een hartstil-
stand

Natuurlijk moet je met al te
stram van lijf en leden zijn of kort-
ademig, alhoewel enkele massa-
ges of beademmgen al m sommi-
ge gevallen reddend kunnen zijn

Eigenlijk is het met zo moeilijk
om de reammatie-techniek te le-
ren Een kwestie van „trainen" op
een oefenpop Veel theorie komt
er met aan te pas Tenslotte gaat
het om de adequate toepassing m

noodgevallen Het vaststellen van
een hartstilstand wordt uiteraard
goed geïnstrueerd

Toch duurt zo'n cursus maar
slechts vier avonden - voor EH-
BO-ers korter Dat is ruim vol-
doende om de reammatie-tech-
mek onder de knie te krijgen Aan
het einde van de cursus, dus na
4x2 lesuren, ontvangen de cursis-
ten een bewijs van geoefendheid

Na verloop van ongeveer een half
jaar kan nog eens m een enkele
les het geleerde „getest" en opge-
haald worden Wij zijn verheugd
dat wij in Zandvoort de huisarts,
dokter Drenth bereid hebben ge-
vonden de cursus te begeleiden",
besluit de heer De Leeuw die zegt
dat deze sympathieke en belange-
loze medewerking door de cursus-
leiding bijzonder wordt gewaar-
deerd

tage op de aangedreven wielen, het
verschil in gedrag en profiel is te
groot om van een veilige korrbmatie
met gewone banden te spreken

Voor kortstondige en niet frekwen
te reizen kunnen winterbanden in
Nederland ook op een aantal adres-
sen worden gehuurd

M + S banden veranderen het nj-
karakter van de auto en dat vraagt
daardoor van de automobilist een ge
leidelijke gewenning

en kou te gaan experimenteren
Ten opzichte van de ladderketting

voldoet de moderne kruisketting het
beste omdat deze zowel in de njrich-
ting als opzij anti-slip is

Via de leverancier is het dikwijls
mogelijk kettingen bij een verander-
de bandenmaat of bij een defecte ket
tmg aan te passen of te laten repare-
ren Het beste voldoen kettingen op
alle vier de wielen Het aanschaffen
van slechts twee kettingen is uit den
boze Uitgegaan wordt dan van het
monteren van de kettingen op de
aangedreven wielen, bij een auto met
voorwielaandnjvmg is dit geen Ie
vensgroot probleem doch bij een ach-
terwielaandnjvmg wordt de auto on-
bestuurbaar Voor mensen die geen
sneeuwkettingen gebruiken kan het
simpel zijn een paar gewone cocos
deurmatjes mee te nemen Kan men
m de sneeuw met wegrijden dan hup
de matjes uit de koffer, neerleggen
voor de wielen en wegrijden Wan-
neer men met iedere keer wil uitstap
pen om de matjes weer op te rapen,
dan volgt hier nog het advies maak

cursus te volgen Dat kan bij ver-
schillende adressen m Zandvoort de
Rob Slotemaker antislipschool of via
de KNAC op Ypenburg

Het meenemen van een stel reser-
vedelen is eigenlijk vanzelfsprekend,
doch welk gemak kan men hebben
van startkabels, een spuitbus met
„vloeibare sneeuwketting", een
plankje vooi de kuk en een schop
Overigens zijn er ook slotontdooiers
en spuitbusjes in de handel maar een
flesje glycenne voor de rubbers is ook
nooit weg

Bedenk dat een accu m de kou aan-
meikelijk minder presteert en bij niet
gebruik of een twijfelachtige Konditie
komt daar nog een schepje bovenop

Haal als de auto in een wintersi
tuatie lang niet gebruikt wordt, de
accu liever uit de auto en zet hem bij
wijze van spreken in het nachtkastje

Bij het parkeren, en zeker in de
openlucht, gebruiken we geen hand-
rem omdat deze subiet vastvriest
Zet de auto in een lage versnelling en

Sneeuwkettingen:
Het kopen of huren van sneeuwket-

tingen is nodig voor bergtrajekten
waar men zonder deze attributen met
vooruitkomt Er znn trouwens routes
die, volgens borden ter plaatse, zon-
der kettingen niet mogen worden be-
reden en dan moeten ze veelal van
metaal zijn

Er is een hele variatie op het gebied
van konstruktie en materiaal en van
systemen om het aanbrengen te ver-
gemakkelijken, echter is het verstan-
dig om voor men op reis gaat thuis te
oefenen, dat is veelal beter dan op
een klein bergweggetje m de sneeuw

m de matjes twee gaatjes, trek hier-
door heen een stuk touw van l '/2 me-
ter en bevestig ze aan de bumper In
geval van nood de matjes gebruiken
voor de wielen, erna kan men dan
wegniden en bhiven ri]den, omdat de
matjes achter de auto meeglijden
Men moet rustig rijden, maar dat is
in de sneeuw een vereiste

Algemene tips:
Wanneer met de caravan naar de

wintersportvakantieplaats wordt ge--
reden verdient het wellicht aanbeve-
ling eerst m Nederland een antishp-

plaats zonodig blokken voor de wie-
len

Bij het rijden op glibberige wegen
rustig te werk gaan

Absoluut geen bruuske stuurver-
draaimgen, schakel niet of weinig en
houdt afstand op de voorligger

De auto m beweging houden in des-
noods een hogere versnelling om
doorspmnen te voorkomen

Wanneer een bepaalde helling in
bijvoorbeeld de tweede versnelling
moet worden genomen, dan diezelfde
versnelling gebruiken wanneer men
de helling afgaat Veel vakantieple-

maatschappelijk

Cursisten oefenen op het „slachtoffer Annie". De heer De Leeuw houdt
on de achtergrond een wakend oog in het zeil.

Rode Kruis
De cursus hartreanimatie werd

door de heer De Leeuw gestart m
1982 Als farmacoloog is hij jaren-
lang werkzaam geweest bij Phi-
hps Duphar m Weesp Een farma-
coloog is vclgens de heer De
Leeuw een combinatie van een
bioloog, apothekei en arts In
teamverband werkte hij in het la-
boratonum van deze firma, waar-
bij medicijnen werden ontwik-
keld op het gebied van hart- en
bloedvaatziekte)

In 1976 ging de heer De Leeuw
met pensioen en besloot m Zand-
voort te gaan wonen Hiei kwam
hij m contact met de Zandvoortse
huisarts Drenth die tevens colon-
ne-arts van de plaatselijke afde-
ling van het Rode Kruis is

Uit dit contact groeide een
hechte samenwerking, want met
voor niets is de hobby van de heer
De Leeuw vanaf zijn zestiende
jaar geweest, de EHBO en het Ro-
de Kruiswerk

„Dit jaar zou ik precies vijftig
jaar Rode Kruisman zijn geweest,
ware het niet dat je destijds met
60 jaar (dat is nu 65 geworden) de
laan werd uitgestuurd", vertelt de
cursusleider

Het blijkt dat de heer De Leeuw
een lange staat van dienst heeft
als lid van, wat toen genoemd
werd de Rode Kruis Transport-
en Verpleegcolonne Zijn laatste
functie was groepscommandant
te Weesp Hij bezit verschillende
medailles plus een van .oorlogs-
verdienste" omdat er in de oor-
logsjaren, op het gebied van de
hulpverlening vaak een beroep op
het Rode Kruis werd gedaan

Hartreanimatie
De noodzaak van de hartream-

matie, dus hulpverlening door
„leken" in een acute noodsituatie,
is door de heer De Leeuw door de
jaren heen als een bittere nood-
zaak gevoeld „Ik heb m mijn le-
ven namelijk een paar nare erva-
nngen gehad, ik heb gezien hoe
mensen overleden, die heden ten
dage door de betere technieken
gered hadden kunnen worden Ik
heb eens een jongetje van onder
het ijs gehaald Dat gebeurde pre-

wanneer
elke seconde telt...

nedertandse

*
cies vooi het huis van Dr van As-
peren, aan de Delftlaan te Haar-
lem Ik had het knaapje in de hal
van het huis gebracht Samen
met Dr van Asperen slaagden we
er niet m met de toen bestaande
techniek en met injecties de le-
vensgeesten weer op te wekken
Beademen en hartmassage be-
stonden toen nog niet

Een ander voorbeeld Een klem
lief meisje verslikte /ich m een
snoepje, doordat een grote hond
haar dat snoepje afhandig wilde
maken Het was een lik-koekje,
als ik me goed herinner Het meis-
je kreeg geen lucht meer hetgeen
resulteeide m een hartstilstand
Ik kwam te laat, en er waren toen
maar weinigen, die reammatie-
kennis hadden Daar ben je dan
goed kapot van Als grote kerel
loop je enkele dagen te janken,
omdat dat lieve kind gered had
kunnen worden '

Zandvoort
Met grote belangstelling volgde

de heer De Leeuw de ontwikkehn-
gen van de hartreammatiecursus-
sen m de regio In gesprekken met
zijn huisarts kwamen beide heren
tot de conclusie dat ook in Zand-
voort, speciaal Zandvoort wan-
neer je denkt aan het groot aantal
badgasten op hete zomerdagen,
een cursus gestart diende te wor-
den

„De medewerking was in het
begin niet overweldigend, men
ging uit van het standpunt, „in
Zandvoort lukt zoiets toch met, je
krijgt er hooguit twee of drie men-

sen voor" zegt de heer De Leeuw
Om te bewijzen dat het wel zou

kunnen, ook m Zandvoort startte
de heer De Leeuw m 1982 de aller-
eerste cursus, met geleende oefen-
poppen Hij huurde een zaal in
het Gemeenschapshuis en startte
met dertig man Hij toonde dus
aan dat er wel degelijk animo
voor deze cursussen bestond Na
de eerste cursus bleek dat er ook
een samenwerking op gang ge-
bracht kon worden tussen het Ro
de Kruis, de Nederlandse Hart-
stichting afdeling Zandvoort en
de Kruisvereniging Zandvoort

Medewerking kwam ook van de
voorzittei van de Vereniging Fe
deratieve Vrouwenraad Zand
voort, mevrouw Machielsen-Mou
wen en de voorzitter van het Rode
Kruis apotheker Mulder

Hartreanimatiecursust,e n wer
den ook gegeven aan het perso
neel van de politie de brandweei
en de leden van de Reddingsbn-
gade „Die cursussen werden dan
wel niet door ons georganiseerd,
maar ze werden gegeven, en dat is
belangrijk" zegt de heer De
Leeuw

Cursussen
Inmiddels hebben m Zandvooit

zo'n honderd vijfenzeventig perso
nen een cursus met goed gevolg
doorlopen die door de heer De
Leeuw met zijn medewerkers
werd georganiseerd Het oefen-
materiaal is verbeterd

Per cuisus worden het liefst
twaalf peisonen of een veelvoud
ervan, ingeschreven „Meer cur
sisten houdt in twee lesgroepen,
en dat komt de sfeer niet ten goc
de, het wordt dan snel te druk
Wanneei wij veel aanmeldingen
voor een cursus hebben, dan doen
wij dat natuurlijk wel De tweede
groep staat dan onder leiding van
mevrouw Zonneveld van het Ro
de Kruis we zijn blij dat wij altijd
een beroep op haar kunnen
doen ', zegt de heer De Leeuw

De cursus duurt slechts kort
viei maal twee lesuren dus na
vier weken kan men hulp verle
nen wanneer dit nodig mocht zijn

Een veel voorkomend misver-
stand is dat ei gedacht wordt dat
hartstilsand alleen bij oudere
mensen voorkomt , Dit is beslist

Nieuwe aktiviteiten
in wijkcentrum

ZAND VOORT - Het Buurtcen-
trum 't Stekkie begint het nieu-
we jaar met verschillende nieuwe
activiteiten Ei wordt een figuur-
zaag- en timmerclub opgericht
voor jongens en meisjes van 6-12
jaar Voor deze club worden nog
enkele enthousiaste vrijwilligers/
sters gezocht

Tevens is er een start gemaakt met
een creatieve club voor kinderen van
10 14 jaar De jongens en meisjes zul-
len er leren met druktechnieken om
te gaan batikken en begeleid worden
bij het maken van feestartikelen

Op vrijdagavond 3 februari komt
deze club voor het eerst bij elkaar
Per keer wordt er ƒ2,- betaald De
tijd is van 20 00 tot 21 30 uur

Ook voor deze club zijn nog enkele
vnjwilhgei c sters nodig Informatie
over beide clubs is verkrijgbaar bij
Yvon Roosendaal tel 16055

ledere woensdagmiddag is er een
mstuif voor kinderen van G 12 jaar Er
zal worden geknutseld en er zullen
spelletjes worden gedaan van 13 30
tot 15 30 uur De kosten bedragen
f l 25 per keer

Nieuwe plannen
voor Koninginnedag
1984

ZANDVOORT - Het comité voor
de nationale feestdagen heeft een
nieuw programma opgesteld 's Mor-
gens zal ei een speciaal programma
worden gehouden voorde kleuters en
een rommelmarkt voor de jeugd Bo-
vendien zal de Damiate Band optre-
den

's Middags wordt er, nieuw voor
Zandvoort, een .Concours d'Elegan-
ce" gehouden voor oldtimers vanaf
1928 Verder zal de Flora Band uit
Rijnsburg optreden en wordt de be-
kende Zandvoortse estafette gehou-
den 's Avonds zal er rmgsteken
plaatsvinden met paard en wagen en
terwijl de dag wordt besloten met een
grote muzikale taptoe waaraan de
korpsen Kunst en Genoegen uit Lei-
den, de ORK uit Rhenen en de Da-
miate Band uit Haarlem zullen deel-
nemen

Eveneens wordt aan de kleuters
gedacht iedere zaterdagochtend van
11 00 tot 13 00 uur kunnen de moe-
ders boodschappen doen terwijl de
kleintjes worden bezig gehouden met
allerlei leuke spelletjes en met knut
selen Hiervan bedragen de kosten
ƒ l 25 per morgen

Gestolen
videorecorders

ZANDVOORT - Inbrekers ver
schaften zichzelf toegang tot een wo
mng aan de Dr C A Gerkestraat en
namen de videorecorder mee Het
was de tweede keer dat deze woning
werd overvallen enkele maanden ge
leden werden er in hetzelfde pand
twee portefeuilles met ƒ 900,- alsrne
de een cheque van ƒ 100 - gestolen
terwijl de bewoner lag te slapen Al
leen had hij de eeiste keer geen mei
ding gemaakt van de inbraak

Ook op de Brederodestraat werd
een videorecorder gestolen Een 43
jarige Haarlemmer was daar op be
zoek bij zijn Zandvoortse vriendin
die zelf op het moment van de over
val met aanwezig was Bij haar thuis
komst trof ze haar vriend bewuste
loos m de gang aan Van de dader(s)
ontbreekt nog ieder spoor Het
slachtoffer wist alleen te vertellen
dat er aan de deur werd gebeld en hij
die vervolgens opende De daarop
volgende gebeurtenissen blijven voo:
hem een raadsel Buiten de video
recorder bleken ook een portefeuille
met ƒ 115,- en een geweei met koffer
ontvreemd te zijn Dat videorecoi-
ders zeer in trek zijn moesten helaas
ook de bewoners uit een woning aan
de Dr Metzgerstraat ervaren Tege-
lijkertijd werd ook hun kleurentelevi
sie meegenomen

Bij het Dolfirama werden een
mengpaneel, een emdversterker, een
cassettedeck een enveloppe met tien
briefjes van ƒ 100,- gestolen en een
filmprojector en een film waarop de
geboorte van een dolfijn te zien was,
vernield De inbrekers hadden zich
niet beperkt tot de diefstallen en de
vernielingen, maar hadden boven
dien ook duidelijk de dolfijnen lastig
gevallen Verder bleken er goederen
uit twee personenauto's en uit een
garagebox te zijn gestolen

(Advertentie)

Naar een andere school.
. . . maar welke?
Op 22-23 februari 1984
een SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
m de PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
bel de SPECIALVERKOOP 020-562.2345

met zo Verdrinking, vergiftiging,
hersenletsel, al deze oorzaken
kunnen allemaal een hartstil-
stand tot gevolg hebben Denk
maar eens aan de „wiegedooa" bij
baby's Niet voor mets wordt op
de cursus ook geoefend met de zo-
genaamde babypop" vertelt de
heer De Leeuw

De cursusprijs van ƒ 25 - is bij-
zonder laag gehouden Voor de
cursus moesten namelijk poppen
aangeschaft worden Het oefen-
matenaal dat nu wordt gebruikt
heeft een totale waarde van meer
dan vijfduizend gulden

De cursussen zijn allengs gemo-
deimseerd en meer „gestroom
lijnd voor ledei een zijn ze begrij
pelijk, en meestal zelfs gezellig
waar het giatis kopje koffie van
de Kruisvei eniging met vreemd
aan zal zijn aldus de cursuslei-
dei Belangrijk is ook het een
avond per halljaar bijhouden"
van de geleerde technieken

Nieuwe cursus
De cuis us die m februari start is

opnieuw vol voor de eerstvol-

gende cursus die m maart gege-
ven zal worden, kan men zich nog
aanmelden Startdatum is ver-
moedehjk 13 maart m het Ge-
zondheidscentrum

De heer De Leeuw hoopt dat
toch nog veel Zandvoorters in de
komende maanden of de komen-
de winter de cursus zullen volgen

„Er bestaat voor dit soort cursus-
sen nu eenmaal een soort drem-
pelvrees die overwonnen moet
worden Ik zou iedereen op hef
hart willen drukken, dat iemand
die een been breekt echt wel even
op de ambulance kan wachten,
hoe naar en pijnlijk dit ook is

Voor mensen met een hartstil-
stand bestaat er geen wachten le-
dere seconde telt, iedere hartmas-
sage of beademmgstechniek kan
dan van levensbelang zijn", aldus
de heer De Leeuw, die op zoek is
naar iemand die hem de helpende
hand wil bieden bij de admmi-
stratie van de cursussen Wie
heeft hiervoor tijd1"1"

AGENDA
Popartiest in kerk

In de kei k van de Nazarenei
Zijlweg 218 te Haarlem zal op
maandag 6 febiuan een dienst
woiden gehouden door de
Zweedse popaitiest Ingemai Ol
sen

Olsen is bekend om de wijze
waarop hi] op eigentijdse wijze
evangelie predikt

Aanvang van deze dienst is
20 00 uur Toegang gratis

Schoolconcert
In de Wim Gertenbach Mavo

aan de Zandvoortselaan wordt
op donderdagmorgen 6 februan
een schoolconcert gegeven voor
de leerlingen

De concerttijden zijn van
10001050 uur en van 1100
11 50 uur

Opgetreden wordt door het
Kwartet de Ruiter

Programma
Vrouwenvereniging

Door de vrouwenvereniging
Vrouwen van Nu is voor de
maand (pbruan het navolgende
programma opgesteld

7 feb. Contactochtend m Zo
merlust aanvang 10 00 uur

9 fcb : Lezing ovei borduur-
kunst m het Gemeenschaps-
huis aanvang 14 00 uur

15 febr. Voorstelling van Jos
Brink m Carré Vertrek per bus
vanaf het Gemeenschapshuis
om 18 45 uur, terug m Zandvoort
ca 23 45 uur

19 febr : Winterwandeling In
formatie hierover tijdens con
tactochtend

22 febr.- Wandeling o l v Miep
Rouss Verzamelen bij het Ge-
meenschapshuis om 10 00 uur

23 febr.. Excursie naar de Li-
noleumfabriek te Krommeme,
lunch en bezoek aan de Westfrie
se Flora in Bovenkaispel Kos-
ten 30 - p p , mcl lunch en entree
bloemententoonstelling Ver-
trek vanaf het Gemeenschaps
huis om 8 30 uur

29 febr.: Ledenvergadering in
het Gemeenschapshuis aan-
vang 14 00 uur
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Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
o Vülverzameling
• Vuilverwerking
» Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels- en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
« Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicontainers.

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

Transclean... „Thuis in vuilSI»

l
Bij ons de lekkerste

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v.d. MEEJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 15186

GOED

Kerkstraat 16, Zand voort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00 uur! !!
Kom luiste, sn of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10;-
Let op 1-j ! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag
karbónade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise; .; .
zondag Va kip met frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone, 400 a 500 gram 28.50
Tournedos, 300 gram ...' 25.50
Entrecôte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

- ui.;
l

Vis op hoog niveau!
70 m boven Zandvoort organiseert het Panorama
Restaurant van 26 januari tot 26 februari '84 een

VÏS FESTIVAL
MET DIVERSE Hollandse visgerechten in zijn
„Panorama Café" en culinaire hoogstandjes in zijn
„Chefs Hoek".

Speciaal introductiemenu a 22.50 in het Café:
Hollandse vissoep

'Scholfilets in het groen'
Bramensorbet-ijs.

Tot straks!

PANORAMA RESTAURANT ZANDVOORT

18e etage Palace Hotel
Burg van Fenemaplem 2

Tel 02507 - 15041
2042 TA Zandvoort aan Zee

paul spaan

TE HUUR

appartement
voor 2 personen,

800.-all-in

Tel. 17385

BLOEMENHUIS

W. BLUYS
Aanbieding:

PRACHTIGE

AZALEA
5.57
Winkelcentrum
Nieuw Noord

Keur
G LAS in voorraad

Speciale aanbieding
vo o r partijen glas

Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel, 02507 -1 56 02

KNIPTIP

Direkt klaar foto's kun je al tijdens
de vakantie in je logboek plakken.
Dan is 't vakantie-album klaar als je
thuiskomt!

Renault
Fel, stoer en chic. Het karakter van elke Renault 11.

En in bijzondere mate voor de Renault 11 GTX. die nieuwe',
indrukwekkende 11. Veirewe^de felste die ei1 is! Nu in onze
showroom.

Niéuw: de kraeht\an172i crii-
De Renault 11 GTX heeft een jreduchle krachtbron

van 1721 cm' onderde motorkap. Met 59 kW (82 DIN' pk)
Koed vooruitei'st pittige prestaties. Ma;irtoch is de Renault
11 GTX Kiiinitf. Zo ^ebmikl hij (volgens ECE-nonn) bij
90 km l op 19,2, bij 120 km l op 11,9 en l op 11, l in de stad.
En de Renault 11 GTX biedt meer, zoals o.a.: Toeren teller en
'n wisser op de achterruit. En stoere beschemistrips op de
flanken. Extra's die passen bij een auto mei zoveel spuit.
Leverbaar als 3- en ö deurs uiUoerinn.

.verreweg
U milt uwhuidtKeaiUo inol'doet de wettelijk veiplkh-

te aanbetaling van 2Ö11». Het bedniK'dat dan o\erblijl'tkunt
u op de uitende manieren financieren:

• lost u in 12 maanden ai', dan beüuilt u «een cent rente!

*lost u in 2 1. 3(i of 18 maanden af. dan betaalt u o\er de hele
periode maai1 8% rente.' En dat is zo' n 3,3"'<) lauer dan bij de

1 financiering die \vij konden vinden.

Het laagste tarief dat wij op de markt konden \inden.
Ie lm, uu 1- inml i rnlc ' 21 mnd •% muil IS mud, u-ntc'

(i^l.liL! i : l i > " « f M i l i i l'2Mr>,2! 1187,10 KWi
Mioj.f m"o r 17Ü7 i:«.i.<i2 f2i;r.,i7 i:n%
i ihTO 11 K" n t li.iaKl, f i r>! ) ,72 f:«;:Uö 118%

De uofdkoopsto aktie-Urie\en van Kenault.
li' lln, UK 12 mnd icnlc '2\ mm! 'M mnd Ih mnd ix-nU-'
i TOIIO.- r ~is.i..i.'i o" u
t KI ooi).- l s.!:i,:i:i o%
t l l 000,- i l Kid.liT O" u

i:ilô,70 f218,ir i f l (>!),!>« H0"o
i n i - i:na<)7 1212.8:2 so"n
t l i . t l . l l l l i:i(i,!)l f:!:!!!.!).") «0%

' K i l o r t i i ' l ienU' |>( ' i (vnti i« 'cip i.iatb.isis Do u ettelijk U'rpln'liU'aan-
"

itiieu\yè auto, eeh püiriaiiièr
""

Alle reden dus om Vandaag noj,r bij ons lan^s
te komen en kennis te maken met de alJerlelste
Renault 11 en de unieke nianter van financieren.

Renault heeft een nieuwe
supeivoordelitfe manier van
financieren tfemtr
ceenLIn het kort
komt het hier- ^~*
op neei:

Fel, stoer en chic.
mrnmim

Renault U GTX v.a.

f21.780,-
RENAULT••jii •• •

'• "'' "Er is al een Renault 11 v.a. f 17.995,-. AflevcrinKskoston
f 388,-. Prijzen incl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

•Financieringsactie m samenwerking met Renault Credit Nederland B.v. Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

Ejnm
woningbouwvereniging_eend,rachtmaaKt rjiacht.

FEBRUAR11984
Voorleden komen beschikbaar:

1. de voor alleenstaanden

LORENTZSTRAAT 575
Huur: f 484.45 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging,

lift, blokverwarming.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
• alleenstaanden.

2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT170
Huur: f 602.85 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,

blokverwarming.

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 431
Huur: f 638.55 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,

lift, blokverwarming.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
flatwoningen slechts woonvergunning aan:
• (onvolledige) gezinnen;
• 2-persoons huishoudens.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver-
eniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeen-
telijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
• het rangnummer van de vereniging;
• uw geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten voor het onderdeel: duur
van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 7 februari a.s. vóór
's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling
heeft voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken in één
brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
vrijdag 10 februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het
kantoor worden gepubliceerd.

RUIIRUBRIEK FEBRUARI WORDT VOLGENDE WEEK
GEPUBLICEERD.
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WAARDERING - Van al-
Ie raadsfracties voor de
voorlopige structuurstu-
die

3

3MOEILIJK - vindt wét-
houder Attema de bouw
van een nieuw politiebu-
reau te realiseren in het
kader van het werkgele-
genheidsprojekt

WETSWINKEL - Wordt
er in Zandvoort wel ge-
bruik gemaakt van deze
hulpverlening? Meer
hierover in Voetlicht

5

7 ONNODIG - was de ne-
derlaag van Zandvoort
'75, verlies voor Hong
Kong, verlies voor Zand-
voortmeeuwen, een
„treurige" sportpagina

Een prachtige ouderwetse stoomwals ontving Zand-
voorts eerste burger van de heer Nelis van de gelijkna-
mige firma als aandenken aan zijn korte periode als
„eerste" shovelaar. Foto's Berloot

Start herinrichting Gasthuisplein
ZANDVOORT - Maandagmor-

gen 6 februari is dan een begin
gemaakt met de herinrichting
van het Gasthuisplein. Na jaren
van plannen ontwerpen, intrek-
ken, nieuwe plannen maken, in-
spraakavonden, hoorzittingen
etc. is men dan nu begonnen met
de herinrichting van het plein.

Het was burgemeester Machielsen
die om 11.00 uur een grote bulldozer
beklom om onder leiding van vakhe-
den de eerste straatstenen los te bre-
ken. Gelukkig was er al een begin
gemaakt, want het voertuig ging hor-
tend en stotend vooruit, en de bur-
gervader was duidelijk opgelucht dat
hij het karwei verder aan de vakhe-
den kon overlaten.

Wethouder Attema, een grote lief-
hebber van bulldozers en ander werk-
tuig, liet zich de kans niet ontnemen
om ook eens even te zien en te mer-
ken hoe dat voelt bovenin zo'n werk-
tuig. Geconstateerd moet worden
dat het ook beter was dat hij nimmer
daadwerkelijk zo'n machine heeft be-
stuurd, want er zou bitter weinig van
Zandvoort over zijn.

Door een schrijven van het ge-
meentebestuur waren bewoners en
gebruikers van het plein op de hoog-

te gesteld van wat wordt genoemd
„bestratmgswerkzaamheden". Er zal
inderdaad veel bestratingswerk moe-
ten worden verricht voordat het plein
opnieuw is ingericht.

Het gedeelte voor het cultureel
centrum tot aan de Gasthuisstraat
wordt wandelgebied met bloembak-
ken, verkeerspaaltjes en sierbestra-
tmg. Aan de zijde van bakkerij Van
der Werff tot aan het begin van het
plein wordt het trottoir vergroot en
afgezet met paaltjes, zodat niet meer
op de stoep geparkeerd kan worden
Hier is ook de toevoerweg, éénnch-
tingsverkeer, naar het plein gepland
Men kan dan rechtdoor naar het Wa-
genmakerspad of linksaf de Gast-
huisstraat in, die momenteel als
„woonerf' staat geregistreerd.

Tussen Kruisstraat en Gasthuis-
straat is een summier wandelgebied,
een verbreed trottoir, en zijn acht
parkeerplaatsen geprojecteerd plus
negen bomen en een plantenbak.
Parkeren naast de trap van het Gast-
huishofje is ook verleden tijd, want
hier komt eveneens „openbaar
groen"

Het plein zal m de toekomst een
centrumfunctie innemen waar het
gaat om evenementen.

In het raadhuis bij de koffie over-
handigde de heer Nelis van het gelijk-

namige beariji aie de herinrichting
ter hand heeft genomen, burgemees-
ter Machielsen een fraai miniatuur
van een vroegere stoomwals.

In zijn dankwoord richtte burge-
meester zich speciaal tot de hee
Theo Hilbers, die m een dubbelfunc-
tie bij de wat koude plechtigheid
aanwezig was, namelijk als voorzitter
van het Genootschap Oud Zand-
voort en als direkteur van de VVV.
De heer Machielsen wees erop dat
oud en nieuw naast elkaar behoren
voort te bestaan, maar dat sommige
oude dingen wel aanpassing aan de
huidige tijd verlangen, waarvan het
Gasthuisplein dus een voorbeeld is.
Als direkteur van de VVV had de heer
Hilbers de taak er voor te zorgen dat
het plein m zijn toekomstige functie
ook tot zijn recht zal komen De heer
Hilbers bleek een groot voorstander
om op het nieuwe plein een perma-
nente vlaggenexpositie te plaatsen.

Commentaar van de omwonenden
hierop is. „Ik geloof dat daarvoor
eerst een raadsbesluit nodig is, is het
met? Laten we hopen dat de mensen
dan wel hun verstand gebruiken,
want met al die bomen, bloembak-
ken, paaltjes zijn wij toch al bijna
onbereikbaar. Nog een aantal vlag-
genmasten en we kunennen héle-
maal niets meer zien".

Burgemeester Machielsen verlaat de cabine van de
shovel, nadat hij moeizaam de eerste klinkers heeft
weggeschoven.

LIBERALEN WENSEN GEEN KRUIMELTJESWERK

Verzekeringsgeld
kunstijsbaan blijft
waarschijnlijk in Haarlem

ZANDVOORT - Voorlopig ziet
het er niet naar uit dat de raad
het meerderheidsvoorstel van
het college, ten aanzien van de
Haarlemse kunstijsbaan zal op-
volgen. De WD-fraktie zal te-
genstemmen, zo deelde de libe-
raal Jaap Methorst op de com-
missievergadering financiën de
wethouder mee.

Ook de PvdA voelt veel voor
afwijzing van het voorstel. Too-
nen was al tegen in de commissie
welzijn, en bij de commissie fi-
nanciën bleek Ide Aukema van
mening dat het voorstel van het
college bestuurlijk zwak is en dat
men het niet op een paar tientjes
moet laten afweten.

Het debacle van de Kennemer
Kunstijsbaan werd in de jaren 79/80
een feit. Eeden waarom de Zand-
voortse raad op 25 maart 1980 be-
sloot geen medewerking te verlenen

Stichting Behoud
Marine Hospitaal
zoekt steun

ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort, Overveen en
Bloemendaal die van mening
zijn dat het sluiten van het
Marine Hospitaal te Overveen
voor de burgerpatiénten geen
doorgang mag vinden, wor-
den verzocht dit kenbaar te
maken. Dit kan door het
plaatsen van een handteke-
ning op daarvoor bestemde
lijsten die door het stichtings-
bestuur van de Stichting tot
Behoud van het Marine Hos-
pitaal op diverse plaatsen in
deze gemeenten zullen wor-
den gedeponeerd. „Wij over-
wegen de handtekeninglij sten
in winkels, apotheken, ban-
ken en in de wachtkamers
van de plaatselijke huisartsen
ter tekening klaar te leggen.
Bovendien kan men ook de
adhesiebetuiging persoonlijk
verzenden naar: mr. J.M.G.C.
Rijppaert, Postbus 3058, 2001
DB Haarlem", zegt mevrouw
Ulrici. Na rijp beraad is het
stichtingsbestuur eveneens
gezwicht voor de sympatisan-
ten die geld wilden overma-
ken. „In het begin dachten wij
dat dit niet nodig zou zijn,
doch nu blijkt dat er aan deze
aktie toch meer kosten ver-
bonden zijn dan wij aanvan-
kelijk dachten. Daarom heb-
ben wij een rekening geopend
bij de Algemene Bank Neder-
land te Overveen, waar men
eventueel zijn giften kan stor-
ten. Het bankrekening num-
mer is: 56.25.13.787 t.n.v.
Stichting Behoud Marine
Hospitaal te Overveen. Het gi-
ronummer van de bank is:
12048 Algemene Bank Neder-
land-Overveen".

aan een eventueel herstelplan van
die kunstijsbaan. Men berekende
toen dat de kosten jaarlijks ƒ 46.000.-
voor de gemeente Zandvoort zou be-
dragen en dat was veel te hoog.

Inmiddels echter zijn er yerzeke-
ringspenningen uitgekeerd én heeft
zich een nieuw bestuur gevormd dat
met behulp van de gemeente Haar-
lem de kunstijsbaan weer heeft gere-
pareerd en opengesteld. De verzeke-
ringspenningen die de diverse deel-
nemende gemeenten tegoed hadden,
werden in deze nieuwe stichting ge-
stopt.

Dit laatste nu is het twistpunt in
het college geweest. Een meerder-
heid van het college is namelijk van
mening dat de reeds uitgekeerde ver-
zekeringsgelden Zandvoort toeko-
men. Het gaat om een bedrag van
ƒ 75.000.- en dat men deze niet-auto-
matisch in de nieuwe stichting had
mogen stoppen.

Wethouder Flieringa (financiën)
verduidelijkte het meerderheids-
standpunt van het college (Flieringa,
Attema en Machielsen) door te stel-
len dat de gemeente Zandvoort had
aangedrongen op een degelijke ex-
ploitatiebegroting van de nieuwe
stichting, alvorens het college even-
tueel akkoord zou zijn gegaan om
van het verzekeringsgeld af te zien.
Dit was echter niet gebeurd, een ex-
ploitatiebegroting was nimmer inge-
diend.

faillissementen, di_ „., ' . . ' L „,.
orde", berispte hij wethouder Flierm-
ga.

jk voelde mgweit>en ei
evenals de VVD'ers en de socialisten
veel voor om het geld maar te laten
zitten. De overige gemeenten hebben
ook afstand gedaan van het verzeke-
ringsgeld. „De loyaliteit ten aanzien
van de gewestgemeenten staat hoog
in mijn vaandel, al wordt het mij wat
angstig om het hart, wanneer ik zie
dat socialisten en liberalen elkaar in
de armen vallen", merkte hij licht iro-
nisch op naar de collega's Aukema en
Methorst.

Zeven procent

Onbehoorlijk
Ook het bedrag van de Haarlemse

wethouder van sportzaken die zon-
der overleg met de andere partici-
panten (de gemeenten Zandvoort,
Heemstede, Haarlemmerliede, Bloe-
mendaal en Spaarnwoude, het licht
voor de nieuwe stichting op groen
had gezet, vond weinig genade in de
ogen van de Zandvoortse wethouder.

Persoonlijk is hij van mening dat
de nieuwe stichting evenmin een
lang leven beschoren zal zijn en dat
een faillissement in de naaste toe-
komst moet worden verwacht.

Deze Uioauiiu, „u.iL ook de nieuwe
stichting wel het loodje zou leggen",
was de CDA'er Ingwersen echter te
gortig. ,.De vraag die aan de orde is,
of wij het verzekeringsgeld terugei-
sen, of dat wij het laten zitten. Be-
spaar ons theorien over eventuele

Jan Terrnes had de rapporten be-
sttideerd en was tot de ontdekking
gekomen dat ruim zeven procent van
de ijsbaanbezoekers uit Zandvoort
afkomstig is. Hij kon zakelijk de ge-
dachte van de meerderheid van het
college wel volgen (alleen Jan Jongs-
ma is tegen het voorstel), doch ge-
voelsmatig niet. Een fout is nu een-
maal geweest om deel te gaan nemen
aan het participantenoverleg, dan
word je al ingekapseld en je kunt
moeilijk terug. Voorlopig behoud ik
mijn stem voor", aldus Jan Termes.
Dit laatste deed Ingwersen trouwens
ook, terwijl Aukema eveneens frac-
tieberaad nodig achtte.

Dat het bijzonder vriendelijk van het
college is geweest om de raad met de-
ze problematiek te confronteren, zo-
als door Flieringa werd opgemerkt,
omdat het college zich had kunnen
conformeren aan het raadsbesluit
van maart 1980, werd door Methorst
bestreden.

„U maakt er een halszaak van. U
zegt dat het college uiterst hoffelijk
is, omdat het ziet aankomen dat het
in deze kwestie za"l verliezen. Dat is
onzin, het gaat niet om winnen of ver-
liezen van een collegevoorstel, het
gaat erom of wij de verzekeringspen-
ningen moeten terugvragen. Wij zijn
van mening dat dit in dit geval niet
moet gebeuren. Wij vinden dit krui-
melwerk, kruidenierspolitiek. Boven-
dien wordt expliciet gezegd, dat wij
wanneer wij afzien van de verzeke-
ringsgeldcn niet verantwoordelijk
kunnen worden gesteld voor welk na-
delig exploitatietekort of wat dan
ook", en hiermee had hij het laatste
woord.

Achterste rij v.l.n.r. Emmy Koning, Karin v.d. Aar, Patricia Heere-
mans, Esther Huisinga en Ingrid v.d. Fits. Op de voorgrond de gouden
estafettepleog: Wander Halderman, Onno Joustra, Nico Wempe en
Ruud Heeroma. Foto Dick Loenen.

En zwemmen
kunnen ze

ZANDVOORT - Een onverwachte gebeurtenis, dinsdagavond 7
februari in Zandvoort, de negen Zeeschuimers die opmerkelijke presta-
ties hadden geleverd bij de Nederlandse zwemkampioenschappen in
Uden, werden door wethouder van sportzaken Jongsma op het raad-
huis ontvangen. Getooid met de gewonnen medailles, waren Karin van
de Aar, Wander Halderman, Ruud Heeroma, Ester Huizinga, Ingrid van
de Fits, Onno Joustra, Nico Wempe, Patricia Heeremans en Emmy
Koning de uitblinkers die met vier gouden, één zilveren en een bronzen
plak het afgelopen weekend met succes de kleuren van Zandvoort
verdedigden. Wander Halderman veroverde goud op de 1500 m vrije
slag en eindigde als derde op de 400 m vrije slag. Onno Joustra was heer
en meester op zowel de 100 als 200 m schoolslag en werd terecht
beloond met twee gouden medailles. In de estafette-nummers waren
speciaal de jongens van de Zeeschuimers oppermachtig. Het viertal
Nico Wempe, Wander Halderman, Ruud Heeroma en Onno Joustra
dicteerde de race over 4 x 200 m vrije slag en tikte winnend aan in een
tijd van 8.26.49; bij de 4 x 100 m wisselslag pakten zij m een zinderende
finale het zilver. Ook de meisjes-Zeeschuimers met Ingrid van de Fits
als beste, weerden zich fantastisch in het Nederlandse zwemgeweld.
Geen ereplaatsen, maar wel snelle tijden en klasseringen in de top van
het Udense zwemgebeuren. Een mijlpaal in de geschiedenis van de
Zandvoortse Zwem & Poloclub de Zeeschuimers, want met hun 48
limieten en starts konden de Zeeschuimers opklimmen naar een derde
plaats gerekend naar het aantal gewonnen medailles.

Het werd dan ook een onverwacht gezellige avond op het raadhuis
voor deze Zandvoortse zwemmers.

HAARLEM - Hoofdagent Ko-
per vaft het Zandvoortse politie-
korps is vrijgesproken door de
Haarlemse politierechter, mr.
A.A.J. van Drost, waar het de
aanklacht van mishandeling be-
treft van de Zandvoortse moe-
der, die namens haar zoon ver-
haal kwam halen op het politie-
bureau.

De vrouw had verklaard dat ze
bij dit onderhoud door de Zand-
voortse hoofdagent was mishan-
deld. Dit achtte de Haarlemse
politierechter echter niet bewe-
zen.

Wél schuldig werd de agent geacht
aan de klappen die waren gevallen

Geen straf voor
hoofdagent
bij de aannuudins' van ue Zandvooi L-
se knaap, die na een aanrijding, zon-
der in het bezit te zijn van een rijbe-
wijs, er vandoor gegaan was. De
knaap werd gepakt en geboeid in de
politie-auto meegenomen voor een
verhoor. Hij had zich echter uit de
boeien weten te bevrijden, hetgeen
de woede van de agent had opge-
wekt, die de knaap hierna enkele ra-
ke klappen zou hebben vekocht.

Dit laatste achtte de politierechter
wel bewezen, doch de feiten en om-
standigheden in aanmerking geno-

men, vond mr. Drost geen aanleiding
de agent hiervoor te straffen Hij is
dan ook ontslagen van strafvervol-
ging. Door de officier van justitie, mr.
H.W.P Remmerts de Vries was een
boete van 250.-, geëist.

Door de raadsman van de hoofd-
agent, mr. Laus uit Haarlem, wordt
gezegd dat hij zo direct na de -ait-
spraak (woensdagmorgen 8 februari,
red.) nog niet weet of hij voor zijn
cliënt in hoger beroep zal gaan.
„Zoiets moet goed overdacht wor-
den, het is namelijk niet prettig ver-
der te moeten leven met weer een
rechtspraak boven je hoofd. Het von-
nis dat vrij uitgebreid is, zal eerst
goed door ons worden bestudeerd, al-
vorens wij een besluit nemen", aldus
mr. Laus.

(Advertentie}

Bond Horeca protesteert
tegen grondslagheffing

ZANDVOORT - Door Horeca
Nederland, afdeling Zandvoort,
is een brief gezonden aan de
staatssecretaris van binnenland-
se zaken waarin de aandacht
wordt gevestigd op de enorme
stijging van de heffingsgrondslag
van de onroerend-goedbelasting
in de badplaats.

Door de Horeca is berekend
dat een stijging van 53/55% op de
grondslagheffing. zoals die dooi
de raad is vastgesteld in haar
vergadering van 20 december
1983, een te zware belasting bete-
kent voor de Zandvoortse bedrij-
ven.

Het afgelopen najaar werd na-
melijk het gehele dorp door taxa-
teurs bezocht om een onafhanke-
lijk beeld te krijgen van de waar-
de van het onroerend goed Dit
heeft geresulteerd in een opwaar-
ding van de grondslagheffing, die
in de ogen van de Horeca „on-
aanvaardbaar" is.

In hun schrijven aan de staats-
secretaris wordt erop gewezen
dat men niet opnieuw de consu-
ment van de bedrijven deze ver-
hoogde belasting kan laten beta-
len (onder andere^door verhoging
van de consumptieprijzen). „Ge-
let op de economische recessie,
kostenverhogingen en lastenstij-
gingen, zien wij bij doorvoering
van deze OGB-tarieven veel be-
drijven failliet gaan", aldus het
bestuur van de plaatselijke afde-
ling.

Behalve het faillissement van
een aantal ondernemingen wordt
ook gewezen op de toename van
de werkloosheid in de badplaats
waar velen afhankelijk zijn van
de horeca en de consequenties
hiervoor van de toeleveringsbe-
drijven.

Men heeft de staatssecretaris
verzocht maatregelen te nemen
het besluit van de Zandvoortse
gemeenteraad zo niet terug te
draaien, dan toch af te zwakken.
De raadsleden hebben een kopie

van het schrijven aan de staats-
secretaris ontvangen.

Overigens is het bestuur van
de Horeca Nederland, afdeling
Zandvoort, ervan overtuigd dat
deze nieuwe grondslaghefüng
voor veel inwoners reden zal zijn
bij ontvangst van de OGB-aan-
slag een bezwaarschrift in te die-
nen. „Omdat de waarde van het
onroerend goed met ongeveer
40vr it> verminderd, kan men de
grondslaghelfmg niet zodanig
verhogen dat men toch uiteinde-
lijk eenzelfde bedrag binnen-
krijgt", is de mening van het be-
stuur.

Klimop-projekt
opgeleverd

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag 10
februari zal het complex van zesen-
twmtig kleine woningen aan de Dr.
De Visserstraat door Bouwonderne-
ming Luiten BV uit Haarlem officieel
worden overgedragen aan de woning-
bouwvereniging EMM

Diverse kwaliteiten
KAMERBREED TAPIJT

POLYETHER MATRASSEN
DEKBEDDEN
LEDIKANTEN

OVERTREKKEN
HOOFDKUSSENS

enz., enz.

Ged. Oude Gracht 21 - Haarlem
Tel. 023 - 31 82 31

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden
aan

Weekmedia Antwoordnummer 10051 1000 PA Amsterdam
Of bel de abonnementena'delmg 020-5623066

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Giro/Banknr

Ik betaal per kwartaal / 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar ƒ 34.50
s~

Zandvoorts Nieuwsblad
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Van al die spannende verhalen over de Bijlmer
is er één zeker waar:

Er komen steeds meer mensen wonen!

En dat willen wij u graag laten
zien Op komende zaterdag
11 februari In ons open huis m
Dennenrode122 Een goede ge
legenheid voor u om eens met
eigen ogen te zien hoe ruim
praktisch en ideaal ingedeeld
deze woningen zijn

Vorstelijk wonen
op 100 m2.
Honderd echte vierkante me
ters Zo groot zijn onze vierka-
merwonmgen m Fleerde Fris
senstemen Dennenrode Func-
tioneel verdeeld over een grote
woonkamer (25 mj) een royale
eetkeuken drie slaapkamers
een echte badkamer met plenty
warm water toilet bergruimte
en negen meter baikon

U kunt er zó m!
Alle woningen zijn geschilderd
gewit en van een nieuw behan-
getje voorzien U kan er bij wijze
van spreken 12 februari al m

De Bijlmer
ligt ideaal.
Met de metro bent u binnen een
kwartier m hartje Amsterdam
En met de auto zit u binnen en-
kele minuten op de uitvalswe-
gen m alle richtingen DeBijlmer
zelf is ruim opgezet metdevei-
ligste scheiding van alle ver-
keerssoorten
Het snelverkeer
op verhoogde
wegen en het
langzame
verkeer en
spelende

kinderen op het maaiveld Nog
meer voordelen Veel avontuur
lijk groen knusse tuintjes riante
waterpartijen, sportcentrum met
zwembad en andere recrea
tiefaciliteiten in de direkte om
geving Scholen markt en win
kelsop loopafstand

En...
vrije vestiging!
Niet Amsterdammers kunnen
zo een woning krijgen in de Bijl
mer En Amsterdammers die
graag royaler willen wonen
maar daar eigenlijk niet voor m
aanmerking komen wordt m de
Bijlmer geen strobreed in de
weggelegd

Samen m 'n flat
voor de prijs
van één kamer.
Het is veel comfortabeler dan
wonen op kamers En nog een
stuk voordeliger ook Reken
maar ns uit samen in een 4 ka
mer woning van f 650-mcl alle
kosten en verwarming betekent
slechtst 325 - per persoon Heel
wat voordeliger dan een kamer
m de stad' En met z n drieën kan
ook

Kom kennismaken!
Met uw nieuwe flat
en uw buren.
Zaterdag 11 (ebruari kunt u
van 11 00 -15 00 uur terecht m
Dennenrode 122 Voor alle mfor-
matie en bezichtiging van de
woningen In DEN 33 deont-
moetmgsruimte van de bewo-
nersverenigmg staat de koffie
en een drankje klaar voor een
kennismaking met uw nieuwe
buren Van hen kunt u écht ver-
nemen hoe fijn de Bijlmer is

Liever een andere
datum?
Bel dan van maandag- vrijdag
tussen 8 00 en 1 0 00 uur
met ons kantoor 020 764764
en vraag naar Jos Anke of Fred
zij maken graag een afspraak
voor een bezichtiging op een
andere datum

ZO VINDT U
DENNENRODE!
Makkelijk Met de metro naar
station Bijlmer of Diemen-Zuid
en dan met bus 60 of 61 Of lo-
pen vanaf station Strandvhet
naar de Daalwijkdreef Met
eigen vervoer via alle toegangs-
wege'i Amsterdam ZO Bijlmer-
meer en vervolgens D-buurt
Zoals m deze volgorde aange-
geven op de ANWB-borden
Vanaf de parkeergarage Den-
nenrode is de modeltlat met
borden aangegeven Inhetflat-
gebouw met de bruine bol op de
gevel

WONINGBOUWVERENIGING
AMSTERDAM-ZUID
Jozef Israèlskade 53 1073 PW Amsterdam Tel 020-764764

Kom kijken waar velen fijn wonen.

HONDENKAPSALON

RENEE
Gespecialiseerd in
poedels en kleine

terriërs
v Ostadestraat 26
tel 02507-15626

Gevestigd sinds 195?

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

voor de particulier
m

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen'? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
hng te doen'' Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter punt, komma of cijfer een vakje Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen Zie voorbeeld hierboven Vul hieronder uw tekst m'

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
.MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende edilies
Zandvoorts Nieuwsblad f 0.28 per millimeter
Sluiltijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tetët telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gastnuisplein 2 2042 JM Zand-
voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie
• Badhoevense/Slolense Courant, Zwanenburgse/Hallweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant De Ronde Vener Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muicer Post en Almere Post
ƒ 4 90 per millimeter
Sluittijd vrijdag 1600 uur

• Informalie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmalies in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 in rekening ge-
bracht
• Bi| plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
verspreidmgsbied een krant verstuurd hiervoor wordt f 1 00
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro advertentie com Z, telefonisch
opgeven tel 020 562 3004 020 562 3005 of 020 562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachlen) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam..

* WONING AANGEB een
gezmsw, on Haarlem
(Schalkwijk) Gevr eenge
yinswon of flat l hoog op
di uk ver keet spunt m
Zandvoort Br ond m Z
745 bui \ d blad
* Vooi liefheber van 1978
tot 1983 BOEKJES HET
BESTE Tel O2507 17030
* Te koop aangeboden
WASDROGER prijs
ƒ 300 net l jaai oud Tel
02507 18388
* Muziekliefhebbers opge
let Ik heb nog enkele uien
over om jullie de beginse
len v h PIANOSPEL bij tt
bi engen (akkoorden no
ten schil ft pop jaz7 en of
klassiek) Tel 03507
14203
* Te koop MINI RACEAU
TO op benzine met zendei
en startkist ƒ 250
02507 16721

* Te koop TOURWJURK
maat 40 kleui roomwit Is
als avondjapon te diagen
ƒ 100 Tel 02507 13551
* Te huur gestoff KAMER/
KEUKEN en gebi douche
toilet Voor perm bewo
nmg Tel 02507 12975
* JONG STEL zoekt woon
ruimte met eigen keuken
toilet en douche te Zand
vooi t Tel tot 20 OO uui
17401
* Gevr HULP
12 00 uui l
ƒ 12 50 p u Tel
15S72

van 9 00
x p week

02507

C S N SCHOONMAAK/EF
FICIENCY vraagt op korte
termijn enthousiaste
SCHOONMAKERS/STERS
voor werkzaamheden in de
avonduren in Zandvoort
Tel 02526 87744 alleen tij
lens kantooruren

Mijn ,Micro kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen

Naam

Adres

'elefoori

MPostcode Plaats

Uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro moet uiterlijk maandag 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 m rekening gebracht, contant op
een van onze kantoren te voldoen

FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving

Na een langzame achteruitgang is op 4 februari
1984, in haar 92ste levensjaar, van ons heengegaan
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Maria Alberdina Johanna
de Jager
weduwe van Jan van der Werff

Zij werd de laatste jaren liefdevol verpleegd m pa-
viljoen„Houtrust" van ziekenhuis Vogelenzang te
Bennebroek, waarvoor onze dank en onze grote
waardering

Bahia de Manabi,
Ecuador Z Am

C J van der Werff
Y van der Werff-Navarro

Pierrefonds, Canada
A Vos-van der Werff

Roosendaal
G van der Werff
W van der Werff-Miljoen
klem- en achterkleinkinderen

Bennebroek, 9 februari 1984
Correspondentie-adres
Tesselschadelaan 16, 4707 CK Roosendaal

De crematie heeft heden m stilte plaats gevonden

Te koop gevraagd
HOTEL of KAMER-

VERHUURBEDRIJF
S 02507-12393

Te huur GEM KAMER m
eigen kookgelegenheid
Tel 02507-16033-15182
Te koop aangeb NEW
FOUNDLANDERPUPS van
kampioen-afstamming, lid
N N F C Tel 05994-4544

Te huur de Witte Zwaan
ZIT- EN SLAAPKAMER
Tel 02507-13713
BOEKHOUDER heeft nog
aantal uren p w over om
uw administratie bij te
houden Br ond nr Z 747
tmr v d blad
COUPEUSE heeft weer tijd
voor nieuw ook verander-
werk Tel 02507-17030
Te huur GEM FLAT van l
maart tot l sept m Sant-
poort-Z ƒ 650 - p m Inl
tel 02507-17030
U kunt in de winter ook
BRUIN WORDEN m Zand-
voort-Noord Zonnekuur/(
bankenhemel) per 30 min
ƒ 7 50, abonn 10 x ƒ 65 -,
gezichtkanon per 15 min
f 7 50, voor inf en afspra
ken Elite v Straaten, ope
nmgstijden maandag t/m
vrijdag van 10 00 tot 21 30
uur Zaterdag van 12 00
tot 17 00 uur Tel 02507-
18097

Te koop HONDA PRELU-
DE S'/ajr oud, 35 000 km,
in zeer goede staat
ƒ11000- Tel 02507-
16748

* Verz zoekt OUDE AN-
SICHTKAARTEN of foto s
van dorps- of stadsgezioh
ten Fantasie, filmsterren
circus, treinen, joodse
kaarten tot 3 gulden p st
072-330079 337863

* SCHAATSEN TE
KLEIN" Schaatsbeurs
, Zandvoort, elke zondag
van l tot 3 uur Juliana
weg 27, tel 02507-13233
(ook na afspraak)

* T k 2 HERENCOS-
TUUMS maat 56, z g a n
id bl herenblazer 2 rijs ip
heren-sport/werkschoe-
nen, nieuw, maat 44/45
Tel 02507-13807
* MTS er autotechniek
zoekt RUIMTE OF GARA-
GE om aan auto te sleute-
len in Zandvoort tijdens
weekeinde en schoolvakan-
tie Tegen betaling Tel
02507-12940
* Nette VROUW, 56 jaar
zoekt nette man die het al-
leen zijn ook beu is Br
ond nr 2746 bur v d
blad
* Te huur gevr GARAGE
omg De Ruyterstraat, tel
02507-14411

* T k a AQUARIUM b 70,
h 40, d 30 ƒ 65 - rijbroek
mt 152 ƒ 50 -, rijlaarzen
mt 35/15 , bloemmaho-
nie kastje br 82, h 62 met
2 deuren t e a b Tel
02507-15585

REUSACHTIG FINANCIERINGSVOORDEEL BIJ UW PEUGEOT TALBOT-DEALER.
Dit speciale financienngsaanbod geldt t/m 13 februari

EEN NIEUWE
PEUGEOT305

NUVOOR
Dit is het moment om te kiezen voor de ruime, represen-
tatieve Peugeot 305 Want nu profiteert u van een tijdelijk
sterk verlaagd rentetarief op het Dynamisch-Op-Weg Financieringsplan voor
de 305 Bijvoorbeeld de 305 Sedan kost inclusief aflevenngskosten en BTW
f 20 015,- U doet een aanbetaling van 30% dus f 6 015,- (Daar kunt u natuur-
lijk de mruilwaarde van uw huidige auto voor gebruiken)

Gedurende 48 maanden gaat u vervolgens f 279- betalen Dat is zo
ongewoon weinig doordat de rente extra laag is (effectief 10,5% op jaarbasis)
en doordat na 4 jaar een restantbedrag
overblijft van f 4 500- Op dat moment
hebt u drie mogelijkheden het restant
afbetalen, of uw financiering verlengen,
of uw 305 op aantrekkelijke voorwaarden
inruilen Dat laatste is een goed idee, want
er is alle kans dat de waarde van uw 305
op dat moment nog veel hoger ligt dan
de restant betaling Een mooi begin voor
weer een nieuwe auto'

HET NIEUWE DYNAMISCH-OP-WEG PLAN'GELDT
VOORALLEPEUGEOT'SENTALBOT'S.

Ook na deze actie biedt het Dynamisch Op Weg Plan u
belangrijke voordelen

• uiteist lage maand lasten
• een aantrekkelijk rentetarief
• u spaart terwijl u rijdt

N B U weet toch dal rente en kosten van uw aulofmanciering
fiscaal aftrekbaar zijn"?

Uw Peugeot Talbot dealer zal u graag voorrekenen hoe weinig
u per maand gaat belalen voor uw favoriete type

igeot of Talbol Ook als u mei wilt financieren
isheldemoeilewaard

om nu bij uw dealer langs te gaan
'In samenwerking met Peugeot Talbol Financiering

NU EEN NIEUWE
TALBOTSAMBAOF
PEUGEOT104
VÖORMAAR
Als u nu zo'n complete, zuinige Talbot Samba of Peugeot
104 koopt kunt u profiteren van een tijdelijk sterk verlaagd rentetarief op het
Dynamisch-Op Weg Financieringsplan Voor maar f 198,- per maand njdt u m
zo'n comfortabele Peugeot 104 Z of in zo'n fraaie Talbot Samba 1,0.
Laten we die Samba even als rekenvoorbeeld nemen.

De auto kost inclusief aflevenngskosten en BTW f 14 265-
U doet een aanbetaling van 30% dus f 4.265,-. (Daar kunt u natuurlijk
de mruilwaarde van uw huidige auto voor gebruiken.) Gedurende
48 maanden gaat u vervolgens f 198- betalen. Dat is zo ongewoon
weinig doordat de rente extra laag is (effectief 8,0% op jaarbasis) en
doordat na 4 jaar een restantbedrag overblijft van f 2 500-

Op dat moment hebt u drie mogelijkheden, het restant afbetalen,
of uw financiering verlengen, of uw auto op aantrekkelijke voorwaar-
den inruilen Dat laatste is een goed idee, want er is alle kans dat de
waarde van uw auto op dat moment veel en veel hoger ligt dan
de restantbetaling Zodat het einde van uw financiering weer een
dynamisch begin is vgof^aanschafVan een nieuwe auto'

Dit tijdelijke aanbod levert u een rentevoordeeP
op van ca. 2000 gulden. En het geldt met kleine prijsaanpassingen, voor alle Samba-, 104- en 305-modellen.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG



Ij/EEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 PAGINA 9

FLORA EXOTICA

Tropische bloemen in
paradijselijk Artis

AMSTERDAM-Hartje winter.
(Temperaturen onder het vries-
punt. Maar voorbij die hekken
fan dierentuin Artis lijkt een tro-
tisch klimaat te heersen. Buiten,
wandelend langs verblijven van
[je Artis-bewoners, van pinguïns
ot ijsberen, is het verstandig

winterjas aan en warme shawl
om te houden. Maar in de diverse
binnenverblijven wanen de be-
zoekers zich de komende tien da-
gen in een exotisch paradijs.

* Van 9 tot en met 19 februari zorgt
een enorme verzameling exotische
planten voor een gedaanteverwisse-
ling van de gebouwen waar bavianen,
bonte vogels en krokodillen zich

• meer dan ooit thuis voelen. Tien da-
gen lang wordt in de Amsterdamse
dierentuin de bloemententoonstel-
ling Flora Exotica gehouden.

In het yogelhuis, apenhuis, reptie-
lenverblijf en nog meer verblijven
heeft een hoveniersbedrijf, dat ook
een groot aandeel had in de Floriade
1982 een uitbundige vegetatie van
oerwoudplanten aangebracht. Cock
Veldhuis, bloemenarrangeur met een
internationale faam heeft een einde-
loos lijkende reeks kunstwerken van
bloemen en planten samengesteld.
De sfeer wisselt per gebouw en is
aangepast aan de vaste bewoners. Zo
wordt het aquariumgebouw, waar
vissen in duizenden kleurcombina-
ties verzameld zijn, een zee van even
kleurrijke orchideeën. In het nijl-
paardenhuis zorgen Amsterdamse
bloemisten enkele malen per dag
voor demonstraties in de kunst van
het bloemschikken. In het restaurant
van Artis kan men niet alleen verpo-
zen tussen arrangementen en tropi-
sche planten, maar ook genieten van
hapjes en drankjes die helemaal bij

de bijzondere sfeer van de omgeving
passen.

Artis heeft voor bezoekers een spe-
ciale route tussen de verschillende
gebouwen uitgestippeld. Langs de
buitenverblijven, waar zoals altijd
talloze diersoorten te zien zijn, wan-
delt de bezoeker naar steeds een an-
der aangenaam verwarmd gebouw
waar verrassende planten te zien
zijn: de bloeiende Ananus, het Sui-
kerbossie, het Australische kangoe-
roepootje, de schoenlappersplant, de
paradijsvogelbloem, de flamingo-
bloem en veel meer. Niet alleen de
moeite van het bekijken waard, maar
ook heerlijk om te ruiken. Een een-
voudig uitstapje waarbij men zich in
een ver en warm vakantie-oord
waant.

De Flora Exotica in Artis duurt
van 9 tot en met 19 februari. De
dierentuin is dagelijks toegankelijk
van 9 tot 17 uur. Met de bon, elders in
deze krant, wordt op de toegangs-
prijs een reductie van 25 procent ge-
geven.

STADSSCHOUWBURG HAARLEM
Donderdag' 9 februari aanvang 20.15
uur: „Het bleef nog lang onrustig in
de stad" Robert Long en Leen Jonge-
waard.
Vrijdag 10 februari aanvang 20.15
uur: idem.
Zaterdag 11 februari aanvang 20.15
uur: idem.
Zondag 12 februari aanvang 14.30
uur Circus Elleboog.
Dinsdag 14 februari aanvang 20.15
uur: „Huwelijkscarroussel" met on-
der andere Kitty Janssen.
Woensdag 15 februari aanvang 201.5
uur: Shusako en Dormu Dance Thea-
tre.
Donderdag 16 februari aanvang
20.15 uur: „Hamlet" door de Haagse
Komedie.

CONCERTGEBOUW HAARLEM
Zaterdag 11 februari aanvang 21
uur: Pasadena Roof Orchestra o.l.v.
John Arthy, Musichall en crooning
style van de jaren 20 en 30. Bal na.
Dinsdag 14 februari aanvang 20.15
uur: Vocaal ensemble voor renaissan-
ce-muziek Pentacost met een ,,ma-
drigalen- en chansonprogramma".
Woensdag 15 februari aanvang 12.30
uur: lunchconcert door eindexamen-
studenten van het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam.
TONEELSCHUUR
Donderdag 9 februari aanvang 20.30
uur: Jim van de Woude „Kopzeer aan
die waanzee".
Aanvang 21.00 uur: Film „Giovanni"
Annette Apon, Nederland 1983.
Vrijdag 10 februari aanvang 20.30
uur: Jim van den Woude „Kopzeer
aan die waanzee"; aanvang 21.00 uur:
Gezelschap de Witte Kraai „Hon-
eer".

Zondag 12 februari aanvang 14.30
uur: Jeugdfilm „Het lelijke jonge
eendje, Het dappere kleermakertje,
Cinderella de pinquin" sprookjes-
films (vanaf zes jaar).
Dinsdag 14 februari aanvang 20.30
uur: Toneelschuurproduktie Gerda
Rienstra en Wil Kruyver met „Een
kop in je schoot" try-out.
Woensdag 15 februari aanvang 20.30
uur: Centrum „Zonder voorschrif-
ten", aanvang 20.30 uur: Gerda Rien-
stra en Will Kruyver „Kop in je

schoot" try-out; aanvang 21.00 uur:
Film „Giovanni" Annette Apon, Ne-
derland 1983.
Donderdag 16 februari aanvang
20.30 uur: Centrum „Zonder onder-
schriften", aanvang 20.30 uur: Gerda
Rienstra en Will Kruyver „Een kop in
je schoot" (première); aanvang 21.00
uur: Film „Eraserhead" David
Lynch. Engeland 1977.

Zaterdag 11 februari aanvang 20.30-
uur: Jim van de Woude „Kopzeer aan
die aanzee"; aanvang 20.30 uur: Ge-
zelschap de Witte Kraai „Honger";
aanvang 21.00 uur: Film „Giovanni"
Annette Apon, Nederland 1983.

Vernieling
ZANDVOORT - Afgelopen woens-

dag werd bij de politie aangifte ge-
daan van de vernieling van twee au-
tobanden, behorend bij een perso-
nenauto die op de Seinpostweg ge-
parkeerd stond.

Diefstal
ZANDVOORT - Op donderdag 2 fe-

bruari wordt bij de politie gemeld dat
twee boormachines gestolen zijn. De
boormachines bevonden zich in de,
vitrinekast van een winkel aan het
Gasthuisplein.

Inbraak
ZANDVOORT - Een 32-jarige

Zandyoprter meldt op woensdag l fe-
bruari bij de politie dat een inbraak
is gepleegd in een loods aan de Ka-
merlingh Onnestraat. De inbrekers
verschaften zich toegang tot het ge-
bouw na de vernieling van een raam.
Een grote hoeveelheid gereedschap
wordt vermist.

Vos overreden
ZANDVOORT - Een bewoner van

de Zandvoortselaan deelt de politie
op vrijdagmorgen 3 februari telefo-
nisch mede dat er een gewonde vos
op de weg ligt. Helaas bleek de vos bij
de komst van de politie inmiddels te
zijn overleden. De vos is naar een
dierenarts gebracht.

Nu met 25% korting naar j
ARTIS STAAT IN BLOEI!
Flora Exotica: tienduizenden tropische bloemen j
en planten verzameld in de dierentuin. |
VAN 9 T/M 19 FEBRUARI i

U komt binnen met een warme sjaal en koywe neus en even later kunt u zich '
al niet meer voorstellen dat het ooit winter is geweest. Overal om u heen l
duizenden en nog eens duizenden tropische en subtropische planten |
en bloemen. Ga zelf kijken en ruiken. Neem even vakantie in de
winter. De tropen bloeien in Artis.

DAGELIJKS GEOPEND VAN 09.00-17.00 UUR

Nieuwsblad
REDUCTIEBON

Tegen inlevering van deze bon ont-
vangt u voor maximaal VIER PER-
SONEN een reductie van 25%
NAAM:
P LAATS:
. . . . kaarten van ƒ10,- voor ƒ7,50

.. . . kaarten van ƒ5,- voor ƒ3,75
(voor kinderen van 4 t/m 9 jaar,
kinderen tot 4 jaar gratis)
Inleveren aan de kassa van ARTIS.

KNIPTIP (£,

Een onbewaakte auto met
daarin een camera... dat is vré-
om diefstal.

TE KOOP
Groot

woonhuis
met voor- en achtertuin aan de Hogeweg, geschikt
voor dubbele bewoning of verhuur.
Vraagprijs ƒ 198.000.- k.k.
Br. o. nr. Z 744 bur. v. d. blad.

Nog enkele weken op zondagavond DINEREN
en SWINGEN met EDDY CHRISTIANI en zijn

combo.

ƒ 57.50 p.p. incl. 5-gangen diner.
Aanvang 19.00 uur tot 23.00 uur.

Reserveren gewenst.

VRIJDAGSAVONDS dineren aan zee met aan
de piano Wijnand Verhoeven.

ZATERDAGSAVONDS diner-dansant met live
music,

en...

win u eens iets verder van huis:
hotel-restaurant IEPENHOVE,

Hartenlustlaan 4, Bloemendaal!

Een voortreffelijk Frans a la
carte- en specialiteitenrestaurant.
Zeer sfeervol, en in de weekends

licht klassieke en romantische
pianomuziek.

Reserveren is gewenst: 023-258301.

^_-X juweliers en di;im:int;iirs v>_

JORKE&SCHALING
Zandvoorts kleinste winkeltje

is het gehele jaar door open voor iedereen
die van mooie, leuke of grappige sieraden

houdt.
Let u ook eens op onze

EXCLUSIEVE COLLECTIE
ZWITSERSE HORLOGES.

Open dinsdag t/m vrijdag
van 14 tot 17 en 19 tot 22 uur.

Zaterdag en zondag van 12 tot 23 uur.

U vindt ons in de hal van
het Bouwes hotel.

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Motor - schakel - automaat
- vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A, RITM AN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Bezoek brengt altijd vreugde aan, zo niet bij 'l komen
dan welbij het gaan.

(NIC. BEETS-1814-1903)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiawcg 4 - Tel. l 23 07

Wanneer u komt beleeft u de vreugde aan de grandioze
sortering, wanneer u gaat bent u zielsgelukkig als u

daaruit uw keuze gemaakt heeft!
In ons eigen atelier repareren we ook antieke en oude
horloges en klokken. Vooraf prijsopgave. Volledige

garantie.

• BLOEMENHUIS

{W. BLUYS
» Aanbieding:

! FICUS
! BENJAMINA

| 5.75
| Winkelcentrum
| Nieuw Noord

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 - 16197

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

TE HUUR GEVRAAGD

garage
omg. De Ruyterstraat

Tel. 02507-14411

FOTO QUELLË
S Compleet foto/film- s
H assortiment, voordelig =
jf afdrukken en =
H ontwikkelen. Ü
| DROGISTERIJ |
f MOERENBURG |
l Haltestraat 8, i
= Zandvoort =

flllllllllllilllllllllllllllllllllllllllrti

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto • brand - leven
alle verzekeringen

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 16197

Keur
in voorraad

Speciale aanbieding voor partijen glas
Paradijsweg 2 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 56 02

badhuisplein?
landvoor!

Inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

HOND
+ KAUWBEEN

= ,Dier-plezier'

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

Zin in 'n kopje koffie?
Ja hoor, maar dan met gebak!

Er is keuze genoeg.
Slagroom, mokka, appel,

vruchten, cointreau, kwark enz.
A.s. zaterdag en zondag zijn de

moorkoppen f 1.50
om mee te nemen.

Haltestraat 13, tel. 14738.

Buiten onze vaste spijskaart hebben wij
als speciaal gerecht:

KIP in diverse variaties.
#**

1/2 kip metstroganofsaus,
verse groenten, gebakken aardappelen

*«*

Vi kip met madeirasaus,
kippelevers, verse groenten
en gebakken aardappelen

###
1/a kip met spaghetti en tomatensaus

en gemengde salade.

Kerkstraat 15, tel. 12253.

ALMONDEHOEVE
ANTIEKBOERDERIJ

Honderden gezellige boerenmeubelen zonder tierelan-
tijnen. Grote Spaanse en ongerest. afd. Ook blank

grenen. Allergrootste keuze in Nederl. antiek.
Service en garantie. Vraag toez. fotodoc. ZN.
Almondeweg 2 - Oegstgeest, bij Leiden.
Tel. tijden, ook weekend: 10.00 tot 22.00 uur.

Koopavond tel. 071 -17 27 57.

BEKENDMAKING
Verordening bescherming bodem
en grondwater Noord-Holland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
bekend dat op de secretarie van de gemeente
Zandvoort van 13 februari tot en met 13 maart 1984
vooreen iederter inzage ligt het verzoek va n
Burgemeester en Wethouders van die gemeente, met
bijlagen, om een ontheffing van de verboden vervat in
de artikelen 3, eerste lid, ondera, en 4, eerste lid, van
de Verordening bescherming bodem en grondwater
Noord-Holland ten behoeve van respectievelijk:
a. het hebben van een persleiding, die loopt vanaf de

in die gemeente gelegen
rioolwaterzuiveringsinstallatie naar het rioolstelsel
van de gemeente Bloernendaa l, ëën 'en andef'vbor
zovergelegen binnen een beschermingsgebied als
bedoeld in artikel 2 van de Verordening;

b. het hebben van een drietal, zich op het
binnenterrein van het circuitgebied bevindende,
verzinkvijvers voor het verzinken van biologisch
gezuiverd afvalwater, opeen mede ter inzage
liggende foto genummerd als A t/m C en

c. het hebben van een drietal zogenaamde
"natuurlijke" verzinkvijvers, waarvan twee
eveneens binnen het circuitgebied gelegen zijn, op
bedoelde foto genummerd als D t/m F.

Vorenbedoeld verzoek zal eveneens in genoemde
periode ter inzage l iggen ter Provinciale Griffie
(Afdeling2B, Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7) te
Haarlem.
Gedurende bovenvermeldetermijn kan iedere
belanghebbende schriftelijke bezwaren tegen het
verlenen van de ontheffing bij Gedeputeerde Staten
voornoemd indienen (adres: Provinciehuis, Dreef 3,
Haarlem).
Degene, die tijdig schriftelijke bezwaren heeft
ingediend, wordt, indien hijdaartoe de wenste
kennen geeft, door Gedeputeerde Staten gehoord.

Haarlem, 9 februari 1984
Gedeputeerde Staten voornoemd
drs. R. J. de Wit, voorzitter
mr. J. van Viegen, griffier

provinciaal bestuur
van noord-hollan

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

TIMMER-en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• DAKKAPELLEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Vive la France!
MIMOSA!!!!
BLOEMENHUIS

i, BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
©12060 "
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist in al uw bloemwerken.

Ook in Zandvoort-Zuid kunt u in
de komende maanden

bruin worden

ZONNEKUUR
(BANK en HEMEL)

7.ÖU Kuur 10x30 min. 65.-per 30 min.

Wilt u nog even nagenieten van de warmte?
Dan trakteren wij u op een kopje koffie.

HOTEL-RESTAURANT

„ODYSSEE"
Hogeweg 5 - Tel. 02507 -1 46 74

Het gehele jaar geopend.

,8

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 6123

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

P. REUS
„Vis en specialiteiten'
Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

DEZE WEEK:groot assortiment
verse vis, o.a. kabeljauw - tong
groot - tong klein - tongschar -
schol - griet - schelvis - wijting -

zalm - zalmforel - schar - levende kreeft - oesters -
rivierkreeft - regenboogforel - levende paling.
Dagelijks VERSE SALADES uit eigen keuken, o.a.:
zalmsalade - crabsalade - haringsalade - tonijn-
salade - zalmmousse - aardappelsalade.

Ook deze week weer:
heerlijke Paella perPond 7.50
StOOf paling in witte wijn/botersaus

iperpond 12.50

Visragoütfruits du mer
per pond 8.75

TAPIJT
AUG. v. d.
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

FBAT PANDA 34

\

Nu halen
een héél jaar
later betalen

Indien u een Fiat Panda 34 van 11.999.- incl btw koopt in
de periode van 1 t/m 29 februari 1984, krijgt u maximaal
9000.- gedurende een heel jaar gratis.
Meestal brengt uw inruilauto het verschilbedrag ruim-
schools op. Dat betekent nu halen en over eenjaar betalen.

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT
KamerlinghOnnesstraat23 - :

Zandvoort-Tel. 02507-14580 '

FIAT. UNIEK IN PRUS EN PRESTATIE BA



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 9 FEBRUARI 1984 PAGIN

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR
HAARLEM EN OMSTREKEN zoekt een

medewerker (m y) voor
de handelsvoorlichtingsdienst

De Handelsvoorlichtingsdienst van de
Kamer heeft als meest voorkomende
aktiviteiten het geven van inlichtingen
over leveranciers van bepaalde
produkten in binnen- en buitenland,
qegevens over benodigde export
dokumenten en invoerrechten,
beschikbaar stellen van dokumenlatie
en naslagwerken
Ook wordt assistentie gegeven aan de
organisatie van promotionele
aktivi tei ten van de Kamei Op de
afdeling worden tevens handelsdoku
menten geviseerd en gelegal iseerd
Deze aktiviteiten zi jn er op cjei icht de
handel, industrie, ambacht en dienst
verlening in het gebied van de Kamei
te bevorderen

De man of vrouw die wij voor deze
funktie zoeken moet zich, wat belieft

kennis en ervaring, heikennen in
bovenveimelde aktiviteiten, goed in
teamveiband kunnen werken en werk
van wisselend niveau kunnen
uitvoeren.
Wat belieft opleiding denken wij aan
HAVO-o f HEAO niveau.
Leeft i jd 25-35 jaar
Salaris afhankel i jk van leeft i jd en
ervarmq tussen f 2 189,- en f 3.274,-
bruto pei maand, de premie AOW/
AWW is voor rekening van de Kamer
Een psychologisch onderzoek kan
deel uitmaken van de selectiepioce-
dure

Schr i f te l i jke sollicitaties kunt u
lichten tot de sekretans van de
Kamer van Koophandel,
mr J G Tielenius Kruythoff,
Postbus 73, 2000 AB Haarlem.

Kamer van koophandel en fabrieken voor Haarlem en omstreken

E nnenkort verwachten wij in de omgeving
van BLOEMENDAAL een

CRÈCHE
te kunnen openen voor kinderen v.a. 6 weken
tot 5 jaar.
Voor inlichtingen kunt u bellen na 17.00
uur 023-252102 of 023-246747.

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.-per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

ZORGT VOOR DE BESTE
KWALITEIT
DE LAAGSTE PRUZEN l

BLOEM- \TOMATEM
KOOL \PeRPONO

geldig t/m zaterdag 11 februari 195

HOOFDDORP: Mirktlun BS
'ZWANENBURG: Dtnrwnlun 1»

NIEUW VENNEP: Hoofdwig 1115
ZANDVOORT: Burf. EnHlbtrtutrut 21

MAARSSEN: BrMdstraat?-!

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!
'OLGENS 'DETELEGRAAF' VAN 2 FEB;J.LZULIM^

ALT VLEES 30-50% GOEDKOPER»
iViniWllHlOOI'iHHHHHKKHlUUlluuuu^ '̂

WAARDEBON
tegen inleveringvandeze ^
waardebon ontvangt u

^ 160 gram originele

ershom

f riCCUldOGU
Vrijdag en zaterdag

v d achterham heel kilo
blanke

hamlappen
van de achterham ^

• ;' . heejkiip '

wienerschnrfzel <
ofvarkensbiefstuk

ONS GROTE SUCCES:

verse kipfilet
heel kilo

WEGENS ENORM SUCCES:
superzachte verse

runder-
heel kilo 500

gram

; REKLAME-PR1JS!

h a l°m l f

4t*ff» dikbevleesde
C75 ossestaart
Vt heelkiio '

,gehaWheeikuo Wr MM
SUy - ,,-AC ^hemndergehdW / w been
heelkiio f f vleesïvleesï SOOgram

fijngekruide

braadworst
heelkiio

heerlijk gekruidf\£ neernjK geiuuia ^^ M m

95 shoarma vlees Q45
• heelkiio ^, *r *•

VOORUW TROUWE VIERVOETER!
mager

runderhart
heelkiio (

WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZATERDAG 9 00-15 00 UUR

HAARLEM HJIMSTEDE
ZULWEC102
JULIANAPARK64

BOTERMARKT80 ZANDVOORT

1°^ÜÜMPT"UDECRACHT ^ÖTËKRÖCHfy

J.ISSEBIQKHUIS18
let op! ons filiaal Botermarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

DOYENNE DE COMICE
heerlijke handpeer, per kilo

10 KIWI'S
barstensvol vitamine C per kilo

l U heerlijke zoete

SINAASAPPELEN 2.50
Maandag en dinsdag
RAAPSTEELTJES
heerlijke voorjaarsgroente, 2 bossen

5 grote witte

GRAPEFRUITS 2.50

GROENTEN en FRUIT

Grote Krocht 23

Zandvoort-Tel. 144 04

Biiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ERICA'S BLOEMEN
een klasse apart...

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

De slagerij waar de klant nog echt koning is!

>i Y öfl/ïf/ge w: OPTIEK SLINGER
•oudt ook de prijs scherp in 't oos.

Metalen herenbril.
Moderne
vormgeving,
8 modellen

v.a. netto 70.-

Super-lichtgewicht
damesbril met een
mooie sierlijke
vorm, randloos
model,

netto 125.-

met photochromatisch brilleglas

DEZEiAAÖNTÜREN KOMPLEET MET GLAZEN

Eigentijdse damesbril die door z'n
eenvoud erg stijlvol is. Prijs kompleet
met glazen in uw

Herenbnl, een montuur, kompleet
met lees- of afstands-
glazen.

l l IC L Ljld^-CI l M l UVV H . m

lees ofafstandssterkte (DOOI 611 Hl 0016115

Wi| bieden 'n bril kompleet met
foUKhromatischeglazen: m uw
lees of afstandssterkte. Op- en
terugkleuren gaat zeker drie
keer zo snel als voorheen.

145.-

MONTUREN KOMPLEET MET PUBBËLFOKUS
V GLAZEN; .VERRASSEND VOORDELIG

Kompleet wil zeggen,
montuur en glazen voor één prijs. Geen
gegoochel met hoge glaspnjzen. U weet precies
waar u aan toe bent

175.- l * Hoge correctie geringe bijbetaling.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

Wie niet alleen 'n Isge prijs
maar ook kwaliteit en

service eist, kiest

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort -Tel. 02507-1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur

Wie er dit jaar voordelig
met vakantie wil

Touringcarreis naar Pineda de Mar aan de Spaanse Costa
Brava W
Appartement Edificiomontemar (2 of 3 kamer appartementen).
Dus woonkamer met 1 of 2 slaapkamers.
Complete badkamer en keuken.
Inclusief: elke avond diner (wordt aan de deur bezorgd)
Inclusief: tijdens uw verblijf gratis busexcursie en op de terugweg
een gratis picknickpakket.

Let nu goed op hoe voordelig dit allemaal is.
Mei '84: 10 dagen (2-3- of 4 personen) p p...

17 dagen (2-3 of 4 personen) p.p. ..

Juli en augustus:

10 dagen (2-3-4-5-6 personen) p.p

17 dagen (2-3-4-5-of 6 personen) p.p

Juni: 10 dagen (2-3-4-5- of 6 personen) p.p.

17 dagen (2-3-4-5-of 6 dagen) p.p

390.00
595.00

555.00
815.00
410.00
615.00

April en september kan natuurlijk ook.
U woont 100 meter vanaf de Middelandse Zee en het centrum is op 100 m.

Boek snel bij:

REISBURO KERKMAN
Gr. Krocht 20 tel. 12560 of 13203

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Donderdag, vrijdag en zaterdag
voor uw knaagdier:

HOOI/STRO
5 75*f **
2 75.„~... «*w

In Kennemeriend de enige met het door het
ministerie van landbouw en visserij erkende

certificaat
„DIERGEZONDHEID"

Altijd uiden
schoner!

voor het (
'chemisch,

'reinigen van*

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-/

zakken
JA stoffv^ffc/drYctoMinQ ^ -

Aveanette
Zandvoort, Grote Krocht 21

Heemstede, Zandvoortselaun 69
BloemendMl, Blo«mendailiew«8 3

Haarlem, Jan Gljtenkade 183
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WETHOUDER VOORZIETMOEILIJKHEDEN BOUW POLITIEBUREAU

Ze laten mij bouwen met het mes op de keel
ZAND VOORT - Wethouder Publieke Werken van Zandvoort, Jelle

Attema voorziet dat de bouw van het nieuwe politiebureau aan de
Hogeweg wel eens minder snel kan starten dan men nu aanneemt.
„Voor mij wordt dat een heel moeilijke zaak wanneer je je verplaatst
in de situatie van de aannemer. Stel je voor, je hebt een goede
onderneming, die in staat is een groot projekt als het nieuwe
politiebureau is, aan te nemen. Dan heb je als bouwondernemer
gewoon een stel goede mensen injdienst. Jongens die weten wat ze
aan elkaar hebben en belangrij k "voor de ondernemer, geschoolde
vaklieden, een harde kern van werknemers met wie hij kan inschrij-

t ven voor een dergelijk projekt. Zeg dat is twintig man. Dan kan hij
r^voor het Zandvoorts politiebureau inschrijven, maar van die twintig
'{man moeten er dan dertien, zeventig procent, worden vervangen
'„'door nieuwe werknemers die langer dan één jaar werkloos zijn
geweest. Mensen die hij niet kent, mensen ook die de laatste jaren
geen werkervaring meer hebben. Nou, ik kan mij niet voorstellen dat
een bouwonderneming daarop zit te wachten. Ze willen natuurlijk
best inschrijven, maar dan wel met de vaste kern van hun eigen
werknemers en zeventig procent is behoorlijk veel. Daarom zie ik dat
nieuwe politiebureau voorlopig nog niet gebouwd worden. Ik hoop
natuurlijk dat ik ongelijk heb, maar ik heb hier zo mijn bange
voorgevoelens over".

Door de wethouder wordt ook
naar voren gebracht dat er waar-
schijnlijk niet zoveel verschil zal
zijn tussen de diverse aanneem-
sommen, wanneer het komt tot
een openbare inschrijving. „De
totaalkosten zijn natuurlijk be-
kend, namelijk vijf miljoen, dus
ik voorzie ook dat de inschrijvin-
gen elkaar niet veel zullen ontlo-
pen. Bovendien is een openbare
inschrijving (wellicht door mid-
del van advertenties in de vak-
bladen) verplicht. Ik zie de toe-
komst gewoon somber in. Nog-
maals, ik hoop dat ik ongelijk
heb, maar op deze wijze bouwen
met het mes op je keel, nee, dat
zie ik niet zitten".

„Ik moet nog zien dat er bonafide
aannemers zullen inschrijven"

zonniger m dan de wethouder. „Zo-
dra de architekt de plannen be-
stekklaar heeft, zullen wij de adver-
tenties gaan plaatsen. Ten eerste is
het bedrag van vijf miljoen dan wel
een vast bedrag, maar vergeet niet
dat daarbij gerekend zijn de diverse
andere kosten zoals de inrichting van
de terreinen, inrichtingskosten ge-
bouw, het salaris van de architekt
etc. etc. Ik voorzie dat er toch nog wel
een groot verschil zal zijn tussen de
diverse inschrijvingen".

Ook ziet Wertheim het aantal van
70% werklozen niet als een beletsel
voor een aannemer om toch in te
schrijven. „Het kan best zijn dat be-
paalde vaklui met via het Geweste-
lijk Arbeidsbureau als werkloos
staan ingeschreven, dan zul je in die
gevallen, denk !k, toch wel met je
eigen vaklieden mogen werken. Het
hangt er helemaal van af over hoe-

Optimisme
De direkteur van Publieke Werken,

ing. Wertheim, ziet de bouw van het
nieuwe politiebureau aanmerkelijk /o zal het nieuwe politiebureau aan de Hogeweg er in de toekomst uit zien.

veel vaklieden je zelf kunt beschik-
ken en hoeveel werknemers je via het
Gewestelijk Arbeidsbureau kunt
aannemen. Ik heb er wél goede hoop
op dat het politiebureau aan het eind
van het jaar, zo nog niet klaar, dan
toch wel ver gevorderd is".

Bestekklaar
Door de heer Leesberg van het ar-

chitektenbureau uit Helmond dat de
plannen voor het nieuwe politiebu-
reau ontwierp, wordt over het be-
stekklaar zijn gezegd: ,,Ik heb van de
burgemeester begrepen dat er eerst
nog een raadsbesluit moet komen.
Zodra dit bekend is, kunnen wij er-
voor zorgen dat de plannen binnen
veertien dagen bestekklaar zijn. Wat
ons betreft kunnen dus eind april de
advertenties in de kranten, maar ik
wacht het wel even af. Het is niet
onze gewoonte van tevoren de pers m
te lichten, alles is afhankelijk van de
berichten die ik van de burgemeester
ontvang.

Burgemeester Machielsen zegt dat
de bouw van het nieuwe politiebu-
reau behoort in de portefeuille van
Algemene Zaken, zijn portefeuille
dus. „Op maandagavond 12 maart
wordt een gecombineerde vergade-
rmg gehouden van de commissies
Financien en Algemene Zaken, wel-
hcht dat eind maart het politiebu-
reau in de raad behandeld kan wor-
den. Dan schieten wij dus op".

Volgens de heer Machielsen is de
huisvesting van de politie gedurende
de sloop van het oude en de bouw
van het nieuwe bureau geregeld. Er
komen noodlokalen, zoals die mp-
menteel bij het Huis in de Duinen in
gebruik zijn. Deze zullen op het ter-
rein aan de kop van de Van Lennep-
weg worden geplaatst en wel zo dat
de kermis er geen last van zal onder-
vinden. Dat betekent dus dat kermis-
gangers deze zomer onder het wa-
kend oog van de politie de kermis
zullen bezoeken.

BEBOUWING ZUIDDUINEN HANGIJZER

Waardering voor
ontwerp struktuurstudie

ZANDVOORT - Zo lang de
Zuidduinen maar niet bebouwd
worden, zal er in de Zandvoortse
rechtszaal veel eensgezindheid
heersen over de toekomst van de
badplaats, zoals deze is vastge-
legd in de voorlopige structuur-
studie.

Dit bleek op de commissiever-
gadering algemene zaken/ruim-
telijke ordening waar de aante-
keningen en adviezen van het
college op de structuurstudie
1980 werden besproken. Nadat
de structuurstudie in 1980 met
veel aplomb werd aangeboden,
en veel kritiek ontving, zijn er
verschillende inspraakavonden
gehouden, zijn er van diverse zij-
den op- en aanmerkingen ge-
maakt, die het college heeft mee-

Geslaagd
ZANDVOORT- Dinsdag 7 februari

1984 werd een vreugdevolle dag voor
de havo-scholier Robert Tan uit
Zandvoort, want op die dag ontving
hij bericht dat hij was geslaagd voor
het diploma „vakbekwaamheid café-
bedrijven".

Robert (16) momenteel nog leerling
van de Rudolf Stein Scholengemeen-
schap in Haarlem, leek het wel een
aardig idee zich voor dit examen op
te geven dat op 5 januari 1984 in
Alkmaar werd afgenomen.

Zijn kennis haalde hij uit vakboe-
ken die in het bezit zijn van zijn
ouders die in de Zeestraat het restau-
rant Fong Lie hebben. Robert die
veel voelt voor een studie in de hore-
casector heeft nog een lange weg te
gaan, maar zijn eerste diploma is
binnen. Proficiat!

genomen in een uiteindelijke vi-
sie op de toekomst van Zand-
voort in een voorlopige struc-
tuurstudie.

De meeste fracties hadden veel
waardering voor de" plannen van het
college waar het ging om het cen-
trum. Unaniem is men van mening
dat er weer een leefbaar centrum
moet ontstaan waar de auto wordt
teruggedrongen. Wanneer de zoge-
naamde „Alkmaarse" verordening in
Zandvoort zou kunnen worden toege-
past dan zou dit een einde kunnen
betekenen voor de te vele boetiekjes
en horecabedrijvenljes), en zou een
gevarieerder winkelbestand voor in-
woners en toerist ontstaan. Of deze
regeling zal worden ingevoerd, hangt
echter af van een aantal factoren die
nog onderzocht moeten worden.

Zuidduinen
Uiteraard was bebouwing van de

Zuidduinen (een idee van de VVD)
voor D '66 onverteerbaar. Door Jan
Termes werd gewezen op de waarde
van dit duingebied daar dat als buf-
ferzone dient terwijl Gert Toonen
(PvdA) er opnieuw op wees dat be-
bouwing van de Zuidduinen de huidi-
ge woningnood niet zal oplossen.
Wanneer er in noord gebouwd kan
worden, dan hebben wij de zuid niet
nodig, aldus Toonen.

Gezien de huidige ontwikkelingen
zou er namelijk in 1987 gebouwd kun-
nen worden op het terrein van de
Jaap Kiewiet mavo, de Clara Stich-
ting die eerdaags zal sluiten en blijft
de kop van de Van Lennepweg ook
nog over voor woningbouw.

Overigens lijken plannen om te ko-
men tot een aanvaardbaar geheel op
de kop van Van Lennepweg in voor-
bereiding. „Er wordt gedacht aan
doortrekking van de Van Lennepweg
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Promotie
René Wagenaar

ZANDVOORT- René Wijnand Wa-
genaar zal op 15 februari aanstaande
in de aula van de universiteit van
Amsterdam (tijdelijk Lutherse Kerk,
ingang Singel 411) om 16.00 uur zijn
proefschrift verdedigen.

Aan de faculteit voor wiskunde en
natuurwetenschappen v/il hij name-
lijk promoveren op het proefschrift
„Small Angle Elastic Scatterin of
Electrons bij noble gas atoms".

Voor geïnteresseerden zij vermeld
dat het door René Wagenaar verrich-
te onderzoek de processen betreft die
zich afspelen tussen een atoom en
een electron, wanneer de laatste op
relatief grote afstand voorbij vliegt.
Om dergelijk zachte botsingen te be-
studeren, is een zeer gevoelig meetin-
strumentarium absoluut noodzake-
lijk. Het is Wagenaar gelukt een door
een computer gestuurde electroni-
sche camera te ontwikkelen, waar-
mee de projectiel electronen indivi-
dueel geregistreerd kunnen worden.
Momenteel is Wagenaar werkzaam in
de computerwetenschap.

Boot verdwenen
ZANDVOORT - Op maandag 6 fe-

bruari werd bij de politie gemeld dat
er was ingebroken in een garage aan
het Van Fenemaplein. Er bleek een
rubberboot met motor en toebehoren
-te zijn gestolen met een totale waar-
de van ƒ 12.000,-.

naar de bu. .aid met aan ueide
zijden bebouwing.

Aan de zuidkant voor recreatie en
aan de noordkant voor verblijfstoe-
risme, nog deze maand kan de raad
wellicht een voorstel verwachten, al-
dus de portefeuillehouder algemene
zaken.

Doortrekking Herman
Heijermansweg

De ontsluiting van de wijk Nieuw
Noord blijft problemen geven, er zijn
voor- en tegenstanders voor door-
trekking van de Herman Heijermans-
weg, doch geld zal hier voorlopig niet
voor zijn.

Een alternatief zou kunnen zijn een
weg langs de spoorlijn, op de plaats
van het huidige fietspad. Gert Too-
nen brak voor dit plan, dat Richard
van As herhaalde malen naar voren
heeft gebracht, een lans. „De naam
hebben wij dan alvast, want we noe-
men hem gewoon de Richard van
Aslaan, dat heeft hij wel verdiend",
merkte Toonen op.

Van Caspel, VVD, bleek voorstan-
der van de Herman Heijermansweg,
terwijl André Gielen (Inspraak Nu)
uitgebreid inging op de parkeerpro-
blematiek.

Wanneer de Dordtse parkeerrege-
ling van kracht wordt, en de parkeer-
gelden m de gemeentekas vloeien,
kunnen wij dat geld uitstekend ge-
bruiken voor het onderhoud van de
wegen en ontsluiting van nieuwe", zo
stelde hij.

Rita de Jong dacht dat er meer
geld in de gemeentekas zou kunnen
komen wanneer de parkeerstroken
aan de Noordboulevard aan de meest
biedende zouden worden verhuurd.
Overigens zijn alle raadsleden voor
handhaving van de voetbalvelden
van Zandvoortmeeuwen, bredere te-
rassen in het centrum en een ver-
keersluw gebied.

Voorzitter Machielsen toonde zich
na afloop van de vergadering, die in
een zeer goede sfeer werd gehouden,
uiterst tevreden over de inbreng van
de raadsleden. Op deze vergadering
bleek pok dat burgemeester Machiel-
sen zijn buik vol heeft van extreme
toeristische trekpleisters. „In deze
gemeenten geen Disneyland, of wat
dan ook", merkte hij aan het einde
van de vergadering zeer resoluut op.

Welzijnssubsidies
1984

HAARLEM - De aanzienlijke kor-
tingen op rijksbijdragen en uitkerin-
gen uit het provinciefonds hebben
ertoe geleid dat de provincie de hoog-
te van de subsidies aan Npordhol-
landse welzijnsinstellingen in 1984
voorlopig vaststelt. Dit houdt in dat
in elke subsidiebeschikking die de
komende tijd wordt verzonden een
algemeen voorbehoud wordt ge-
maakt over de hoogte van de subsi-
die. Ook is bij de subsidieberekenin-
gen nog geen rekening gehouden met
de 3% korting op de salarissen van
ambtenaren en trendvolgers.

Omdat er nog onduidelijkheid is
over de definitieve hoogte van de
kortingen op rijksbijdragen en pro-
vinciefondsuitkeringen heeft besluit-
vorming over het doorberekenen
daarvan door Provinciale Staten nog
niet plaatsgevonden. Verwacht
wordt dat dit alsnog zal gebeuren bij
de behandeling van de voorjaarsno-
ta, waarin een bijstelling van de be-
groting 1984 zal worden opgenomen.

(Advertentie)

Naar een andere school.
. . . maar welke?

Op 25-26 januari en 22-23 februari 1984
een SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
in de PAROOL7WEEKMEDIA/TOP 8 -f 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
bel de SPECIALVERKOOP 020-562.2345.

Nota Groenbeheer van de provincie
HAARLEM - De provincie Noord-
Holland heeft een nota uitgebracht
over alternatieven voor het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen
in plantsoenen, wegbermen, parken
etc. De nota is in eerste aanleg be-
doeld voor instanties die op de een of
andere manier met het beheer van
het „openbaar groen" te maken heb-
ben. Ze bevat een aantal aanbevelin-

Aanrijding
ZANDVOORT- Op zondagmiddag

5 februari vond een aanrijding plaats
tussen een personenauto, bestuurd
door een 20-jarige inwoner van Ben-
nebroek en een motorfiets, bestuurd
door een 24-jarige inwoner van
Heemskerk. De bestuurder van de
motorfiets verklaarde geen rich-
tingaanwijzer gezien te hebben toen
de auto linksaf sloeg. De automobi-
list verklaarde wel richting te hebben
aangegeven.

De gehele linkerzijde van de auto
werd beschadigd, terwijl de motor
schade opliep aan de rechterzijde en
aan de kilometerteller.

gen voor een in milieuhygiënisch en
ecologisch opzicht zo verantwoord
mogelijk beheer van het „openbaar
groen". In eerste instantie wordt aan-
dacht besteed aan de vormen van on-
kruidbestrijding waarbij geen ge-
bruik van chemische middelen hoeft
te worden gemaakt. Zijn chemische
middelen niet te vermijden dan
wordt aangegeven welk middel of
welke middelen het minst bezwaar-
lijk zijn in milieuhygiënisch en ecolo-
gisch opzicht.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Stuifzand

SPORT - Deze week hoog m het vaandel - niet alleen een dis-
cussie over een kunstijsbaan m Haarlem - maar ook de zomer-
sport zwemmen krijgt aandacht -- zondag in ieder geval een leu-
ke regen, namelijk een gouden en zilveren medailleregen voor
Zandvoortse zwemmers- en zwemsters die door wethouder
Jongsma op het raadhuis werdeji ontvangen - we zijn het verge-
ten - maar alsnog proficai - misschien dat er bij de zomerspelen
in 1988 zich ook Zandvoortse sportlieden onder de Olympische
deelnemers bevinden - we hopen het van harte •

Momenteel hebben wij alleen een scheidsrechter die naar Los
Angelos gaat - wat voor zo'n klein dorp niet gek is - ook deze
sportman proflat •

Wethouder Jongsma had het dus druk - maar ook Attema doet
van zich spreken - de bouw van het nieuwe politiebureau in het
kader van het werkgelegenheidsprojekt - doet he?n de wenk-
brauwen fronsen - „zal niet gemakkelijk zijn", sprak hij moeilijk

Niet gemakkelijk had burgemeester Machielsen het in de cabi-
ne van de bulldozer met shovel - of shovelmachine - het vereist
heel wat vakkennis om zo'n apparaat vooruit te krijgen - laat
staan besturen - de heer Machielsen haalde dan ook opgelucht
adem - toen het karwei was geklaard «

Opgelucht ademhalen doen de bewoners van het Gasthuis-
plein niet - ondanks hun tekeningen enprotesten wordt het plein
toch anders ingericht - de bewoners aan de Gasthuisstraat hou-
den hun hart vast - op de vraag aan ons „Of nu al het vrachtver-
keer door hun nauwe straat komt", - moesten wij het antwoord
schuldig blijven - „Het zal best een mooi plein worden -- maar
alsjeblieft zonder vlaggen - wat moet men met die lappen in weer
en wind", -- vraagt men zich ongerust af «

Door weer en wind en ook nog andere oorzaken is het bevrij-
dingsmonument in het Vijverpark aangetast - de commissie fi-
nancien heeft haar goedkeuring gehecht aan z7.3 zou jij dat
raam dicht willen doeben gaat kosten - het blijkt dat het college
nog op stap is geweest om te zien of er in de gemeente niet ergens
een beter plaatsje voor het monument te vinden was - dat blijkt
er niet te zijn - dus blijft het waar het was - al zal de omgeving
ook wat worden opgeknapt •

Tobber beleeft slechte dagen met de doorlopende storm - al-
leen zondag is hij even buiten wezen kijken - op het strand om te
zien of ze al opschieten met de bouw van de paviljoens ~ op het
voetbalveld waar Zandvoortmeeuwen een wedstrijd verloor - en
in het zwembad om te zien of de verenigingen daar nu wel ge-
bruik van maken •
„Grote drukte op het strand, wat wil je, wat zon, en het ziet
zwart", meldde hij tevreden - ook tevreden is hij met de mensen
die nu nog steeds de cursus „auto te loater" volgen - „Wist je niet
hé" - maar dat gebeurt no steeds - nog steeds mensen uit het
hele land - nog een leuk nieuwtje weet je dat straks de helicop-
terpiloten van de KLM-helïcopters waarschijnlijk hun training in
het Zandvoortse zwembad zullen ontvangen? - Het is nog niet
helemaal zeker - maar het zit wel in de pen - eerst met de auto
het bad in - en dan meteen een dinky opblazen of zo'n ander
reddingsvlot - in ieder geval zoiets wordt het - leuk hé voor die
jongens van het zwembad en de reddingsbrigade, zegt Tobber
vergenoegd •

Van een ander bericht is hij hevig geschrokken - Weet je de
subsidies worden teruggedraaid dat weten we allemaal - maar
nu moeten die verenigingen die van het zwembad gebruik maken
extra inleveren - want ze krijgen daar geen subsidie meer voor -
dat heeft de raad beslist zonder te weten dat ze het besliste -
trouwens andere raadsbesluiten lijken ook een staartje te krij-
gen - heb je de brief al gelezen die de horecaffers naar Den Haag
hebben gezonden? Ze zijn het niet eens met de verhoogde onroe-
rend-goedbelasting, tenminste de heffingsgrondslag - want zie
je, dan moet een biertje straks oiitzettend veel geld gaan kosten -
en dan is er niemand meer die een pilsje in Zandvoort drinkt - en
dan gaan er bedrijven sluiten -- worden er mensen ontslagen - en
weet ik veel -- tenminste dat heb ik begrepen van die brief met
veel dure woorden die ze hebben gestuurd - Ze hebben natuurlijk
wel gelijk - maar evenzogoed betekent het wel - als ze gelijk
krijgen - dat de gemeente weer minder inkomsten heeft - en die
vuilnistoestand zorgt al voor veertig mille minder - straks dit
ook weer - denk je dat de Flier zijn huishoudboekje nou nog
kloppend kan krijgen??? - ik ben bang van niet - enfin ik wacht
het wel af-- ik houd je op de hoogte «

Dat was het dan weer deze week -- de krant is klaar -- voetjes
op tafel tot volgende week •

Coördinatie Commissie
Uitkeringeebeleid

KENNEMERLAND - Op 10 janua-
ri jl. vond de oprichting plaats van de
Regionale Coördinatie Commissie
Zuid-Kennemeriand. In deze com-
missie hebben de volgende instanties
zitting genomen:
- de gemeenten (resp. sociale dien-
sten of afdeling sociale zaken) in het
gewest, te weten: Haarlem, Benne-
broek, Bloemendaal, Haarlemmerlie-

Zomerse verwachtingen
ZANDVOORT - Hoewel de ene storm na de andere de Zandvoortse kust teistert, de hagel-, sneeuw- en regenbuien

elkaar afwisselen, blijven de Zandvoortse strandpachters onverstoorbaar bezig met de opbouw van hun stranclpavil-
joens. Immers de kalender heeft inmiddels al een week geleden de voor hen belangrijke datum l februari vermeld, en
dat is nu eenmaal van oudsher dé datum waarop men zijn strandtent mag opbouwen.

Zomerse aktiviteiten dus, in een sombere en natte februarimaand. Tot 7 februari 1984 was al meer regen gevallen
dan in het jaar 1983 tot 24 maart werd gemeten. Misschien betekent dit evenwel dat grote hoeveelheden neerslag
uitblijven tijdens de zomer, zodat de strandpachters (en zij niet alleen) toch een goede zomer tegemoet zullen gaan
Foto Dick Loenen.

de en Spaarnwoude, Heemstede en
Zandvoort;
- het Gemeenschappelijk Admini-
stratie Kantoor (GAK) Haarlem en
de Gemeenschappelijke Medische
Dienst (GMD) Haarlem/namens de
meeste bedrijfsverenigingen;
- het Gewestelijk Arbeids Bureau
(GAB) Haarlem:
- het rijksconsulentschap sociale
voorzieningen (provinciale vertegen-
woordigmg van het ministerie van
SoZaWe);
- het rijksconsulentschap bijstands-
zaken (eveneens provinciale verte-
genwoordigmg van het ministerie
van SoZaWe; beide rijksconsulent-
schappen opereren binnenkort als
rijksconsulentschap sociale zeker-
heid);
- bureau landelijk contact van het
ministerie van WVC,
- Raad van Arbeid Haarlem.

Het voorzitterschap van deze com-
missie (RCC) wordt vervuld door de
portefeuillehouder Sociale Zaken
van het Gewest Kennemerland, wét-
houder E. H. C. Jongsma, van Zand-
voort.

De RCC werd, mede op initiatief
van de Sociale Verzekeringsraad en
het ministerie van en Werkgelegen-
heid opgericht en heeft een advise-
rende en coördinerende taak bij het
op elkaar afstemmen van het uitke-
nngenbeleid. de arbeidsmarkt en het
arbeidsvoorzieningenbeleid in de re-
gio

De RCC is opgericht om de ver-
schillende uitvoeringsinstanties op
het terrein van de sociale zekerheid
m deze regio in de gelegenheid te
stellen elkaar regelmatig te ontmoe-
ten ter verbetering van de onderlinge
samenwerking. Deelname van de uit-
voeringsorganen geschiedt uitslui-
tend op vrijwillige basis en met be-
houd van eigen bevoegdheden De
regio Zuid-Kennemerland is vanuit
het ministerie van sociale zaken en
werkgelegenheid aangewezen als een
van de acht proefregio's voor een
RCC in den lande.

Reeds eerder (ongeveer een jaar
geleden) is in deze regio de Regionale
Toetsings Commissie voor pro-deo-
projecten (RTC) in Zuid-Kennemer-
land van start gegaan. Het doel van
de RTC is het toetsen van projekten
waar werklozen, met behoud van hun
uitkering, aan kunnen deelnemen.
Dat toetsen geschiedt aan de hand
van een aantal kriteria die vanuit het
ministerie gesteld worden, alsook
aan de hand van door de RTC zelf
vastgestelde nadere voorwaarden.
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SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H.P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat61 -Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v, VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
eVülverzameling
• Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels- en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicentainers.

OOK VOOR 240 LITER MINI-CONTAINERS

Transclean... „Thuis in vuil"

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00 uur! ! !
Kom luiste; sn of dansen.

Koffie met gebak 3.5O
Specialiteiten pannekoekën.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.-
Let op ! !! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag
karbonade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise;
zondag 1/2 kip met frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone,400a500gram 28.50
Tournedos, 300 gram ..v 25.50
Entrecôte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

AUTO1NFO
OPVOLGER VAN KEVER DOET HET GOED

Nieuwe Golf bouwt verder
op reputatie voorganger

STREEK - Het is alweer enige
maanden geleden dat Volkswa-
gen met grote advertenties in
dag- en weekbladen melding
maakte van de komst van de
nieuwe Golf. Het was ruim negen
jaar daarvoor, dat de eerste Golf-
modellen als opvolger van de be-
faamde Kever van de band kwa-
men en sindsdien werden er meer
dan zes miljoen Golfs geprodu-
ceerd.

Op dit ogenblik rijden er al
heel wat Golfs in de nieuwe uit-
voering over de Nederlandse we-
gen, maar zoals destijds een klein
kind een Golf van een Kever kon
onderscheiden, zo uiterst weinig
opvallend is nu het verschil tus-
sen de oude en de nieuwe.

Vooral wie recht voor de auto staat,
moet tweemaal kijken om te consta-
teren of het om een oude of een
nieuwe gaat Maar dat geeft men m
Wolfsburg ook toe: de ingenieurs en
ontwerpers stonden in de eerste
plaats voor de moeilijke keuze, of ze
een geheel nieuwe auto zouden ont-
werpen of dat de toch zo succesvolle
Golf sterk vernieuwd zou worden. En
na rijp beraad werd tot het laatste
besloten. De nieuwe Golf zou dus een
duidelijk herkenbare Golf blijven,
met handhaving van het technisch
concept.

Verschillen
Deze week wil ik u het een en ander

vertellen over de praktijkervaringen
met de nieuwe Golf. waarbij het gaat
om het type 1.6 CL U las al, dat op
het eerste gezicht de verschillen tus-
sen de Golfs van het oude en nieuwe
model gering lijken, maar een nadere
beschouwing leert toch wel anders

De wielbasis is 75 mm groter ge-
worden en de spoorbreedte is voor en
achter met respectievelijk 23 mm en
50 rnm toegenomen De totale lengte
is 170 mm groter geworden en de
breedte 55 mm Dit heeft tot duide-
lijk meer leefruimte en comfort voor
de inzittenden geleid, vooral de pas-
sagiers op de achterbank kunnen dit
goed bemerken en ook de bagage-
ruimte is dertig procent groter ge-
worden.

Merkbare ruimtewinst is dus een
eerste zaak die opvalt bi) de vergeh)-
kmg van de nieuwe Golf met zijn

voorgangers en eenmaal achter het
stuur gezeten, voelt ook de rijpositie
bijzonder prettig aan. De stoelen ge-
ven een goede zijdelingse steun, de
rugleuning is traploos verstelbaar en
de zit is comfortabel.

Solide
De oude Golf was voor duizenden

en duizenden automobilisten al een
uiterst solide en betrouwbaar ver-
voermiddel, dat hun vrijwel nimmer
in de steek liet en zij zullen bij een
overstap naar de nieuwe editie ook
stellig met teleurgesteld worden. In-
tegendeel! De Golf is een uitstekende
auto gebleven met een dito rijgedrag
en wegligging.

Ook bij lagere toerentallen van de
motor en lagere bedrijfstemperatu-
ren zoals kort na een koude start,
pakt de motor probleemloos op en
blijft pittig doortrekken. Wat de ac-
celeratie betreft: van stilstand tot 100
km/h is in 13 seconden te realiseren
en binnen de 19 seconden is de 120
km/h bereikt. Voor ons vaderlandse
wegennet speelt de topsnelheid niet
de allerbelangrijkste rol, maar voor
het geval u daar toch nieuwsgierig
naar bent, die ligt op 165 km/h.

Bij de hogere snelheden komen za-

ken als geluidsniveau aan de orde en
dan is toch de overheersende indruk,
dat de nieuwe Golf een „stille" auto
genoemd mag worden. Daar heeft
men trouwens ook wel zeer nadfuk-
kelijk naar gestreefd. De aerodyna-
mica van de nieuwe Golf is ontstaan
door nauwgezet precisiewerk in de
windtunnel. Daar werd het basismo-
del gevormd en beproefd, waarbij elk
detail op zijn aerodynamische kwali-
teiten werd beoordeeld en zo nodig
verbeterd. En het resultaat mocht er
zijn: vergeleken met de oude Golf
werd de luchtweerstandswaarde met
negentien procent verlaagd tot CW is
0,34. En dat betekent uiteraard een
gunstige factor ten aanzien van het
brandstofverbruik. Bij 90 km/h l op
18,8, bij 120 km/h l op 14 en m stads-
verkeer l op 11,5.

Met zijn 865 kg is de nieuwe Golf
wat zwaarder geworden. Een deel
van dit meergewicht komt voor reke-
ning van de van 40 tot 55 liter vergro-
te brandstoftank. waarvan de inhoud
uiteraard wordt meegewogen. Deze
tank is een voorbeeld van precisie-
werk met kunststof en bij de vormge-
ving is ieder vrij hoekje benut. Een
bijkomend voordeel van de nieuwe

wicht dan een metalen tank.

Weggedrag

Ik zei het al, net als zijn voorganger
mag de nieuwe Golf bogen op een
uitstekende wegligging en prima
weggedrag. Bij het nieuwe model
konden de ontwerpers in dit opzicht
profiteren van de vergrote wielbasis
en spoorbreedte. Maar ook de wielop-
hangconstructies werden verbeterd.

De van veerpoten voorziene vooras
kreeg nieuwe . veerpootlagers, die.,
door hun grotere volume de over-
dracht van stoten en vibraties op de
carrosserie onderdrukken. Bij een ge-
lijkgebleven exacte wielgeleiding is
de as in de lengterichting toch zo
elastisch geworden, dat trillingen en
het geluid van de banden als gevolg
van een slecht wegdek niet meer hin-
derlijk op de carrosserie worden over-
gedragen. De zelfstabiliserende
achteras kreeg het V-profiel van de
Passat en een koerscorngerende op-
hanging, waarmee onderstuur-nei-
gingen worden tegengegaan. De
schijfremmen vóór en trommelrem-
men achter werken uitstekend en ge-
ven ook bij herhaald gebruik en zoge-
noemde noodstops geen enkel pro-
bleem.

De tandheugelstuunnrichting vol-
doet uitstekend, maar wie daaraan
behoefte mocht hebben, kan eventu-
eel als extra zijn nieuwe Golf met
stuurbekrachtiging laten uitrusten.
Insteken en parkeren zou hierdoor
inderdaad iets gemakkelijker kun-
nen worden, maar in deze kennisma-
kingsperiode heb ik de behoefte aan
die stuurbekrachtiging toch echt niet
als iets dringends ervaren.

1. De nieuwe Golf heeft in vergelij-
king met zijn voorganger een met
19% tot cW is 0,34 verminderde
luchtweerstandswaarde.

Nieuw sportiever model
in Saab Turbo serie

De nieuwe Saab Turbo 16 Aero, een vijfpersoonssedan met een topsnelheid van
210 km/h.

STEEEK - De Saab 900 Turbo
heeft een goede reputatie opge-
bouwd als een exclusieve „fami-
lie"sedan met prestaties en wég-
ligging als van een sportauto. Ter
gelegenheid van de Autosalon
1984 in Brussel introduceert
Saab een nieuw RTurbo model
met een nog sterker accent op
sportieve prestaties, aangeduid
als de Saab Turbo 16 Aero.

Dit nieuwe model uitgerust met
Saab's 3e generatie turbomotor met
16 kleppen, die 175 pk levert, is voor-
zien van een sportief accessoire pak-
ket, een nieuwe carrosseriestyling
voor betere aerodynamiek, stabilisa-
torstangen vóór en achter, VR hoge
snelheid banden en een sportstuur.

Accelleratie van 0-100 krn/h in 8,7
seconden en de topsnelheid is 210
km/h. Wie het ondanks dit hoge ver-
mogen toch wat kalmer aan wil doen
zal wellicht tot zijn verbazing consta-
teren, dat bij een constante snelheid
van 90 km/h het benzineverbruik
slechts 1:14 bedraagt.

Volwaardig
Naast de al eerder genoemde ruim-

tewinst ziet het interieur van de nieu-
we Golf er prettig en verzorgd uit.
Deurpanelen zijn met stof overtrok-
ken en van armsteunen voorzien, het
instrumentarium omvat een dagtel-
ler, een forse klok, er is een redelijk
groot dashboardkastje en de portie-
ren bevatten kaartenbakken. Hand-
remcontrolelampje en mistachter-
licht behoren ook tot de standaard-
uitvoering.

Halogeen verlichting, gelaagde
voorruit met kunststof beklede bum-
pers, beschermstrippen tegen steen-
slag, achterruitverwarming, wiswas-
installatie op de achterruit, achterui-
trijlampen zijn eveneens in elke nieu-
we Golf te vinden.

Totaal indruk
De Volkswagen Golf kon ook in zijn

vorige uitvoering al bogen op een
uitstekende reputatie en het lijkt
zonder meer vast te staan dat de
nieuwe Golf de goede eigenschappen
op het gebied van wegligging, kwali-
teit en degelijkheid en daardoor hoge
inruilwaarde zal bestendigen. Het la-

gere brandstofgebruik van de nieuwe
Golf zal daartoe eveneens bijdragen.
Toegegeven, de prijs van ca. ƒ 22.000.-
is niet laag, maar in dat opzicht gaat
hier het gezegde „alle waar is naar
zijn geld" op en dan is de aanschaf
van een nieuwe Golf toch een goede
besteding.

Technische gegevens (fabrieksop-
gave VW Golf 1,6 CL
Motor: vloeistof gekoelde viercilinder
lijn motor, dwars vooringebouwd.
Cilinderinhoud: 1595 cc;
max. vermogen: 55 kW (75 pk) bij
5000 t/min;
max. koppel: 125 Nm bij 2500 umin.;
versnellingsbak 4 of 4 plus EX is
meeruitvoering;
max. snelheid 167 km/h;
vooras: veerpoten en triangels;
achteras: veerpoten en zelfstabilise-
rende achteras met koerscorrigeren-
de ophanging;
remsysteem: diagonaal gescheiden
tweekrings remsysteem, vóór schij-
ven, achter trommels;
besturing: tandheugelbesturing;
velgen: stalen velgen, 5'/2J x 13;
banden: 175/70 SR 13.

3. Het ruimtebesparend reservewiel
is weliswaar een „thuiskomer" (max-
.snelheid ca. 80 km/h), maar biedt
ruimtewinst voor de bagage en
weegt minder dan een standaard-
wiel.

Afmetingen-
lengte 3985 mm;
breedte: 1665 mm;
hoogte- 1415 mm;
spoorbreedte voor/achter: 1427/1
mm;
wielbasis. 2475 mm
leeggewicht. 865 kg;
brandstofverbruik: bij 90 km/h c
stant l op 18,8;
bij 120 km/h constant l op 14;
in stadsverkeer l op 11,5;
inhoud brandstoftank 55 liter;
prijs ƒ 21.777.- incl. BTW.
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Comfortabeler dan de GOLF:
DE NIEUWE GOLF.

Boek nu 'n testritbij: AUTO STRIJDER BV
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 - ZANDVOORT - Tel. 02507-14565
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Wetswinkel Zandvoort

VOOR 'T VOETLICHT maatschappelijk AGENDA
Rode Kruis-vakantie

Opgericht: 21 mei 1975
Doelstelling: het voldoen aan de behoefte van het publiek aan
eenvoudige adviezen op juridisch terrein in de ruime zin des
woords.
Spreekuur: iedere eerste en derde woensdag van de maand van
17.30-18.30 uur.
Gevestigd: gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 17 te Zand-
voort.
Informatie-adres: mr. A.N.J. Gielen, Haarlemmerstraat 66, 2042
NE Zandvoort, tel.: 15545.

Het Gemeenschapshuis te Zandvoort waar de wetswinkel iedere eerste en derde woensdag van de maand
voor het publiek is geopend van 17.30-18.30 uur.

De Wetswinkel Zandvoort is
voortgekomen uit de Stichting
Ombudsman te Zandvoort, die in
1975 in de gemeente werd opge-
richt.

Een stichting die vanaf het be-
gin een „doodgeboren kindje"
was, volgens mr. Gielen, want be-
halve de wetswinkel startte toen
pok een „onderwijswinkel" waar
inwoners terecht konden voor
vragen over het onderwijs, en een
„financieringswinkel" bestemd
voor mensen met vragen over fi-
nancieringen, belastingen etc.

„Ik herinner nog dat wij zeer en-
thousiast van start gingen, maar
dat de overige winkels geen klan-
ten kregen, om het zo maar eens
uit te drukken, en dus ook na ver-
loop van tijd met hun aktiviteiten
stopten. De wetswinkel heeft al-
tijd uitstekend gedraaid. Wij zijn

er iedere eersie en üerde woens-
dag van de maand, en krijgen
toch wel veel mensen die wij met
adviezen kunnen helpen".

Momenteel zijn aan de Wets-
winkel Zandvoort verbonden, be-
halve mr. Gielen nog de heren mr.
P. Ingwersen, mr. J.F.M.M. Brons
en mr. M.R.H. Meijer.

Het blijkt dat er per toerbeurt
wordt gewerkt, alhoewel Gielen
meestal wel aanwezig is. „Alleen
de maand juli zijn wij gesloten in
verband met de vakantie van het
Gemeenschapshuis, verder draai-
en wij zomer en winter continu".
Soms ook worden de heren ver-
vangen of bijgestaan door de heer
Van der Mije jr.
Doel

Het doel van de wetswinkel is
het geven van adviezen op allerlei

terrein waar de burger zelf niet
meer uit kan komen. Soms betref-
fen het eenvoudige zaken, en is
het advies om naar het juiste
adres een briefte schrijven al vol-
doende, in andere zaken kunnen
de aanvragers doorgestuurd wor-
den naar andere afdelingen.

„Zo komen er vrij vaak mensen
die het niet eens zijn met de werk-
wijze van de gemeentelijke socia-
le dienst. Soms uitkeringsgerech-
tigden, soms ook anderen, die de
werkwijze van deze gemeentelijke
dienst niet direct snappen. In veel
gevallen is alleen het luisteren en
het advies terug te gaan naar de
sociale dienst met vragen die wij
dan concreet op een rijtje hebben
gezet al voldoende.

In de loop der jaren zijn er na-
tuurlijk alle mogelijke en onmo-
gelijke vragen geweest, maar

meestal houden ze toch verband
met huurproblemen, (veel kamer-
bewoners die hun licht komen op-
steken over de rechten en plich-
ten van een huurder), maar ook
de verhuurders zelf. Naamsveran-
deringen, aan- en verkoop van
huizen, erfeniskwesties, schenkin-
gen etc. Verwonderlijk vindt mr.
Gielen het, dat er maar weinig,
gezien het hoge percentage echt-
scheidingen in Zandvoort, vragen
komen die betrekking hebben op
dit onderwerp. „Wellicht dat men
toch wat huiverig is naar een
wetswinkel te gaan. Dit is echter
niet nodig, want geheimhouding
en de bescherming van de privacy
van de cliënt staat bij iedere wets-
winkel voorop".

Samenwonen
Veel vragen, speciaal van oude-

ren komen er waar het gaat om
samenwonen, hoe te doen bij
erfenissen; krijgt de partner even-
tueel pensioen, wat gebeurt er
met de eigen woning wanneer de
partner overlijdt en dergelijke za-
ken. „Groot is het aantal oudere
mensen, en dan bedoel ik boven
de zestig die problemen hebben.
Ze willen wel graag samenwonen,
maar wat zullen de kinderen zeg-
gen, en wat te doen bij verzekerin-
gen etc. Meestal is het fijn deze
mensen te helpen".

Een andere vraag waar veel kin-
deren van ouderen mee worstelen
is de „onderbewindstelling".

Al heel lang kent het Neder-
lands recht de „ondercurate-
lestelling'. Dat is een nogal ingrij-
pende maatregel die getroffen
kan worden door een rechtbank
als iemand, vooral wegens
geesteljke stoornis, niet in staat
moet worden geacht om zijn eigen
belangen — zijn financiële even
goed als zijn persoonlijke — goed
te behartigen. De curatele leidt
tot „handelingsonbekwaamheid"
op vermogensrechtelijk — en in
geval van geestelijke stoornis -
ook op familierechtelijk gebied.

Dit betekent dat betrokkene
toestemming van de curator of de

rechter voor zodanige handelin-
gen nodig heeft.

Voor veel mensen is dit daarom
een te zware maatregel. Zij kun-
nen best voor zichzelf zorgen,
maar zij hebben alleen moeite
met het regelen van hun financië-
le zaken. Zij weten bijvoorbeeld
niet goed raad met het kopen of
verkopen van een huis, met het
goed besteden van hun salaris of
hun uitkering, met een soort
erfenis die ze krijgen, en dat soort
aangelegenheden.

Voor hen is de veel minder vér-
gaande maatregel van „onderbe-
windstelling" bedoeld, waardoor
het beheer van hun geld en goed
uit handen kan worden genomen
en zij beschermd kunnen worden
tegen mensen die misschien mis-
bruik van hun goedgelovigheid en
onwetendheid in financiële zaken
zouden willen maken. Zij krijgen
dan de hulp van een „bewindvoer-
der" juist om bij dat soort proble-
men raad en steun te geven.

De onderbewindstelling ter be-
scherming van meerderjarigen is
nog lang niet zo bekend, als vroe-
ger het „onder curatele" stellen.
Kinderen willen dat laatste hun
ouders niet aan doen, en voor hen
is juist de onderbewindstelling in
het leven geroepen.

Bij de wetswinkel is een brochu-
re verkrijgbaar die in grote lijnen
iets vertelt over wat deze wettelij-
ke maatregel inhoudt, wie de on-
derbewindsteHing kan aanvra-
gen, hoe dit moet gebeuren, wat
er dan verder gebeurt, wat de ge-
volgen van deze maatregel zijn,
en hoe een onderbewindstelling
eindigt.

Voor nadere inlichtingen kan
men zich dus wenden tot de wets-
winkel of bijvoorbeeld de griffie
van het kantongerecht. Volgens
André Gielen, wordt van deze re-
geling nog niet zoveel gebruik ge-
maakt, „Veel kinderen zien op te-
gen een „onder curatelestelling"
terwijl deze nieuwe regeling veel
beter is', zegt hij.

Mensen die menen dat een
wetswinkel ook belangen van de
cliënten verdedigt, hebben een
verkeerde opvatting over de

Het Nederlandse Rode Kruis
biedt ook dit jaar vakantiemoge-
lijkheden voor degenen die niet
zelfstandig op vakantie kunnen
gaan. Het gaat met name om
bedlegerigen en om hen die aan
een rolstoel of andere hulpmid-
delen gebonden zijn en medisch-
verpleegkundige hulp behoeven.
De vakantietehuizen „IJssel-
vliedt" te Wezep en „De Valken-
berg" te Rheden zullen voor dit
doel ter beschikking staan. Bo-
vendien bestaat de mogelijkheid
voor het maken van een reisje
met het Rode Kruis hospitaal-
schip de „J. Henry Dunant".

Zij die menen hiervoor in aan-
merking te komen, kunnen zich
voor nadere inlichtingen en/of
het, aanvragen van formulieren

wenden tot: het secretariaat van
de afdeling Zandvoort, Tromp-
straat 19, flat 6, tel. 14624.

Het invullen van het aan-
vraagformulier betekent niet
dat de aanvrager automatisch is
verzekerd van een plaats. Vaak
zijn er meer aanvragen dan
plaatsen, zodat helaas een selec-
tie moet plaatsvinden.

Buurtcentrum
't Stekkie

In het buurtcentrum 't ötek-
kie aan de Fahrenheitstraat 7,
kunnen kinderen van 10-14 jaar
op vrijdagavond leren linoleum
te snijden. De kosten hiervan
bedragen ƒ 1.25. De tijden van
deze club zijn van 20.00 tot 21.30
uur. Telefonische inlichtingen:
16055.

De Zandvoortsc medewerkers aan de wetswinkel, mr. P. Ingwersen.
en mr. A.N.J. Gielen

werkwijze. Er worden uitsluitend
adviezen gegeven, en adressen
verstrekt, waar men terecht kan
voor een bepaald probleem. De
adviezen kunnen dus verschillend
zijn, het behulpzaam zijn bij het
schrijven van een brief, het ver-
wijzen naar de juiste instantie, en
het uitleggen van moeilijke amb-
telijke brieven, want dat laatste
komt ook voor. Niet iedere brief
ontvangen van een rijks- of over-
heidsinstelling is voor <IP nntvan-

ger ook duidelijk te lezen.
In de loop der jaren heeft de

wetswinkel haar bestaansrecht
meer dan bewezen, toch zijn er
nog te veel inwoners die een zeke-
re drempelvrees hebben om de
hulp en het advies in te roepen.
Dat laatste is zeker niet nodig.

„Wij zijn ervoor om de mensen
kosteloos te wijzen op hun rech-
ten en verplichtingen en hen van
advies te dienen waar mogelijk".

Pölitievoorlichting jeugd
ZANDVOORT - De Projekt-

groep van de politie heeft, in-
gaand op de wensen van de leer-
krachten, het Kijk/Leesboek
voor kinderen van de onderbouw
in het onderwijs, uitgebracht.

De leerkrachten vonden dat er
meer variatie in de verwerkings-
vormen en meer tekst in het
reeds door de politie uitgebrach-
te voorlichtingsmateriaal voor
de jeugd diende te staan. In het
Kijk/Leesboek komen onderwer-
pen zoals het uniform, het korps,
het bureau, de speurhond, het
politiepaard, de auto, de motor,
de mobilofoon, de portofoon en
de rechercheur aan de orde.
Naast deze informatie geeft het

Kijk/Leesboek de kinderen de ge-
legenheid om zowel individueel
als groepsgewijs aan een aantal
opdrachten te werken. De pro-
jektgroep is van mening dat met
het uitbrengen van dit boek, in
aanvulling van het reeds be-
staande materiaal, de informatie
voor de jeugd van vier tot twaalf
jaar compleet is.

Het Kijk/Leesboek is binnenkort,
evenals het Kleur/Doeboek en het
Werkstuk/Spreekbeurtenboek te ver-
krijgen bij de regionale bureaus voor
voorlichtingen.

Het vorig jaar door de Projekt-
groep van de politie genomen initia-
tief om met speciaal voor de jeugd
ontworpen voorlichtingsmateriaal te
komen, werd met veel enthousiasme
begroet, zowel door de leerkrachten,

de voorlichters als de kinderen zelf.
Dit is dan ook de reden dat besloten
werd hiermee ook in het jaar 1984
door te gaan en het zelfs uit te brei-
den. De boekjes voor de bovenbouw
in het onderwijs geven een schema-
tisch overzicht van het werk dat de
politie verricht. Voor de jongere kin-
deren wordt de informatie hoofdza-
kelijk via kleurenfoto's verstrekt met
zeer korte onderschriften.

Tijdens het verzamelen en het zoe-
ken naar een betere vorm van voor-
lichting werd ook de hulp ingeroepen
van de Zandvoortse scholen, die hun
medewerking hebben verleend. Uit-
gangspunt hierbij was de toenemen-
de vraag naar voorlichting vanuit
kleuter- en basisonderwijs en het gro-
te aantal verzoeken om informatie
voor het maken van een werkstuk of
het houden van een spreekbeurt.

Acteurs gevraagd
ZANDVOORT - De oudste plaatse-

lijke toneelvereniging „Op Hoop van
Zegen" ziet haar voortbestaan sorn-
ber in als zij niet binnen korte tijd
kans ziet haar gelederen aan te vul-
len met een aantal mannelijke to-
neelspelers. Op dit moment telt de
vereniging slechts één man onder
haar werkende leden.

De vereninging verzoekt mannen
van alle leeftijden die belangstelling
hebben om aan één of meerdere to-
neelprodukties deel te nemen, con-
tact op te nemen met de voorzitter,
Sylvia Holsteyn, telefoon: 15200.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Op zaterdag 4 fe-

bruari werd bij de politie aangifte
gedaan van de diefstal van een auto.
Verder werd diezelfde dag gemeld
dat een radio-cassetterecorder uit
een auto was gestolen.

Panorama
restaurant

Behalve een grandioos uitzicht,
kan men in het Zandvoortse Pa-
norama restaurant, 80 nieter bo-
ven de zeespiegel, grandioos dine-
ren.

Tot deze uitspraak komen de
gasten van exploitant Paul
Spaan, die juist een uitstekend
diner hebben genoten, in het ge-
deelte van het restaurant dat als
specialiteitenhoek is ingericht.
Een gedeelte waar chefkok Dick
Schlosser en tweede kok Joop van
Nes, iedere week speciale gerech-
ten voorbereiden waar nog nie-
mand van heeft gehoord, en die
als de „Etenswaardigheden van
de week" worden aangeprezen.

Sommige van deze gerechten,
zoals de biefstuk van de runder-
haas met een saus van verse spi-
nazie, hebben inmiddels zo'n
faam gekregen, dat men ze niet
meer van de kaart kan afhalen,
omdat anders de vaste gasten
protesteren. Trouwens ook de filet
van roodbaars, gevuld met prei en
zalm op een saus van verse kom-
kommer en droge witte Martini is
zo'n recept dat men tevergeefs in
een kookboek zal moeten zoeken.
„Eigen creaties" zegt Paul Zwaan
trots, die verheugd is dat zijn me-
dewerkers over zoveel inventivi-
teit en creativiteit beschikken.
Ook de desserts die hier geser-
veerd worden wisselen regelmatig
en het is een verademing eens een
spijskaart te zien waarbij de
toetjes niet zijn vergeten en men
eens iets anders kan kiezen dan
„ijs toe".

Momenteel wordt de nadruk ge-
legd op het visfestival en er zijn
tal van visgerechten die de aan-
dacht vragen. Vispaté, roodbaars,
zalmforel, kabeljouw, een lekkere

vissoep, verse kreeft, het kan alle-
maal besteld worden tegen be-
taalbare prijzen.

Voordeel van de specialiteiten-
hoek is ook dat men in de avondu-
ren een prachtig uitzicht heeft
over het verlichte dorp Zand-
voort.

Panoramacafé
Het Panoramacafé is gesitueerd

aan de zeezijde. Hier kan men
terecht voor minder geld, maar
van dezelfde uitstekende kwali-
teit zijn de gerechten. Een heel
smakelijke scholfilét in 't groen
voor ƒ 19.50, of roodbaarsftlét van
ƒ22.50 en kabeljouwfilét voor
slechts ƒ 18.50 wordt geserveerd
met verse groenten en gebakken
aardappelen. Trouwens men kan
hier een menu, voorgerecht,
hoofdgerecht en nagerecht bestel-
len voor ƒ 22.50.

Men heeft uiteraard ook een uit-

gebreide kaart met veel luncnge-
rechten, waarvan de pannekoe-
ken en omelets de voorkeur genie-
ten. Wijnen zijn in zowel de spe-
cialiteitenhoek als in het café de-
zelfden, van een uitstekende kwa-
liteit. een verrukkelijke witte bor-
deaux voor ƒ 25.- terwijl de huis-
wijnen de Beaujolais, een Bor-
deaux en een Blanc de Blanc be-
slist aan te bevelen zijn. De keu-
ken gaat open om 12.00 uur, en
nog tot laat in de avond kan men
rekenen dat de bestelling wordt
aangenomen.
Panoramarestaurant Zandvoort,
18e etage Palace hotel, Burg. v.
Fenemaplein 2, tel. 02507-15041.

Tweede kok Joop van Nes, André van Houten, Paul Spaan en chefkok Schlosser. de staf van het
Panoramarestaurant die ervoor zorgt dat de klant zich koning voelt. Of dit nu is in de
speciliteitenhoek als die van het Panoramacafé Foto Berlott.

Expositie
Materie-schilderij en

HAARLEM - Vanaf 5 februari tot
en met l maart zal Ton Vroegop uit
Maarn exposeren in het Gebouw
Noord-Holland aan de J.J. Hamelink-
straat/hoek Schipholweg te Haarlem.

De tentoongestelde materie-schil-
derijen zijn voornamelijk samenge-
steld door oude, verweerde materia-
len die zowel langs het strand als op
industrieterreinen of polders door de
heer Vroegop vverden gevonden en
vervolgens tot één geheel samenge-
bracht met behulp van cement,
orion, olie, vernis, teer of verf.

Ton Vroegop zal op 5 februari van
15.00 tot 17.00 uur zijn kunstwerken
persoonlijk van tekst en uitleg voor-
zien tijdens een informeel open huis.

Theo Bruins solist
HAARLEM - Op vrijdag 17 februari

vindt in het Concertgebouw te Haar-
lein het vijfde concert plaats in de se-
rie B „Populair". Opgetreden zal wor-
den door het Noordhollands Orkest
onder leiding van Kees Bakels. De
solist op deze avond is de pianist
Theo Bruins. Het concert zal worden
geopend met „Valses Nobles et Senti-
mentales" van Ravel. Vervolgens zal
Theo Bruins het pianoconcert no. 3
van Bartok vertolken. Na de pauze
zal het orkest de Symfonie van Bizet
ten gehore brengen. De aanvang van
dit concert is om 20.10 uur.

BURGERUJKE

Periode: 31 januari - G februari
1984
Geboren: Johan, zoon van Driehui-
zen, Hans en Spil, Maria Everdina.

Ondertrouwd: Weijers, Johannes
Hendricus Josephus Maria en van
der Wallen, Wilhelmina Leonarda
Gerarda.

Gehuwd:
Van der Mije, Marcus Maria en Daub,
Ingrid.

Overleden: Van Noort geb. Zwern-
mer, Marijtje, oud 87 jaar; De Vente
geb. Van Stam, Cornelia, oud 64 jaar;
Leijenhorst, Hendrik, oud 73 jaar.

11-12 februari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: Dr. Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, arts dr. B. F. J. Bou-
man, tel. 14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
APOTHEEK: Zeestraat apotheek, A.
van Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3 flat 2,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 37. Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of

fflERSC

WEEKEND: 11-12 februari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur dr. M. E. Brinkman.
Gemeensch. geivherv. dienst.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur dr. M. E. Brinkman.
Gemeensch. dienst herv.-geref. The-
ma: De wonderverhalen rondom Je-
zus, kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: dr. S. L. Verheus, Amster-
dam.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag: 19.00 uur E/V (orgel: sa-
menzang); zondag: 08.45 uur stille
viering: zondag: 10.45 uur Hoogmis
m.m.v. jeugdkoor St. Caeciliakoor
thema: ..God wijst de weg". Lez. Eccl.
15, 15-20 Matt. 5.20 e.v.
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag: 10.30 uur morgendienst ds.
G. Overduin; 19.00 uur zendings-
avond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniel, Zuiderstraat 3. Maan-
dagom 15.00 uur. tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

( G E V O N D E N
ZANDVOORT - De politie meldt

dat in de maand januari de volgende
voorwerpen zijn gevonden: vier por-
temonnaies met inhoud; horloge;
buskaart; oorbel; één rode en één d.
blauwe handschoen + br. suède
want; één bruine en een blauwe sjaal;
bonthoedje en een gebreid hoedje;
gouden armband; statief; rode trui;
speelgoedbeest; draagbare douche-
cabine; een bril + brilleglas; wandel-
stok; 5 maanden oude Ierse setter;
zwarte poes + 8 w. oude kater; jonge
herder.

Voor inlichtinge kunt u zich wen-
den tot de gemeentepolitie Zand-
voort, Hogeweg 37 of telefonisch on-
der nummer 13043.

Kijkdag voor gevonden fietsen:
Uitsluitend elke tweede en vierde
woensoag van de maand tussen 14.00
en 15.0D uur in de politieopslagplaats
aan de Burg. Van Alphenstraat.

Datum UW
10 febr. 8.30
11 lebr. 9.29
12 febr. 10.39
13 febr, 11.54
14 febr. 0.42
15 febr. 1.43

LW HW LW
4.01 21.02 16.28
4.53 22.13 17.25
5.58 23.29 18.37
7.14 -.- 19.55
8.36 13.07 21.11
9.47 14.11 22.20

16 febr. 2.40 10.41 15.04 23.19

Maanstanden: 10 februari EK 4.59
uur.
Doodtij: zaterdag 11 februari NAP
+ 53 cm.

Wanneer u dit blad
niet regelmatig

ontvangt...
Wilt u ons dan bellen?
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De we/haast perfecte aërodynamica van de Audi 100
leidt tot een plezierig laag verbruik en een comfortabel stil interieur.

m^a^- ^^ n n

KENNIS

In de maand februari belonen wij uw aan-
koop van een Audi - ongeacht type - met een
fantastische vliegreis naar de Audi fabrieken
m het Duitse Ingolstadt! Tijdens die dag
maakt u kennis met één van de meest
geavanceerde autofabneken ter wereld.
Dan ziet u met eigen ogen hoe -o.a. door
verregaande inschakeling van robots- 'n
auto van het kaliber Audi tot stand komt Ook
bent u getuige van een serie spectaculaire

tests op het Audi proefcircuit. Meer infor-
matie vindt u m de speciale folder die bij de
200 V.A.G dealers voor u klaar ligt. Voor
nadere kennismaking met de dealer in uw
buurt, belt u
even om uzelf
te overtuigen van de zeer vooruitstrevende
kwaliteiten van een Audi 80 of Audi 100.
Maar haast u, want anders is de showroom
leeg en het vliegtuig vol!

1984 vu de off ic iële VAG dealer voor Volkswagen en Audi Pii|/en incl BTW al Leusden excl aflevermgskosten Wijzigingen voorbehouden

Banketbakkerij SEYSEi\!ER
Haltestraat 23 - Zandvoort - Tol. 1 21 59

DEZE WEEK RECLAME:

SLAGBOOM-
BOOMSTAM j;
voor WBI

AFSLANKEN zonder moeite
met ons eigen gebakken

MALSOVIT BROOD
Dan vliegen de pondjes eraf!

Wat Seysener maakt... dat smaakt!

VEIÜfyOGEBOUW

Dorpsplein 2

wordt gehouden op donderdag 8 maart
INZENDING NOG MOGELIJK

Inlichtingen:
te!. 1 21 64 / 1 37 13

Fa. WATERDRINKER

Voor al uw:
tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. Ö. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507 -14137.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518
Deskundig advies.

Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

Krokusvakantie
op boerderij?

Slaapplaats voor enige
kinderen van ma. t/m

za.morgen op boerderij
in Lisse, met veel

dieren.

Voor inlichtingen
tel. 02522-11817
tussen 18.00-

19.00 uur.

TE KOOP OF TE HUUR
GEVRAAGD

garage
omg. watertoren.

Br. ond. nr. Z 748 bur.
v. d. blad.

woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

2e inschrijving februari 1984

Voor leden komen beschikbaar:

1 de EENGEZINSWONING
A. J. v. d. Moolenstraat 36

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, zolder en
berging.
Huurprijs: f 258.35 per maand.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
• (onvolledige) gezinnen bestaande uit ten minste 3 personen.

2 de FLATWONING
Lorentzstraat 377
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,

blokverwarming, lift.
Huurprijs: f 638.55 per maand.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
• gezinnen;
• 2-persoonshuishoudens.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
„puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen". Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief
dient u te vermelden:

• het rangnummer van de vereniging;
• u w geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus

het aantal punten voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 14 februari a.s. vóór 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen,
kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte
brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomson-
straat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen
van een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
vrijdag 17 februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden ge-
publiceerd.

Tevens komt beschikbaar:

3 de OPSLAGPLAATS
Hofdijkstraat 24
Huur: f 475.- per maand.

Dit pand bestaat uit één ruimte van 11.00 x 4.60 m, hoogte 2.70 m;
een zolder (9.90 x 3.00 m), met schuin dak, grootste hoogte 2.30 m;
een halletje van 2.20 x 2.00 m, waarop een toilet uitkomt en een
wasruimte (1.35 x 1.25 m).
De opslagplaats is voorzien van een geiser.
In dit pand zijn gas-, water-, elektriciteit- en telefoon-
aansluitingen aanwezig.
Deze ruimte mag alleen voor opslag van droge, niet-geurende en
ongevaarlijke artikelen worden gebruikt.

Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en rangnummer dienen ver-
gezeld te gaan van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
voor Haarlem en omstreken, dat werd afgegeven in de maand februari 1984.
Over toekenning van een bereidverklaring zal het bestuur beslissen aan de hand van de
aard van het bedrijf en het rangnummer van de belangstellenden. Inschrijving dient
vóór dinsdag 21 februari 1984 te geschieden aan het kantoor van de vereniging; reacties
die later binnenkomen worden terzijde gelegd. De uitslag van de toewijzing zal vóór
eind februari aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld.

RUILRUBRIEK februari 1984

1 Aangeboden: 4-KAMERFLATWONING
Lorentzstraat
Huur: f 637.30 per maand.

Gevraagd: EENGEZINSWONING
Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te dienen bij het kantoor
van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens
de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigings-
.voning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt dat volgt op het,
ap 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt uitsluitend
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

2. Aangeboden: GARAGE
Keesomstraat A
Huur: f 52.00 per maand.

Gevraagd: GARAGE IN OUD-NOORD
U dient schriftelijke reacties voor het einde van deze maand in te dienen bij het kantoor
van de vereniging, Thomsonstraat 1.

WEET U EEN VEILIGER PLAATS Uil' 'N 155 PK KRACHTBRON?
De comfortabele ruimte van een stationcar, de prestaties van

een sportwagen. De Volvo 240 Turbo geeft ze u allebei. Én meer, want
behalve een laadruimte van 2 kubieke meter en een top van ruim
200 km/u, geeft de 240 Turbo u het veilige gevoel de auto in alle omstan-
digheden volledig onder controle te hebben.

De Volvo 240 Turbo is dan ook volledig berekend op het
extra vermogen van de turbolader die de 2 liter krachtbron de prestaties
geeft van een 3 liter motor. Dat kunt u zelf vaststellen tijdens een ener-
verende proefrit.

VOLVO 240 TURBO. DE 155 PK SPORTSTATION.

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.
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,Klimop' voorlopig
laatste nieuwbouw EMM

In tegenwoordigheid van enkele leden van Folklorevercniging De Wurf
onthult dr. Bekker de naamplaai van het nieuwe projekt. FotQ Dick Locncn

ZANDVOORT - Door mr. R.
Bekker, hoofdingenieur-direc-
teur, tevens adjunct inspecteur
van de volkshuisvesting in de
provincie Noord-Holland, werd
vrijdagmiddag 10 februari de offi-
ciële naamgeving van het com-
plex woningen aan de Dr. de Vis-
serstraat verricht. Het voorlopig
laatste bouwproject in de ge-
meente Zandvoort dat door de
woningbouwvereniging EMM in
exploitatie is genomen, heeft de
naam „Klimop" gekregen, naar
de vroegere kleuterschool die vo-
rig jaar werd afgebroken.

Na een bouwtijd van ruim acht
maanden, zo'n honderdvijftig werk-
bare dagen werd dit complex be-
staande uit zesentwintig kleine wo-
ningen (twintig tweekamer, en zes
éénkamer HAT-eenheden) door de
bouwonderneming Luiten BV in
Haarlem officieel aan het bestuur
van de woningbouwvereniging over-
gedragen.

Een korte plechtigheid vrijdagmid-
dag, waarin voorzitter Jan Termes
van EMM nog even de historie van
„Klimop" memoreerde.

Reeds in september 1981 ontving
het bestuur van EMM van het ge-
meentebestuur het verzoek om voor
dit terrein een plan te ontwikkelen.
Architect C. J. Wagenaar tekende het
ontwerp voor het projekt. Tegen de
bouw van deze woningen is destijds
door de omwonenden aktie gevoerd,
omdat men van mening was, dat on-
der andere de verkeersdrukte in de
Dr. de Visserstraat zou toenemen, en

omdat men de bebouwing te hoog en
te massaal vond. Deze bezwaren wer-
den echter „niet ontvankelijk" ver-
klaard en met de bouw werd eind mei
1983 begonnen. Inmiddels is het prp-
jekt dus opgeleverd, en gisteren zijn
de sleutels aan de laatste huurders
van deze woningen, die een huurprijs
vergen van ƒ 329.65/33,15 per maand
voor de tweekamerwoningen en
ƒ 303,65/maand voor de HAT-eenhe-
den, uitgereikt.

Plannen in
de ijskast

Toekomstplannen

Na de korte plechtigheid was wét-
houder J. Attema degene die als één
der omwonenden, voorzitter Termes
een tuinplant aanbood voor de aan-
kleding van de tuin. Een milieuvrien-
delijk gebaar dat bijzonder op prijs
werd gesteld.

Na afloop vertrok men naar het
Cultureel Centrum waar de aanwezi-
gen in kennis werden gesteld van de
overige plannen die EMM voor de
woningbouw heeft. Zo wordt er met
smart gewacht op de toewijzing (con-
tingent) van het rijk voor het projekt
Sterre der Zee. Op deze plaats zullen
premie-huurwoningen komen die ge-
bouwd zullen worden door de pro-

jektontwikkelingsmaatschappij Wil-
ma, de eigenaar van de grond, maar
zolang de toewijzing van het njk niet
is ontvangen wordt dit plan in de
ijskast gelegd.

Door voorzitter Termes werd aan
de HID tevens gevraagd, of er ovei
wegende bezwaren zouden bestaan
ten aanzien van het projekt De
Schelp. Momenteel worden hier nog
besprekingen over gevoerd ten aan-
zien van de geluidshinder van het
verkeer, doch ook deze plannen, hj-
ken evenals die van het stationsem-
placement van de NS met op overwe-
gende bezwaren van de Provincie te
stuiten.

NORON-lokatie
Belangrijk voor Zandvoort is even-

eens of de planologische plannen van
minister Winsemius, die van mening
is dat plannen voor 6500 woningen
nabij Vijfhuizen voorlopig niet gerea-
liseerd behoeven te worden, door-
gang vinden.

Door de minister wordt namelijk
gesteld dat deze plannen overdreven
zijn, omdat in de donorgemeenten
zelf (gemeenten uit Zuid-Kennemer-
land waaronder Zandvoort) waar de
bewoners van deze NORON-lokatie
vandaan zullen moeten komen, nog
genoeg bouwlocaties te vinden zijn.

De gemeenten is dan ook gevraagd
voor l mei aanstaande kenbaar te
maken hoe groot de woonbehoefte in
de naaste toekomst zal zijn. In een
vergadering van het gewest Kenne-
merland is reeds een motie aangeno-
men waarin wordt gezegd dat provin-

ciale en gewestbestuurders zich hard
behoren te maken dit contingent van
6500 over te hevelen naar het gewest
Zuid-Kennemerland In ieder geval is
het wel zo dat de gemeenten van
2uid-Kennemerland zich gezamen-
hjk zullen inspannen om zoveel mo-
geli]k huizen toegewezen te krijgen.

Burgemeester Machielsen is dan
ook van mening dat Zandvoort zich
moet houden aan de richtlijnen van
het gewest, omdat het verstandiger is
dit via het gewest te spelen, „want
dan sta je sterker dan alleen".

„Pas wanneer zou blijken dat pro-
vincie en gewest onze belangen niet
genoeg waarborgen, dan vind ik dat
de gemeente Zandvoort zelf op pad
moet gaan", aldus de heer Machiel-
.sen

Een mening die slechts ten dele
door de voorzitter van EMM wordt
ondersteund, omdat deze liever van-
daag dan morgen zekerheid ontvangt

dat de nu ontwikkelde plunnei ' in
derdaad in de naaste loeKoms' ge-
realiseerd kunnen woiden ,,Wanne' ji
ik hoor dat Amsterdam 5000 womn
gen kan gaan bouwen na 198o, Aline
re en de Haarlemmermeer wordi-i.
aangewezen als gioeikemen en ei n
stad als Haarlem „natuuihik wunin
gen kan verwachten", om de wuoi
den van de minister aan te halen, dan
wordt het mij koud om het hait Dan
denk ik, waar blijft Zandvoort, mo-
gen wij dan iets van acht huizen per
jaar gaan bouwen''" aldus een
verontruste voorzitter

Overigens lijkt het projekt Van
Lennepweg voorbestemd voor rie
bouw van premie-C-wonmycn Kei
categorie woningen bestemd vooi
mensen die een woningwetwoning
(huurhuisl leeg achterlaten en hier
voor een premie ontvangen bij de
aankoop van een huis Dezu methode
zorgt natuurlijk wel voor een dooi
stromingseffect

Een bloemetje van de buren. Foto Dick Loenrii.

BIBLIOTHEEKPERSONEEL BRENGT OFFER

Extra bezuinigiiigen moeten
du-r €,,„zy

dienstverlening waarborgen
ZANDVOORT - De drastische bezuinigingen van minister Brink-

man van WVC ten aanzien van het werk van de openbare bibliothe-
ken, heeft in Zandvoort geleid tot een intensief overleg tussen het
bestuur van de openbare bibliotheek en het gemeentebestuur en
inleveren van ƒ 5.000,- door de bieb.

Eerder was door de wethouder van financiën en onderwijs aange-
kondigd, dat de door het Rijk aangekondigde bezuinigingen recht-
streeks op de openbare bibliotheek zouden worden gekort. De soep
blijkt echter niet zo heet te worden gegeten, als die door wethouder
Flieringa werd opgediend, want na de begrotingsvergadering van de
raad in november, is een gezond overleg tussen beiden op gang
gekomen.

Een overleg dat heeft geresulteerd in het indienen van een nieuwe
begroting door het bestuur van de openbare bibliotheek waarin forse
bezuinigingen zijn gemaakt.

In deze begroting tot l januari
1987, zal door de bibliotheek een
bedrag van vijfenzeventigdui-
zend gulden worden ingeleverd.
Forse bezuinigingen op mate-
rieel- maar ook personeelsbeleid,
want de voorgestelde besparin-
gen gaan eveneens ten koste van
het personeelsbestand. Met an-
dere woorden: het personeel zal
moeten inleveren, in de komende
drie jaar zal het aantal arbeidsu-
ren per week worden terugge-
bracht van 210 tot 180 per week.

Consequenties
Door de voorzitter van het bestuur

van de openbare bibliotheek wordt

Deze week:
DAGBESTEDING - Een
semipermanente voor-
ziening voor de bewo-
ners van Nieuw Unicum
kreeg een gunstig advies

3

3 WATEROVERLAST - -
ondervinden de volks-
tuinders aan het com-
plex in de Keesomstraat

AFSCHEID - neemt me-
vrouw Hanny Dekkers
van de gemeentelijke so-
ciale dienst op donder-
dag 23 februari

5
THE-CHANTANT - ver-
zorgt de Zandvoortse
vereniging ZAMOR op
zondag 26 februari, zie
Voetlicht

SPORTRAAD - verga-
dert onder andere over
de zaalhuursubsidies,
verder gaat het weer wat
beter met de voetballers,
de handballers verliezen
terrein in de competitie

7

erkend dat er lang en intensief met
het personeel is vergaderd, alvorens
men de plannen „rond" had te ko-
men tot deze forse besparing van
driekwart ton in drie jaar. „Wij heb-
ben deze begroting dan ook alleen
kunnen indienen gebaseerd op de
cijfers zoals die nu bekend zijn. Met
andere woorden komen er van de
zijde van het ministerie van WVC nog
verdere bezuinigingen voor l januari
1987, dan zal de gemeente deze voor
haar rekening nemen, omdat men
voor een goede begroting toch uit
moet kunnen gaan van reële cijfers".

Behalve het afschrijvingspercenta-
ge van het bestand, (boeken en pla-
ten) met 1% te verlagen, is ook het
aantal abonnementen voor weekbla-
den en andere tijdschriften onder de
loupe genomen. In dit bestand is fors
gekapt. In de komende jaren wordt
het aantal abonnementen met 45%
teruggebracht.

Reorganisatieplan
In het kader van de bezuinigingen

werd een totaal reorganisatieplan op-
gesteld, dat geleid heeft tot een her-
schuiving van werkuren, hetgeen be-
tekent dat ook de openingstijden in
de toekomst zullen moeten worden
herzien.

Volgens de heer Wijnbeek brengt
deze herschuiving van werkuren,
toch ook een zekere afvloeiing van
het personeel met zich mee. Om deze
afvloeiing op te vangen, zal het nodig
zijn om behalve de ledenadministra-
tie, ook de uitleen- en catalogi-admi-
nistratie verder te automatiseren.
Dit zal natuurlijk enige investeringen
vergen, doch uiteindelijk zal men
toch moeten zorgen dat dit onderdeel
van het bibliotheekwerk gezond
blijft. Deze investeringen zijn meege-
nomen in de totale begroting.

De automatisering zal nu versneld
plaats vinden, men denkt aan okto-
ber 1984 met een uitloop van drie
maanden tot aan begin 1985.

Belangrijk

Belangrijk ook zijn de voorgestelde
besparingen op de energiekosten, die
de afgelopen jaren, zoals overal
schrikbarend zijn gestegen. Het be-
stuur van de bibliotheek heeft nu
met behulp van deskundigen een
aantal technische verbeteringen
voorgesteld, die ervoor moeten zor-
gen dat de energienota binnen de
perken blijft.

Inherent aan de verslindende ener-
giekosten zijn de kosten van onder-
houd, die volgens het bibhotheekbe-

Vervolg op pag. 3

Ook de Zandvoortsc bibliotheek protesteerde in november tegen de bezuini-
gingen door de minister. Toch heeft dit in Zandvoort geleid tot een goed
overleg tussen gemeentebestuur en bestuur van de bieb. -

Archieffoto.

Wateroverlast in duinen

(Advertentie)

Naar een andere school.
. . . maar welke?
Op 22-23 februari 1984
een SPECIALE „SCHOOLINFORMATIE 1984" BIJLAGE
in de PAROOL/WEEKMEDIA/TOP 8 + 1 BLADEN.

Voor advertentiemogelijkheden
bel de SPECIALVERKOOP 020-562.2345

Aanrijding

Een bankje in de zon, voor deze dames het einde, na een periode van regen, hagel en sneeuw.
Foto: Dick Loenen

=Op 'n bankje in de zon
ZANDVOORT - Zondag werd Nederland verrast door een stralende zonneschijn, en Zandvoort door een

invasie van strandwandelaars.
Hoewel op het strand al verschillende paviljoens gereed zijn voor de ontvangst van de zomergasten, en velen

zich dan pok een plaatsje op de terrassen veroverden, voorzover die klaar zijn, er zullen altijd wel „boulevardgan-
gers" blijven, die een hekel hebben aan zand in de schoenen en zich dus liever „boven" een plaatsje in de zon
verwerven, al is het dan ook met de bpntlaarzen aan en de bontmuts op.

Overigens was Zandvoort niet de enige plaats in Nederland waar de zondagsgasten naar toe trokken. Volgens
het ANP vertrokken velen naar het zuiden om de wateroverlast van de sterk gestegen rivieren met eigen ogen te
aanschouwen.

Een wateroverlast die ook m Zandvoqrt voorkomt, niet op het strand maar op de terreinen rond het binnencir-
cuitterrein. De hevige regenval van dit jaar heeft ervoor gezorgd dat de Dienst PW opnieuw de hockey velden op
het Duintjesveld onder water moest laten lopen, de tweede maal al dit seizoen, en dat is met vaak voorgekomen.
Zodra de vijvers op het binnencircuitterrein, die dienen als overloop voor de rioolwaterzuivering, het water niet
meer kunnen verwerken, wordt deze maatregel genomen." aldus ing. Wertheim, direkteur PW van Zandvoort.
„Komt er teveel regenwater, dan wordt dit afgevoerd naar de hockeyvelden, is er clan nog te veel water, dan
moeten andere „nood"maatregelen worden genomen. Dit is het afgelopen weekeinde eveneens gebeurd. Wij
hebben het overtollige water nu laten vloeien naar een ander diep gelegen punt Het was bittere noodzaak,
hadden wij dit niet gedaan dan loopt het water terug in de riolering en komt het laagstgelegen gedeelte van het
dorp, de omgeving van de Schoolstraat blank te staan.

Bovendien was de waterstand zo hoog dat de machines van de rioolwaterzuiveringsinstallatie dreigden onder
water te komen. Dan was het leed niet te overzien geweest, want dan had geen enkele Zandvoorter meer van zijn
WC gebruik kunnen maken, tenminste niet doorspoelen, en dan had je de mensen moeten horen", aldus mg.
Wertheim, die hiermee de verontschuldigingen van de hand wijst dat door het nieuwe dalletje in gebruik te
nemen als „overloopvijver" Zandvoorters gedupeerd zouden zijn die daar klandestien tuintjes hebben en huis
dieren houden. „Nood breekt wetten, en de grond mag dan wel historisch tot de rechten van enkele inwoners
horen, het algemeen belang staat voorop", aldus de direkteur PW. die verder alle „indianenverhalen" die de
ronde doen van de hand wijst.

Ook in de Zuidduinen is het water blijven staan, terwijl de volkstumders eveneens kampen met wateroverlast,
waar volgens hem weinig aan te doen is. „In 1982 was het duingebied te droog, nu is het te nat. zo is er altijd wat"
is zijn kommentaar.

ZANDVOORT - Op vrijdag 10 fe-
bruari vond een aanrijding plaats op
de Zandvoortselaan hoek Kostverlo-
renstraat. Bij het ongeval waren een
20-jarige Zandvoorter betrokken die
in een personenauto over de Kostver-
lorenstraat reed en een 70-jarige
vrouw die op het fietspad fietste dat
is gelegen langs de Zandvoortselaan.
Doordat de automobilist verblind
werd door de laagstaande zon merkte
hij de fietster niet op en reed haar
aan. Gelukkig kwam de vrouw met
een kleine schaafwond vrij.

ZANDVOORT - Door een mwonei
van Zandvoort was een beroepschrift
ingediend tegen het besluit van de
commissie voor de verlening van bij-
stand van de gemeente hem een lage
re woonkostentoeslag LOC te staan
dan waarop hij volgens zijn raads
man recht zou hebben.

Hij verscheen vorige week m een
vergadering van een commissie van
gedeputeerde staten om zijn bezwa-
ren toe te lichten.

De Zandvoorter voerde aan dat, de
berekening waarop de toeslag werd
verleend niet juist zou zijn, men had
brutobedragen berekend, terwijl de
toeslag volgens zijn raadsman op
nettobedragen gestoeld had dienen
te zijn.

De Zandvoorter had al eerder zijn
bezwaren voor de commissie van bij-
stand in Zandvoort kenbaar ge-
maakt, maar had toen een schrijven
als antwoord ontvangen, waarin op
de door hem aangetoonde verschillen
niet was ingegaan, reden waarom hij
pp vrijdagmorgen zijn bezwaarschrift
in een commissievergadering van ge-
deputeerde staten toelichtte.

Teleurstellend was het echter da\
géén van de Zandvoortse commi&sie
leden (meestal worden deze geschil
len behandeld door een ambtenaai
van de gemeentelijke sociale dienst i
ter zitting verscheen om de bezwaren
van de Zandvoorter te weerleggen
Bij de griffie was bericht ontvangen
dat geen der leden zich voor deze
commissievergadering van GS vni
had kunnen maken.

Gedeputeerde mr J W Rutgets
voorzitter van deze commissie, deel-
de na afloop mee dat het college ?'rh
nader zal beraden over het al of me'
doen nemen van een beslissing op
het verzoekschrift Mochten gedepu-
teerde staten het van belang achtt'i.
de Zandvoortse commissieleden n <
dit beroep alsnog te horen, dan AU .1.
Zandvoortse commissie \MH b i j M a n f
hiertoe een uitnodiging ontvangen

Door d e afdeling sociale zaken \ , > >
Zandvoort werd medetredet k! u, i
geen ambtenaar aam\ -i>/,n> kon /uu
wegens ziekte op de ai rit l in^

Berouw
ZANDVOORT - Een vicleoi ecui <1

die op 3ö januari wa.s gestolen, b!
problemen te hebben opgelcvt
voor de dief De ye.stolui reron
weid op donderdag 9 febi uai i dooi
eigenaar bij zijn thm.skoausi. l . i i
voordeur aangetioffen, gewikkt ld
een plastic vuilniszak De pol
heeft de videorecorder nu in l '
beheer voor een ondeizoek na.u
diefstal.

Oplichting
ZANDVOORT - Naai aaiili «In;-1

van een triest verhaal ovei een ineis)-
dat erg ziek zou zijn. maaku i en
38-jarige ziekenveizornMei i '.Cm
over naar de rekening van een bcv. o
ner van een verzorgingstehuis .Wu
het licht kwam dat de man het h -U1

verhaal uit zijn duim had g-voeen

Uw krant niet
ontvangen ?

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

1 K
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PAMIUEBËRÏCHTEN

Enige en algemene kennisgeving

„Veilig in Jezus armen"

Op HS-jarige leeftijd is op 11 februari 1984 van ons
weggenomen mijn allerliefste vrouw

Bep Touber

Zij was moeder, groot- en overgrootmoeder.
Ons verdriet is zeer groot.
Namens hen die haar zo lief hadden

Nick Touber

Zandvoort
Kostverlorenslraat -18
Zij heeft haar l ichaam ter beschikking van de we-
tenschap gesteld.
Liever geen bex.oek.

Voor de vele blijken van belangstelling ons betoond
na het overlijden van mijn man, onze vader, groot-
en overgrootvader

Henk Lcijenhorst

danken wij u h ierbi j heel hartelijk.

Uit aller naam
H. Leijenhorst-de Jonge

Zandvoort
Februari 1984

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

VOORVERKOOP

20%
korting in de maand februari op al onze bloem- en
groentezaden.

voor de vensterbank

• Jiffy-pOfS div. maten

0 Zaaigrond

• Bemesting

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

Mata Hari Snackcorner
02507-13201. Haltestraat24-Zandvoort

• KOUDE SCHOTELS «BITTERGARNITUREN
• INDONESISCHE RIJSTTAFELS • CHINESE

FONDUE alleen op bestelling.

Wat niemand anders heeft:
• „ZANDVOORTSE ROLLEN".
Gaarne verstrekken wij u (telefonisch) een prijsopgave
In het winterseizoen: woensdags gesloten.

Deze week:
• BICK RIB, SIO MAY
En vanaf heden iedere week
• INDONESISCHE GERECHTEN

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zand voort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00uur!! !
Kom luiste; 3n of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE D AG EEN MENU VOOR 10.-
Letop !!! Waar kan dit? En toch zo goed.

"Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, doperwteri; donderdag
karbpnade,.frites, groente; vrijdag verse -
kabeljauw,, rnosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bplognaise;
zondag 1/2 kip met frites eni groente.;

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn , 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone, 400 a 500 gram 28.50
Tournedos, 300 gram ..:' 25.50
Entrecôte, 250 gram •. 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

KURISTGEBITTENREPARATIES

A. R1TMAIM
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Wie zijn geluk niet kent leeft ongelukkig in rijk bezit.
(VONDEL 1587-1679)

Maar wie een horloge, klok of wekker heeft van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiawcg 4 - Tel. l 23 07

heeft zulk een rijk bezit dat hij er voortdurend gelukkig
mee is.

In ons eigen atelier repareren we ook antieke en oude
horloges en klokken. Vooraf prijsopgave. Volledige

garantie.

BENZINE NU 11 CENT KORTING

SAMSON, de eerste accu die
langer meegaat dan
uw auto. Toch maar 149,-
( i esch ik t \ o o r o.a. AH'a Romeo,
Niwin, Ma/da, Saab, Volvo. Mercedes.

Duplo autolamp
12 V E-keur: 2,50

Bescherm uw autovloer tegen vuil
en sneeuw met rubbermatten.
Voor de prijs hoeft u 't niet te laten.
Ruitmotief of noppen, 38x55 cm
per stuk: van f4,95 voor

Goed licht? Allicht!
Narva lampenset 12 V voor een
schijntje: Van f6,95 voor

Halogeen autolamp
12V:Vanfll,50voor
Narva halogeenset
E-keur: Van f 16,75 voor

Sleepkabel, ijzersterk maar
gemaakt van nylon. Trekkracht
2500 kg voor de
vederlichte prijs van

3,95
ior een

4,95
8,95
13,75

jxi\.iav,ii(.

12,50
KOM SNEL NAAR

Aufoverwenstation GEERLING
Hogeweg 2 - Tel. 1 22 40

EN PROFITEER VAN DEZE WINTER AANBIEDINGEN

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

BAR- DANCING
STATIONSSTRAAT 7-11, ZANDVOORT

FEESTJE BOUWEN!!!
Vrijdag 2 maart a.s.

5» BAL MASQUÉ"
Inschrijfgeld 25.- p.p. waarvoor consumptiebonnen.

Inschrijven aan de bar t/m 26 februari.
Tof ziens in

STATIONSSTRAAT 7-11, ZANDVOORT, TEL. 02507-19200

U weet het: ritje met Taxi 12600
in Zandvoort voor f 4.-

Te huur gevraagd
kleine

winkefi
of ruimte voor hel
openen van een
bloemenzaak of

halletje.
Br. and. nr. Z 749 bur. v.d.

blad.

Te koop aan de Dr.
Gerkestraat

garagebox
Koopsom 9000.- k.k.

Inl. 023-355836

Boetiek vraagt part-
time

verkoopster
met ervaring.

Leeftijd van 18 t/m 28 jaar.
Kort briefje s.v.p.

Br. ond. nr. Z 752 bur. v.d.
blad.

BAR- DANCINQ

Door echtpaar te
koop of te huur

gevraagd

FLAT OF
WOONHUIS
in Zandvoort

Inl. 02507-14022.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 32 12

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Alle kans dat uw proefrit op
een vliegtrip uitloopt.

Wie nu een van deze
Volkswagens koopt, vliegt gratis
naarde Volkswagen fabriek.

U bent een automobilist met een
zakelijke instelling. Verbruik, afschrijving en
restwaarde zijn punten die bij u zwaar
wegen in geval van aanschaf van een auto.
Zo rijdt u pas echt plezierig in een auto die
even koersvast is op de weg als bij inruil.

Alle redenen dus om tot een proefrit
met de Passat, de Passat Variant of de
Santana te besluiten. Want hoewel ze alle
drie danig verschillen, zijn het alle drie Volks-
wagens tot en met.

Dat betekent dat ze uitblinken in voor-
uitstrevende techniek. Zo is een achteras met
koerscorrigerende ophanging zeldzaam
in deze klasse, evenals een zelfcorrigerende
stuurinrichting.

Ook zuinigheid is een sterk punt. Door
toepassing van relatief veel lichte kunststof
materialen heeft Volkswagen de rolweer-

stand gereduceerd. Samen met de perfecte
aerodynamische vorm en de beproefde,
zuinige motoren levert dat uitermate gunstige
verbruikscijfers op.

ó Jaar carrosseriegarantie tegen door-
roesten van binnenuit en 3 jaar lakgarantie
vindt Volkswagen even vanzelfsprekend
als l jaar totale garantie ongeacht het aantal
kilometers.

De degelijkheid en betrouwbaarheid
die iedere Volkswagen eigen zijn, worden
vertaald in een aangenaam hoge restwaar-
de aan het einde van de rit.

*Blijft over dat éne tijdelijke extra. Want
mocht u nu tot kopen besluiten, dan wacht u
een eendaagse vliegtrip naar de Volks-
wagen fabrieken in Wolfsburg.

Zodat u zelf kunt constateren wat er
voor komt kijken om "Degelijk duurt 't langst"
waar te maken.

Wilt u naam, adres en telefoonnummer
van de VA.G dealer voor Volkswagen en
Audi bij u in de buurt, bel dan:

020-86 68 11.

Volkswagen. Degelijk duurt 't langst.

Passatva. 22.181
Leverbaar in een zuinige 1,3 liter motor

van 44 kW (60 DIN-pk) en een 1,6 liter motor
van 55 kW 175 DIN-pk). Bovendien is er de unieke
5-cilinder 2 liter motor met 85 kW 1115 DIN-pkl.
Gasinbouw is geen probleem. Ook zijn er twee
dieselversies, waaronder een turbo.

Pdssot Variant va. 24.906
Z'n motorenprogramma is identiek aan

dct van de Passal. Met neergeklapte achterbank
ontstaat een ruimte van maar liefst 1,83 m?.
De deelbare achterbank, standaard in de GL-
uitvoerinq, kan voor éénderde, tweederde of
helemaal worden neergeklapt.

Santana va. 23.901
De reislimousine bij uitstek. Vier deuren

zijn standaard. Leverbaar in 4 benzinemotor-
versies: een 1,3,1,6 en 1,8 liter carburatiemotor en
een 5-cilinder 2 liter injectiemotor met 85 kW
1115 DIN-pk]. Gasinbouw geen probleem. Ook
zijn er twee dieselversies, waaronder een turbo.

Afleveringskosten f 410,-. Prijzen ind. BTW, af Leusden. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden. *Deze aanbieding geldt uitsluitend van l tot en met 29 februari 1984 via de officiële
VA.G dealer voor Volkswagen en Audi.



't is best te
„merken,,

MUTRICOl
voor

elksdag
-Tlacon^OOcc

«SPORTIN6"
NU BIJ BONA

EXTRA VOORDELIGeen heerlute halfvolle
chocolade roelk BonaTAFELLAKENS EN SERVETTEN

met Boerenbont of van DamastColgate
TAMPONS

normaal
doos 40 stuks

TANDPASTA

tube
50 ml.

TAFEL
MARGARINE

dubbele
kuip
500 gram 2$é

Die is pas
goedgevuld

Onverdund
4' 2 KILO CHIVERS bencoOLD ENGLISH

MARMALADE CACAO
grote pot
800 gram

tomatensoepj een
complete
maaltijd!TOTAAL

WASMIDDEL
••* -^»~

california HEINZ
SMAAKSAUZENMEUBELSPRAY

zigeuner-, knoflook-,
picasso-, grill-, steak-,
cocktail- of sherrysausspuitbus

200 ml.

Plakt niet, borstelt
imakkeliikuit Luycks UNOXTONI POES

hapklare BROKJES

blikken

l
Si&K

FRANSE MOSTERD PATES
Ardenner-,
Franse-of
peperpaté

In GRATIS
limonadeglas

VALVOLIME
MOTO R O LI E 20 w 50

4llTERJl9

Jordan
AFWAS-
BORSTEL

Zandvoort.
Te huur voor perm.

gem. parterre

etage
875.- incl. gas,
water, licht, cv.

Tel. 02507-18011

piiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiai

j FOTOQUELLÉ"!
3 Compleet foto/film =
E assortiment, voordelig =
3 afdrukken en =
H ontwikkelen £
l DROGISTERIJ |
| MOERENBURG |
3 Haltestraat 8, 5
§ Zandvoort =

Te koop
aangeboden

VWGoIfGL
diesel

1978, groen met.,
schuifdak,

uitstekende staat.
Tel. 02507-19193

Te koop aan de Dr.
Gerkestraat

garagebox
Koopsom 9000.- k.k.

M. 023-355836

Te koop
aangeboden

hoek-
bankstel

slechts 5 mnd oud, gnjs-
blauw, boekenkast wit,

manoe stoel, wit, racefiets
Te/. 02507-19193

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Loekie Kistemaker-
v.d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis

Behandeling volgens
afspraak

Tel. 02507-14443,
b.g.g. 15185

Te koop
aangeboden

VWGolfGLS
5-drs.F eind'77,1978,

zilver met., radio-
cass., vele ace.

Te/. 02507-79193

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Meisje, 20 jaar,
zoekt zo spoedig

mogelijk
ZELFSTANDIGE

Tel. 02507-16718

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT j ACCOUNTANT

Brederodestraat61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein • Tel. 1 50 68 / 1 3612 /1 2518
Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

TE HUUR GEVRAAGD

GARAGE
OMGEVING LORENTZSTRAAT

voorzien van wate' en electra, huur per 3 maanden
vooruii betaald ƒ 360 - excl

Telefoon 02507-13615

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H.P. KOOIJMAN
Tel. 02507-13242 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!

Dolle pret met
bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
@12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist in al uw bloemwerken.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!
,

V » wra^xtt^^

HALEN
WILT BETALEN!

WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE - DO - VRIJ: 9.00-18.00 UUR
ZATERDAG: 9.00-15.00 UUR

HAARLEM:

HILLECOM: HOOFDSTRAAT 83 - ÜSSJLBLOKHUIS 18

Deslagerijwaaideklantnogechtkoningis!

ZIJLWEC102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANPVOORT:
GROTE KROCHT 7

letopïonsfUiaalBotermarktôO
is de GEHELE WEEK GEOPEND.'

ItfftXM^^

CLEMENTINES
3 pond

Extra mooi

HAMLOF
heel pond

Heerlijke grote "Spaanse

NAVELS
10 voor

10 KIWI'S
barstensvol vitamine C.

Maandag en dinsdag:

KOOLRAAP
vers gesneden, heel pond

PERSSINAASAPPELS
vol sap; 10 voor

AART
VEER

• • =
"7C § GROENTEN en FRUIT |

i Grote Krocht 23 |

2.50 1 Zandwooit-Tal.14404 |

jsiimimiiiiiiiiiiiiiuiiiitniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitè;

Voorjaar ?
Met bloemen van

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Wie er dit jaar voordelig met vakantie wil.
Touringcarreis naar Pineda de Mar aan de Spaanse Costa
Brava W
Appartement Edificiomontemar (2 of 3 kamer appartementen).
Dus woonkamer met 1 of 2 slaapkamers.
Complete badkamer en keuken.
Inclusief: elke avond diner (wordt aan de deur bezorgd)
Inclusief: tijdens uw verblijf gratis busexcursie en op de terugweg
een gratis picknickpakket.

Let nu goed op hoe voordelig dit allemaal is.
Mei'84: 10 dagen (2-3- of 4 personen) p.p

17 dagen (2-3 of 4 personen) p.p
Juli en augustus:

390.00
595.00

555.00
815.00
410.00
615.00

10 dagen (2-3-4-5-6 personen) p.p

17 dagen (2-3-4-5-of 6 personen) p.p

Juni: 10 dagen (2-3-4-5-of 6 personen) p.p

17 dagen (2-3-4-5- of 6 dagen) p.p
April en september kan natuurlijk ook.
U woont 100meter vanaf de Middelandse Zee en het centrum is op 100 m.
Boek snel bij:

REISBURO KERKMAN
Gr. Krocht 20 tel. 12560 of 13203

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

VOOR DE HOND
OP ALLE KAUW-ARTIKELEN

10% korting
In Kennemerland de enige met het door

het ministerie van landbouw en vissen/
erkende certificaat.

„DIERENGEZONDHEIDSCONSULENT"

lid dïbevo

DAMESMOLIÈRES
ECHT LEDER
zwart, bruin,
bordeaux,
pok als instap ..........

HERENMOLIËRES
ECHT LEDER
•zwart, bruin,
bordeaux,
ook als instap .

Herman Harms
>s- Schoenen
i; Grote Krocht 20b - Zandvoprt

schoner!
Uw hulp
voor het

chemisch f O-
reinigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap

Aveanette
Zandvoort, Grot* Krocht 21

Heemstede, Zandvóortstlaan 69
BloemendMl,

Haarlem, Jan GIJienKade 1 63

oUÜCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
/AKËNMAN EN PARTICULIER
Mi v o-advertent ies worden gezet over 1 of 2 kolommen
b;:.'.-file in diverse lettergrootten.

i •'..: !'i",.'iioron verwijzen wij naar de speciala bon op de pagina
. : • ; - : : -O 'S" .

; ' • . • : ;.vn is mogelijk in de volgende edities
;;.::; :vo"oits Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
i"' .:!;,: dinsdag 17.00 uur.
r • ' : i , i 'Jiv lekM telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
.? •-' :' ••':\ .ifijOvcn of zenden aan:
:• ' •;:,:ivociis Nieuwsblad, Gaslnuisplein 2, 2042 JM Zand-

'. ;...:-. L.-:nec:ia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
A '.; /'v,i.-;rnaer.

« i:i;:.:l3inr; is ook mogelijk in Ce volgende combinatie:
c;.' ••'.i'.:iiGevense/Sioiense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
s "ü'jranl. Weekblad Ouder-Amslel, Amstelveens Week-
\j.•:.' ' ühoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
C.,-i:.'ac.t, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
::•: :?i;'"ior/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
i,:oi ' j :" i is Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
f , • : ",,:teiland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
( . . • r . :':;.cir;r Post en Almere Post.
ƒ - ; .•'') |ier millimeter.
ï- r i j - ! : vrijdag 16.00 uur.

t*: ; : :uijtie ever onze overige aantrekkelijke advertentieco-
l iü i : ;'!•;-; in do Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
!-,i|,;u-.:r.
t,; '•'.-i'.r brieven onder nummer wordl ƒ 4.50 in rekening ge-
tr;'.,:h'.
6) lïij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
vyrs'.iiufd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
vürspn:idingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
ir, tekening gebracht.

l! kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
01,,;',"/..• n: lel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(<!•.-.>" nummer;; zijn niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:
r.'-ntrale orderafdeling Weekmedla,
Postbus 122,
1000 AC Aj'->sterdam._

Te koop gevraagd: VOUW-
CARAVAN. Tel. 02507-
17030.

Te koop gevr.: VERKEN-
NERSHOED. Te koop: rol-
lerskates. maat 41
ƒ 17,50. Tel. 03507-16130.

Aangeboden GOEDE VER-
ZORGING VOOR UW
HOND (teef) tijdens uw
VAKANTIE of weekend.
Tel. 02507-14058.

Te koop: GARAGE onder
Burg. v. Fencmaplein,
vraagprijs ƒ 9.000.-. Tel.
023-273902.

Te huur: de Witte Zwaan
ZIT- EN SLAAPKAMER.
Tel. 02507-13713.

U kunt in de winter ook
BRUIN WORDEN in Zancl-
vcort-Nooi'd. Zonnekuur (-
bankenhemel) per 30 min.
ƒ 7.50, abonn. 10 x ƒ 65.-,
geziclitkanon per 15 min.
ƒ 7,50, voor in f . en afspra-
ken Ellie v. Straaten, ope-
ningstijrien maandag t/m
vrijdagvan 10.00 tot 21.30
uur. Zaterdag van 12.00
tot 17.00 uur. Tel. 02507-
18097.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

vraagt

hulp voor de
afwas
Kerkstraat 15, tel. 12253.

vraagt

serveerster
met enige ervaring;
leeftijd ca. 19 jaar.
Haltestraat 15, tel. 14738.

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel
02507-19453 b.g.g. 13887

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S.
RIOOL-en DAKSERVICE

Vrijblijvend prijsopga ve.
Tel. 023-33 05 38 /02508-13 56

voor de particulier

m

Zandvoorfs nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tpt een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

j Mijn ,',Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

iJNaam:

jiAdres:

i Telefoon:

|_Postco_de:_^..^..^.^..^^^ _Plaatsj_^„„.„.^..^^.^.....^.^..^^

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrïoet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.
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GUNSTIG ADVIES VAN COMMISSIE VOOR GS
ZANDVOORT - Zonder hoofdelijke stemming en zonder gedach-

tenwisseling heeft de vorige week donderdag in het Provinciehuis in
Haarlem gehouden vergadering van de Commissie van advies en
bijstand voor ziekenhuisvoorzieningen van de Provinciale Raad voor
de Volksgezondheid in Noord-Holland besloten Gedeputeerde Sta-
ten te adviseren een gunstig advies aan de Staatssecretaris voor
Volksgezondheid uit, te brengen op het verzoek van de Stichting
Nieuw Unicum te ^andvoort, om afgifte van een verklaring voor de
bouw van een semi-permanente noodvoorziening ten behoeve van de
dagbesteding. Deze besteding betreft arbeids- en bezigheidsthera-
pie, vorming, ontwikkeling, ontspanning en dergelijke.

Semi-permanente voorziening
dagbesteding Nieuw Unicum

Het advies vermeldt dat het wense-
lijk is dat voordat verdere bouwkun-
dige veranderingen binnen Nieuw
Unicum worden gerealiseerd een be-
leidsplan van de instelling tegemoet
kan worden gezien. Volgens de verga-
dering moet duidelijkheid bestaan
over de taak en functie van Nieuw
Unicum in de gezondheidszorg. Hier-
bij is tevens van belang de positie
van Nieuw Unicum binnen het plan-
regime van de Wet Ziekenhuisvoor-
zieningen.

In de toelichting op het verzoek
aan de staatssecretaris om afgifte
van een verklaring van de bouw
schreef het bestuur dat de inrichting
kampt met een tekort aan goede
ruimten. Over de problematiek is een
nota in voorbereiding. In het besef
dat de gewenste bouwkundige veran-
deringen nog lange tijd op zich zullen
laten wachten, wordt goedkeuring
gevraagd voor de bouw van een
noodvoorziening van de dagbeste-
ding.

De huidige accommodatie is niet
geschikt om te voldoen aan de vraag
naar zinvolle dagbesteding. Het me-
rendeel van de activiteiten vindt
plaats in een in 1974 omgebouwde
berging. De brandweer heeft de ruim-
te afgekeurd voor het gebruik van
groepen bestaande uit meer dan vijf
personen. Verder worden de activitei-
ten belemmerd omdat verschillende
groepen bewoners, waaronder veelal
spraakgestoorden, in één ruimte zijn
ondergebracht.

Uitwijk en toename

In voorkomende gevallen kan wor-
den uitgeweken naar andere ruim-

rechterzijgevel.

Het buitenaanzicht van de semi-permanente voorziening, waarin ondermeer een video-lcesruimte, donkere
kamer, een toiletgroep een grote en kleine /aal en keuken zijn gcprojektcerd. Het semipermanente gebouw zal aan
het hoofdgebouw grenzen en van daaruit ook toegankelijk zijn. Het is gesitueerd op één van de binnenterreinen'
zoals de kleine schets aangeeft.

buiten beschouwing gelaten. De
stichting onderscheidt zich van ver-
pleeghuizen doordat de organisatie
een aangepaste woon-, werk- en leef-
omgevmg tracht te bieden aan licha-
melijk gpV^nrlicapten. Een ander ge-
schil is gelegen in het opnamebeleid.
Doonraans npprnf W<HIW Unicum

Handtekeningaktie
ZANDVOORT - Het bestuur

van de stichting tot behoud van
het Marinehospitaal maakt be-
kend dat in de wachtkamers van
de plaatselijke huisartsen, de
huisartsenpraktijk Nieuw Noord,
op het Gezondheidscentrum aan
het Beatrixplantsoen, de Zand-
voortse apotheek en de Zeestraat
apotheek, alsmede de plaatselijke
banken, verzamellijsten zijn gede-
poneerd waarop inwoners hun
handtekening kunnen plaatsen,
wanneer zij van mening zijn dat
het Marinehospitaal in Overveen
niet • gesloten mag. worden voor
burgerpatiënten. De secretaresse
van de stichting deelt mee dat
voorlopig slechts positieve reac-
ties zijn ontvangen.

Zo zal één der leden van de
tweede kamer aanwezig zijn bij de
eerstkomende vergadering. Ook
van de zijde van de marine is men
verheugd over de totstandkoming
van de stichting en de bijval die
deze in brede kring ontvangt.

geen patiënten op die ouder zijn dan
55 jaar.

Zelfstandig optreden

Blijkens het advies van de Raad
voor de Volksgezondheid stelt de or-
gamsatie zich ten doel de bewoners
van Nieuw Unicum zo zelfstandig
mogelijk te laten functioneren. Ge-
zien de handicaps van de bewoners
vergt de verwezenlijking van dit doel
een uitgebreid pakket van medische
en maatschapnolijke voorzieningen

Uiteraard toont direkteur Burg-
graaf van Nieuw Unicum zich bijzon-
der verheugd over het standpunt van
commissie ziekenhuisvoorzieningen.
„Het wordt tijd dat er iets gaat ge-
beuren want de culturele werkers
kunnen nu amper uit de voeten Wij
hopen dat behalve goedkeuririg ook
het geld voor de bouw beschikbaar
kan komen" is zijn reactie

ten, zoals vergaderruimten en de
ruimte voor ergo-therapie. De vraag
naar dagbehandeling is de afgelopen
jaren toegenomen en naar verwach-
ting zal de vraag in de komende jaren
nog verder stijgen. De verzorgingsbe-
hoefte van de bewoners neemt toe.

Ook vermeldt het bestuur m zijn aan-
vrage aan de staatssecretaris de ver-
hoging van de eigen bijdrage-rege-
ling. Door de inkomstenyerminde-
ring zouden de bewoners minder acti-
viteiten buiten Nieuw Unicum kun-
nen ondernemen.

Noodvoorziening
Als tijdelijke oplossing voor het

ruimtegebrek stelt het bestuur van
Nieuw Unicum een noodvoorziening
voor. Deze dient te bestaan uit twee
ruimten voor kleine groepen, één

ruimte voor grotere groepen en de
daarbij behorende algemene ruim-
ten. De voorziening zou in verbinding
moeten staan met het hoofdgebouw.

De investeringskosten worden ge-
raamd op circa ƒ 380.000. De defini-
tieve oplossing van het ruimtepro-
bleem zal zijn vorm krijgen in een
algeheel verbouwplan.

De stichting, met een capaciteit
van 200, wordt wel - volgens het
advies van de Provinciale Raad -
omschreven als een voorzieningscen-
trum voor blijvend lichamelijk ge-
handicapten. Nieuw Unicum wordt
weliswaar in het kader van de AWBZ
(algemene wet bijzondere ziektekos-
ten) erkend als verpleeginrichting,
maar is tot op heden door het bijzon-
der karakter van de zorgverlening in
de planning van de verpleeghuizen

Kunstgenootschap groeit en groeit

Streekmuseum Zuid-
Kennemerland behoort tot
de mogelijkheden

ZANDVOORT - Een Streek-
museum in Zuid-Kennemerland
behoort zeker tot de mogelijkhe-
den wanneer men afgaat op de
woorden van dhr. F.W.A. Bee-
laerts van Blokland uit Haarlem,
voorzitter van de stichting die
zich beijvert voor de totstandko-
ming van een streekmuseum.

De groeiende interesse voor de
historie in de regio resulteerde de
zeventiger jaren in een goed con-
tact tussen diverse verenigingen.
Er worden gezamenlijke exposi-
ties gehouden, historische mark-
ten, en een overkoepelende stich-
ting werd opgericht.

Huisvesting werd gevonden in
een pandje aan het Nieuw Heilig-
land in Haarlem waar de diverse
verenigingen een soort „werk-,
huis" inrichtten. Met behulp van
vrijwilligers wordt daar gewerkt
aan een studiezaal, bibliotheek,
restauratie-atelier etc. "Het
Streekmuseum zal in de toe-
komst kunnen dienen als servi-
ce-instituut voor de deelnemen-
de cultureel-historische vereni-
gingen uit Kennemerland.

Dit kwam naar voren op de jaarlijk-
se genootschapsavond die door het
Genootschap Oud Zandvoort in de
Krocht werd gehouden op vrijdag-
avond 10 februari. Uiteraard een
nostalgische avond, want behalve de

causerie door dhr. Beelaerts van
Blokland werd ruim aandacht ge-
schonken aan het Zandvoort van
weleer.

Door de bomschuitenbouwclub
was een bescheiden expositie inge-
richt van haar werkstukken, terwijl
door de Zandvoorter A. Bakels weer
eens in het familiefoto- en filmarchief
was gedoken. Door hem werd een
fraaie film vertoond over het werken
van de Zandvoortse reddingsboot de
KNZHRM.

Het was vrijdagavond 10 februari
precies 47 jaar geleden dat twee be-
kende Zandvoorters om het leven
kwamen tijdens een proefvaart van
Station Zandvoort. Schipper Jan Mo-
lenaar en roeier Engel Schuiten raak-
ten destijds bij een manoeuvre van
de roeireddingsboot te water en ver-
dronken. Een film over het reddings-
wezen, die door de toeschouwers „in-
drukwekkend" werd genoemd.

Eveneens indrukwekkend was het
relaas van de heer J.A. Steen die te-
zamen met de heer C. Zwaag een dia-
lezing verzorgde, waaruit bleek dat
Zandvoorters zich in vroeger eeuwen
ook hebben bezig gehouden met de
walvisvaart. Een bijzonder geslaagde
genootschapsavond waar de muziek
werd verzorgd door Gerard Nijkamp.
Door voorzitter Hilbers werd dan ook
dank gebracht aan alle medewerken-
den, terwijl er door hem eveneens op
werd gewezen dat het ledental van
het genootschap gestaag toeneemt
en nu reeds het getal van vijfhonderd
dicht is genaderd.

Stuifzand
BEZUINIGINGEN - worden voorgesteld door het bestuur

van de openbare bibliotheek, om op deze wijze het hoofd boven
water te houden - het hoofd boven water houden daar zijn de
volkstuinders letterlijk en figuurlijk al ruim tien jaar bezig -
dat schijnt een heel karwei te zijn -- trouwens ook het voorstel
van de PvdA om grond af te graven aan de zuidzijde van het
complex - misschien zelfwerkzaamheid van de volkstuiners --
zo wordt gezegd - we weten dat niet zo precies - goed, je tuin
heb je als „verzetje" - maar om dan groot grondverzet te moe-
ten doen omdat je van je verzetje houdt is misschieji iaat veel
gevraagd •

'Wanneer het nu eens een beetje meezit da?i kan men bij Nieuw
U?iicinn uit de voeten met een semipermanente voorziening
voor de dagbesteding - het meezitten moet dan ioel gevonden
worden in een bijdrage van het Rijk - want voor alle plannen is
wel geld nodig - en dat schijnt in Den Haag een bijzonder
schaars artikel te zijn •

Trouioens schaars wordt ook de huisvesting in het NORONge-
bied - daar waar Zandvoorters naar toe konden - wanneer ze
het wachten op een woning in de gemeente beu waren - nu door
Den Haag is gezegd -- dat bij Vijfhuizen zo'n 6500 woningen
minder gebouwd kunnen worden - is het lawaai m de diverse
gemeenten losgebroken - Het lijkt dat daar gedacht gaat wor-
den „leder voor zich en God voor 0713 allen -- hoewel bürgemees-
ter Machielsen nog vasthoudt aan samenwerking met de ge-
westgemeenten -- ziet de EMM haar plannen in de ijskast ver-
dwijnen - en zou men zelf wel in Den Haag wat contingenten
willen lospeuteren •

Tobber hadden wij de hele week al niet gezien - en wij dach-
ten dan ook dat hij zijn wekelijkse afspraak zou vergeten --
maar nee hoor - heel keurig kwam hij aangestapt over de losse
stenen en het vele zand op het Gasthuisplein •

„Je bent wat laat" spraken wij vermanend -- van onze vaste
medewerkers verwachten wij punktualiteit - dus houdt daar
even Tekening mee hé" •

Maar die kat is een hopeloos beest - trekt zich nergens iets
van aan - „Kijkje mag blij zijn dat ik kom" -- dat is de gewoon-
te in Zandvoort - Ik ben een geboren en getogen Zandvoorter --
dus als hoge heren in deze gemeenten geen gebruik willen jna-
ken van een uitnodiging en geen afbericht sturen - dan mag je
tenminste dankbaar zijn dat ik wél kom - zo is dat •

„Tobber je hebt het fout - als je een uitnodiging niet kunt
aannemen dan stuur je een afbericht - zo hoort dat - dat doet
ieder weldenkend - wei-opgevoed mens - dus je mag dergelijke
insinuaties niet rondstrooien" •

„Goed, goed, zal ik het wel verkeerd begrepen hebben - maar
ik heb nu al een tijdje een bekend hooggeplaatst gezicht gemist
bij een officiële ingebruikneming van nieuwe woningen - ik had
zo hier en daar eens geïnformeerd, want ik dacht ze zullen het
toch niet vergeten zijn hé -- die uitnodiging te versturen -jaje
kunt niet weten - maar nee hoor - iedere keer weer die uitnodi-
ging - maar iedere keer geen afbericht - en geen bezoekje -
nou dat vind ik wat vreemd en dat heeft niets te maken met
rondstrooien van praatjes - van mij hoor je geen wilde india-
nenverhalen hoor over expres onder water zetten van landjes -
van mij niet - zo ben ik niet - alhoewel je wel een paar natte
poten haalt in die duinen - ik blijf liever op het droge •

Weetje trouwens al dat alle carnavalsvierders straks ook op
een droogje komen te zitten? - Ha, ha, wist je niet hé -- nou het is
oorlog tussen de horecaffers en de carnavalsvereniging - vroe-
ger kon je wel in tien - wat zeg ik, twintig kroegen carnaval
vieren - iedereen kreeg een speciale vergunning om open te
blijven tijdens carnaval tot vijf uur in de morgen - kon je nog
eens lekker doorzakken - nou dit jaar niet - geen vergunning
want er zijn nog maar zo'n acht bars die echt meedoen met
carnaval en dat vinden ze de moeite niet meer - tenminste voor
de carnavalsvereniging hoeft het niet meer - ze hebben nu hun
eigen etablissement - daar gaan ze afschuimen - of laten ze
zich vollopen - of wat de mensen dan ook doen met carnaval -
de rest hoeft niet meer mee te doen -- geen extra nachtvergun-
ning - lekker rustig voor mij en de vriendjes - want wij willen
zo eind februari begin maart nog wel eens een bezoekje brengen
hier of daar in verband met het jaargetijde -- dus kunnen wij dit
jaar rustig onze gang gaan - ja je moet de zonzijde maar zoe-
ken denk ik altijd maar -- wel sneu voor de mensen die een
extra vergunning wilden hebben - voor de anderen is het rustig
- maar ik vraag mij wel af of Prins Carnaval met zijn kroegen-
en dweiltocht nu overal nog welkom is •

Dat was het dan lieve mensen - de krant is klaar - voetjes op
tafel tot volgende week •

Hetzelfde complex in de zomermaanden, een klein paradijs waar veel
Zandvoorters plezier aan beleven, (archieffoto).

VOORSTEL VAN PVDA

Vrijstelling voor
volkstuinders
van betalen
pachtsom 1984

Troosteloos ligt het complex er in de wintermaanden bij. Foto Dick Loenen.
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ZANDVOORT - De fraktie van de Partij van de Arbeid is van
mening dat het gemeentebestuur maatregelen dient te nemen om
aan de wateroverlast in het binnenterrein circuit en de volkstuinders
aan het complex Keesomstraat een einde te maken.

Door Ineke Wind, sprekend namens deze fraktie, is verzocht de
komende raadsvergadering, die op 28 februari zal worden gehouden,
een voorstel op de agenda te plaatsen waarin de problematiek van de
volkstuinders én de regelmatig terugkerende wateroverlast voor
eens en altijd geregeld wordt.

Een bekend feit is dat bij teveel
neerslag de vijvers in het binnen-
circuit terrein, die als overloop
dienen voor de rioolwaterzuive-
ring, overvol raken en dat daar-
om door de dienst PW de veldei:
van de hockeyclub onder water
worden gezet. Door het bestuur
van de Volkstuinvereniging
wordt gezegd dat ook de volks-
tuinen van deze maatregel te lij-
den hebben. Ze kampen nu met
een te grote wateroverlast, de
tuinen staan regelmatig blank,
met een grote hoeveelheid ver-
vuild water. De door hen uitge-
zette planten en zaden verrotten
en de schade is groot. Door het
bestuur van deze vereniging was
bij het gemeentebestuur op
maatregelen aangedrongen om
een einde te maken aan de wate-
roverlast. Dit gebeurde in een
schrijven gedateerd oktober
1983. Ruim een week geleden
ontving het bestuur een ant-
woord waaruit bleek dat het ge-
meentebestuur niet van plan is of
niet in staat is. aan het verzoek

van de volkstuinders gehoor te
geven.

Volgens ing. Wertheim van de
Dienst Publieke Werken is de wate-
roverlast ontstaan en zal in de toe-
komst opnieuw ontstaan door te veel
neerslag, iets waar het gemeentebe-
stuur niets aan kan doen. Dat het
volkstuincomplex wordt gehinderd
door wateroverlast regelrecht afkom-
stig van de o verloop vijvers op het
binnencircuitterrein, wordt ontkend.
„De enige vereniging die hier hinder
van ondervindt is de hockeyclub. Bo-
vendien is het gezuiverd rioolwater.
Waar de tuinders over klagen is de
hoge stand van het grondwaterpeil
en dat hebben wij niet in de hand.
Bovendien is dat water waarschijn-
lijk vervuild door gebruik van kunst-
mest en gewone mest die door de
tuinders wordt gebruikt. Wanneer
water niet kan wegzakken, ontstaat
een smeerboel", aldus de direkteur
van deze dienst.

Voorstel

Door de fraktie van de PvdA wordt
nu voorgesteld op een zo kort moge-
Hjke termijn, maar in ieder geval bin-

nen drie maanden, maatregelen te
nemen teneinde tot een oplossing te
komen voor de hoge grondwater-
stand op het volkstuincomplex aan
de Keesomstraat. De PvdA verwacht
in die zin een voorstel, plus de fman-
ciele gevolgen voor de gemeente hier-
van.

De fraktie van de PvdA verzoekt
het college niet alleen om met een
voorstel te komen, maar draagt zelf
al plannen aan.

Een mogelijkheid zou zijn om het
complex met ongeveer zeventig tui-
nen uit te breiden aan de zuidkant en
de daarbij afgegraven grond te ge-
bruiken voor ophoging van de reeds
bestaande tuinen op het complex.
Een en ander zou wellicht voordelig
kunnen wanneer de volkstuinders in
dit opzicht het grondwerk zouden
verrichten.

Hiermee is volgens de PvdA-fraktie
tegelijk het probleem ondervangen
dat de afgelopen jaren de uitbreiding
van het complex tegen hield, name-
lijk het verbod om afgegraven zand
uit de duinen buiten de gemeente-
grenzen te brengen.

Bij de uitbreiding van het complex
wordt het college tevens in overwe-
ging gegeven de tuinders uit het bin-
nenterrein circuit een volkstuin in
het nieuwe complex aan te bieden,
zodat aan de illegale, doch gedoogde
teellandjes een einde komt. Ook deze
illegale tuinders ondervinden van de
vele neerslag een weerslag.

Een goed idee vindt de PvdA het
om de volkstuinders vrijstelling te

verlenen van betaling van de pacht-
som voor 1984. dit als tegemoetko-
ming in de kosten die deze tuinlief-
hebbers de afgelopen jaren hebben
gehad.

Vragen

Bovendien wenst de PvdA geinfor-
meerd te worden over het grondwa-
terpeil in het gehele gebied (binnen-
terrein circuit en volkstumencorn-
plex).

Eveneens wenst de PvdA zekerheid
of een nieuw contract met de volks-
tuinders wordt opgesteld, het oude
schijnt al een jaar geleden verlopen
te zijn en wil men weten welke slap-
pen door de gemeente zijn genomen
ten aanzien van de wateroverlast.

Tevens verzoekt de- Iraktie duidehjk-
heid over de vraag of de gemeente
Zandvoort een forse boete moet beta-
len wanneer blijkt dat het water op
het volkstuincomplex zo ernstig is
verontreinigd dat er gevaar dreigt
voor de waterwinning in het aangren-
zende gebied.

Wanneer u dit blad
niet regelmatig

ontvangt..,
Wilt u ons dan bellen?

Extra bezuinigingen bibliotheek.
Vervolg op pag. l
stuur eveneens teruggebracht kun-
nen worden, en zorgen voor extra
bezuinigingen

„Vijfenzeventigduizend gulden be-
sparen in drie jaar tijd, is natuurlijk
geen kleinigheid, en wij hebben
werkelijk geschraapt en geschrapt
waar dit mogelijk was", aldus de heer
Wijnbeek. „Verder kunnen wij mo-
menteel niet gaan, want dan zouden
wij de dienstverlening in gevaar
brengen, en dat is natuurlijk voor een
instelling als de onze ondenkbaar".

De dienstverlening van de biblio-
theek wordt dus niet verminderd, wel
kunnen gebruikers van de openbare
bibliotheek een vermindering van
het aantal openingsuren tegemoet
zien.

Veel werd er de laatste tijd al ge-
werkt met „eigen" middelen. Zo is de
maandelijkse „Film-Inn" geschrapt,
worden tentoonstellingen gehouden
van „eigen" mensen, bijvoorbeeld de
tentoonstelling van de Zandvoortse
Fotokring, en worden de vitrines ge-
vuld met werk en tentoonstellingen
van privé personen Kortom de zelf-
werkzaamheid van de gebruikers van
de bibliotheek heeft de laatste maan-
den al een grote injectie gekregen.
Men hoopt op de' ingeslagen weg
voort te gaan

Commissie
In de'commissie financiën die op 6

februari werd gehouden, lag, voor de
commissieleden ter in/age een voor
stel van het college de gewijzigde
begroting voor 1984 van de biblio
theek goed te keuren en de subsidie-
ring voor de laren 1984 tin 1987 te
bepalen op basis van het overleg dat
in de afgelopen maanden met het
bibhotheekbestuur heeft plaatsge-
vonden.

Door de wethouder en bestuur van
de openbare bibliotheek wordt de
nadruk gelegd op de goede verstand-
houding tijdens dit overleg „Het was
een plezierig overleg, in goede sfeer
gevoerd, waarbij aan beide zijden tot
uitdrukking kwam dat men samen
wel degelijk tot een goede afronding
kon komen, hetgeen dus is gelukt",
zegt de heer Wijnbeek.

De commissieleden konden in
hoofdlijnen wel meegaan met dit
voorstel, hoewel Aukema kantteke-
ningen plaatste bij de voorwaarde
dat invulling van de vakatures bij de
bibliotheek de goedkeuring van b en
w behoeft.

Op deze commissievergadering
werd door wethouder Flieringa uit-
drukkelijk gesteld dat het nieuwe
plan de bibliotheek zekerheid biedt
voor de jaren 1984/1987. Over het
verder voortbestaan zal een intensief
overleg gedurende deze periode
noodzakelijk zijn.

De raadsleden kunnen het voorstel
in de komende raadsvergadering te-
gemoet zien.
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Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
* Vülverzarneling
«Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels- en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
» Rolcontainers van diverse volumes.
o Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
« Rolcontainers met geremd wiel.
e Ook voor 240 liter minicontainers.

OOK VOOR 240 LBTER

o Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

e Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

Jhuis in i»*

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
Va MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
Hfl ÖÓI1 ffl SI H P W fllMl 101 Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier
lllVVl MOII Cllwl*|IWli vanO,08cal.m2hoC._ ^ Knipping(Dld.)

-------~----------•------"•-•~•~•••--•~'~'"~~~~~~'~ modelhuis/showroom -•--

Hans Wiering
Zwaagdijk 308 (bij Hoorró

Tel. 02290 - B 12 95

• 15 jaar garantie
• nooit meer schilderen
• 5-punts sluiting ventilatiestand
• preventie tegen inbraak draai-kiep systeem

leverbaar ,n vele kleuren • acMerfleufen /_/^_ U

• schuifpuien Ummo mÜJ
• Rolluiken PERFEKTIE OP MAAT!

,__~_ ̂  ^
VERKOOPKANTOREN: • EGMOND BINNEN if*

TEL. 02206-3545
> LANDSMEER

TEL 02908-1165

f*<lr<i stuurt u de antwoordbon
• ingevuld in een

Oiverse soorten glas

Levering inkl. therm.
beglazing

l ZWAAG
TELL. 02290-39605

• gefrankeerde envelop
1 naar ons op voor <

nadere
j ( informatie

voor ^fi

«P
mm*»'

Baby en peuter-
Co dagverblijf

Begin april openen wij een
crèche in de omg.

Bloemendaal voor kinderen van 6 weken tot
Bjaar.
Les Petits is het gehele jaar geopend tussen
8.00 en 18.00 uur.
Inlichtingen en reservering tel. 023-252102/
023-246747.

Te huur aangeb.:
APPARTEMENT

voor 2 pers.
op 1e etage met
groot balkon.

Tel. 02507-173 85

auto- en motorrijschool

bert hoogend ij k,
tollensstraat 35
2041 pp zandvoort
telefoon 02507-14946

• automaat
• schakel
• motor
• eigentijdse theorie

lidbovag-
collectief31

AUTO VAN HET JAAR 1984

AUTO1NFO

Uno

verwachti
door Jo Goezinne

STREEK - Deze week een na-
dere kennismaking met de Fiat
Uno, de auto die bij de verkiezing
van „de auto van het jaar 1984"
als nummer één uit de bus is
gekomen en wat dat betreft zijn
naam dus eer heeft aangedaan.

Wat die uitverkiezing tot auto
van het jaar betreft, is het de
laatste jaren niet mogelijk geble-
ken de uitslag tot de officiële
datum van bekendmaking bui-
ten de publiciteit te houden. De
jacht op primeurs en het vrij gro-
te aantal medewerkers aan die
selectie hebben er toe geleid, dat

Ondanks de beperkte carrosserieafmetingen vinden vier volwassenen of
eventueel twee volwassenen plus drie kinderen In de Fiat Uno een comfortabele
zitruimte.

weken en weken voor de officiële
bekendmaking de uitslag al in ue
kranten te lezen valt. Zo was er
ook het afgelopen jaar al vroeg-
tijdig bekend, dat de Italiaanse
Fiat-fabrieken in Turijn met het
Uno-project als nummer één uit
de strijd zouden komen, met als
goede tweede en naaste concur-
rent de Peugeot 205. De Uno
kreeg van de internationale jury
346 punten, de Peugeot 325 pun-
ten. Als nummer drie tot en met
vijf volgden de nieuwe Volkswa-
gen Golf, de Mercedes Benz 190
en de Mazda 626.

De Fiat Uno kan worden be-
schouwd als een opvolger van de Fiat
127, een auto, die in het begin van de
zeventiger jaren op de markt kwam
en sindsdien een grote populariteit
heeft verworven. Dat wordt wel' dui-
delijk bevestigd door een totaal pro-
ductiecijfer van tegen de zes miljoen
Fiat 127's. De Uno behoort tot de
categorie van betrekkelijk kleine,
handzame automobielen en heeft
vergeleken met de 127 nog 10 cm aan
lengte ingeboet. Daar staat tegen-
over, dat de wielbasis met bijna 14
cm is vergroot en dat is een van de
factoren, die tot een voor een auto
van dit formaat uitstekend wegge-
drag zorgdragen.

De Uno is in verschillende uitvoe-
ringen en met verschillende motoren
leverbaar. De lichtste uitvoering is de
Uno 45, uitgerust met een 903 cc
motor met vier-versnellingsbak. De
Uno 55 heeft een 1116 cc motor en
naar keuze een vier- of vijf-versnel-
lingsbak, de Uno 70 een 1301 cc mo-
tor met vijfbak. Ook is er nog een
1301 cc dieseluitvoering.

Ik heb wat praktijkervaring opge-
daan met de Uno 55. uitgerust met
een 1116 cc motor en dat was toch
echt wel een prettige kennismaking.
In de periode van afwisselend vrie-
zend en kwakkelweer hebben zich in
het geheel geen startproblemen voor-
gedaan, de motor komt snel op be-
drijfstemperatuur en maakt een soe-
pele rijstijl mogelijk. Wat de trek-
kracht betreft, voor een accelleratie
van O tot 100 km/u wees de stopwatch
iets meer dan 16 seconden aan en de
topsnelheid ligt ruim boven de 140
km/u. De verbruikscijfers, zoals die
door de fabriek worden opgegeven,
vindt u bij de technische specifica-
ties, over de proefritten in stadsver-

keer en over autosnelwegen heb ik
een gemiddeld verbruik van l op 14
gemeten.

De versnelhngsbak vroeg aanvan-
kelijk wel enige gewenning, kwam
een ietsje zwaar over, maar achteraf
viel dit toch wel mee en met korte
bewegingen van het pookje is een
goede aansluiting van de opeenvol-
gende versnellingen bereikbaar.

Remmen
De Uno heeft op alle uitvoeringen

gescheiden remsystemen, vóór en
achter gescheiden. Als gebruikelijk
zijn vóór schijfremmen gemonteerd
en trommelremmen achter en dit sys-
teem functioneert prima. Dank zij de
servo-rembekrachtiging, die overi-
gens bij de Uno 45 ontbreekt, is een
lichte druk met de voet voldoende
om de Uno af te remmen. Ook bij een
aantal geforceerde stops kort na el-
kaar bleef de werking prima en was
er geen neiging tot scheef trekken te
bespeuren.

Zoals hierboven al vermeld stemde
het gehele weggedrag tot tevreden-
heid, wat trouwens wel te verwach-
ten was als het om de auto van het
jaar gaat. De onafhankelijke wielop-
hanging vóór met de McPherson-
veerpoten en een semi-onafhankelijk
systeem achter,langsarmen waarop
schroefveren, voldoet goed en ook
het gedrag in de bochten is erg neu-
traal. De besturing werkt volgens het
tandheugelsysteem en gaat erg licht.
De zit achter het stuur is goed. De
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Deze dashboardfoto toont een
volledig instrumentarium

stoel is erg gemakkelijk verstelbaar,
weliswaar niet traploos maar met
kleine verschillen in de stand, en
daardoor voor alle postuurmaten aan
te passen. Voor de bestuurder en de
passagier naast hem is opmerkelijk
veel ruimte aanwezig, achterin is ook
gewoekerd met de beenruimte, waar-
door de Uno voldoende comfort biedt

voor vier volwassenen of eventueel
twee volwassenen plus drie kinderen.

Bij de kennismaking met een on-
derscheiden auto zijn de verwachtin-
gen uiteraard vrij hoog gespannen en
ik moet toegeven, dat die in geen
enkel opzicht zijn teleurgesteld. Na
het grote succes van zijn voorganger,
de Fiat 127, zal ook de Uno stellig het
grote koperspubliek, dat geinteres-
seerd is in een betaalbare, handzame,
zuinige en ook betrouwbare automo-
biel, voor zich weten te winnen. De
prijzen liggen van / 14.390,-.

Technische gegevens van de Uno
55:
- motor: 4 cilinder in lijn, dwars voor-
in
- boring x slag: 80 x 55 mm
- cilinderinhoud: 1116 cm3
- compressieverhouding: 9,2 : l
- max. vermogen: 40,5kW
(55 pk) 5600 t.p.m.
- max. koppel: 86,3 Nm (8,8 kgm) bij
299 t.p.m.
- koppeling: enkelvoudige droge
plaatkoppeling
- versnellingsbak: 4 of 5 en achteruit
- aandrijving: voorwielaandrijving
- wielophanging vóór: onafhankelijk,
McPherson, met schroefveer en trian-
gel

De Flat Uno, de automobiel, die door
een internationale jury werd uitver-
kozen tot „de auto van het jaar 1984".

- wielophanging achter: torderende
verbindigsarm, verbindingsarm, -
remsysteem: hydraulisch, geschei-
den remcircuit
- voor: schrijfremmen met'zwevende
remunits
- achter: trommelremmen met zelf-
centrerende en automatische spe-
lingsafstelling
- besturing: tandheugeltype
- velgmaat: 4,5 B x 13" 13„ staal
- bandenmaat: 135 SR 13"
- lengte: 3644 mm
- breedte: 1548 mm
- hoogte: 1432 mm
- wielbasis: 2362 mm
- draaicirkel: 9,4 m.
- benzineverbruik:
bij 90 km/u 5,1 liter/100 km (l op 19,6);
bij 120 km/u 6,8 liter/100 km (l op
14,7)
stadsverbruik 7,8 liter/100 km/ (l op
12,8);
gemiddeld verbruik 6,6 liter/100 km
(l op 15,1);- inhoud benzinetank: 42
liter
- max. snelheid: 150 km/u.

voort
Kamerfingh Onnesstraat 23 - Zandvoort

Tel.02507-1 4580

EWEZEN DE BESTE
UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

LET OP ONZE AKTIES !!!
Doe nu uw voordeel daarmee!

SPRAAKMAKEND VERMOGEN
Sinds kort is de Volvo 760 serie uitgebreid met een spectaculair

model: de 760 Turbo met Intercooler.
Geklokt op ruim 200 km/u, moeiteloos accelererend van 0-100

km/u in 8 5 seconden, overbrugt de Volvo 760 Turbo Intercooler het klassieke
dilemma tussen riant comfort en absolute topprestaties. Met liefst
173 pk spraakmakend vermogen 'Vermogend' zijn ook de turbogeladen
6 cilinder dieselmotor en de geruisloze, lichtmetalen V6 injectiemotor.

Welke motor u ook kiest, u rijdt m de beste Volvo en dus m een
van de beste auto's die er ooit werden gebouwd. Dat zult u al direct na uw
eerste kennismaking met de Volvo 760 beamen
VOLVO 760 TURBO INTERCOOLER F 69.870,- INCL BTW. VOLVO 760 GLË
F 65.980,- INCL. BTW AFLEVERIIMGSKOSTEN F 375,- LEASEN VANAF
F1654,- EXCL. BTW PER MAAND BIJ 25.000 KM PER JAAR.

VOLVO, HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

Ook nu nog

VERSE SPECULAASBROKKEN!
Lekker joh!!!

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

Gevraagd koopruil
Aangeboden

LUXE 4-KAMERFLAT
aan de V. Galenstraat.

Gevraagd
2-KAMER-APPARTEMENT

of kleine eengezinswoning
Br. ond. nr. Z 750 bur. v.d. blad.

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186
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Lionsdames goed op
dreef tegen Egmond

Fel gevecht om de bal tussen de dames van Egmond en Lions. Foto: Dick
Loenen

ZANDVOORT - Zo goed als
het gaat met de dames van de
basketbalvereniging The Lions
zo slecht vergaat het de heren.
Lionsdames draaien zeer goed
mee in de top van het klassement
en hadden dan ook geen moeite
met Egmond, 49-17. De heren
hebben zich reeds neergelegd bij
degradatie en waren, vooral in de
tweede helft, kansloos tegen
Noorderhaven 65-95.

De Lionsdames kenden in de strijd
tegen Egmond een slow-start en kwa-
men in de eerste zes minuten tot
welgeteld één score. Na deze zes mi-
nuten liep het wat beter. De aanval-
len werden prima opgezet maar niet
alle schoten leverden een score op.
Egmond kon zodoende aardig volgen
hetgeen een ruststand van 18-12 op
het scorebord bracht.

In de tweede helft kwam Lions m
het juiste ritme en heeft Egmond
geen enkele kans om iets terug te
doen. De verdediging overheerst
waardoor Egmond maar tot slechts
vijf punten weet te komen. Door het
goede verdedigen van Lions, vaak
veel te sterk in de rebound, kon er
snel worden overgeschakeld op de
break, die via Kika de Leon en Jac-
queline Paauw de nodige punten op-
leverde. Onder het bord heerste Thea
Reinders die vele rebounds pakte.

Kon er niet op de break gespeeld
worden dan zette Lions de aanval
rustig op, net zolang tot er een speel-
ster vrij gespeeld werd waarna een
score volgde. Met dit spel werd Eg-
mond volledig zoek gespeeld naar
een 49-17 nederlaag. Coach Olaf Ver-
meulen was zeer tevreden: „Het liep
als een trein in de tweede helft. Het
lukte zeer goed en we hebben dan
ook wat kunnen uit proberen wat
goed uitpakte. Met de komende be-
langrijke wedstrijd tegen White Stars
geeft dit het nodige vertrouwen".

Scores Lions: Kika de Leon 14,
Thea Reinders 10, Jacqueline Paauw
8, Ella van Nes 6.

Heren
De Lionsheren waren ook tegen

Noorderhaven kansloos. De Lions
heeft zich er blijkbaar mee verenigd
dat volgend jaar een klasse lager zal
worden gespeeld, daar het niet tot
geweldig basketbal in staat was. In
de eerste helft ging het nog wel wat
de score betreft. Vooral Eric Lampe
was in deze periode op dreef en mede
door zijn toedoen kon de score drage-
lijk blij ven 31-37.

Na de rust heeft Lions wel gepro-
beerd om terug te komen, doch niets
gelukte. Noorderhaven daarentegen
kwam in deze periode tot een gewel-
dig schotpercentage. Veel van de
dpelpogingen waren raak en tegen
dit geweld kon Lions geen enkele
•"uist mak"n Mn was het Peter Noort-

man die met enige goede akties Lions
wat aanvallende impulsen gaf, maar
het zuivere schot van Noorderhaven
betekende een ruime 65-95 neder-
laag.

Coach Ton Crabbendam heeft de
moed ook opgegeven: ,,Het is voor
ons beter dat we een klasse lager
gaan spelen. De tegenstanders in de-
ze afdeling zijn veel te sterk voor ons
en voor de jongens is de gein er op
een gegeven moment vanaf als je
steeds met grote cijfers verschil ver-
liest. In een lagere klasse moet het
veel beter gaan en kunnen we een
team op gaan bouwen", aldus Ton
Crabbendam.

Standen voetbalclubs
Tweede Klasse A KNVB
WFC 14-24
ZFC 13-21
Zilvermeeuwen 14-17
ADO'20 13-14
VIOSW 14-14

SVW'27 12-11
Zandvoortm 13-11
Vitesse'22 12-10
Alcm.Victrix 14-10
HBC 14- 9

Hollandia 14-14 Volewijckers 13- 5
Vierde Klasse B KNVB
Zaterdag
SMS
De Geuzen
DSC'74
De Spartaan
RCH
Hoofddorp
Tweede Klasse HVB
Renova
Schalkwijk
BSM
TZB
CBS
EHS

14-22
11-16
13-15
12-14
12-12
12-11

11-19
11-13
11-13
12-13
11-12
12-12

Bloemendaal 12-11
SCZ'58 10-10
DVVA 10- 9
Swift 10- 8
Zandvoort'75 11- 8
Energie 12- 4

WH 12-11
DSC'74 11-11
Heemstede 11- 9
Vogelenzang 11- 6
Inter Heemskerk 11- 5

TZB en Schalkwijk delen punten
ZANDVOORT - In de strijd

om de tweede plaats tussen TZB
m Schalkwijk hebben beide
;eams elkaar weinig toegegeven.
De uiteindelijke uitslag van 1-1
;af de verhouding goed weer.
Coploper Renova was door dit
resultaat de lachende derde en
kwam op een zes punten voor-
prong.

De beginfase was voor Schalkwijk
dat TZB terugdrong op eigen helft.
Üe kansen die de Haarlemmers zich
schiepen werden echter onbenut ge-
aten, en naarmate de wedstrijd vor-
derde kreeg TZB er meer vat op. De
Boys kwamen beter in het ritme en er
Dntwikkelde zich een gelijkopgaande
itrijd.
De laatste vijf minuten van de eer-

ite helft werden plotseling aan TZB
ajde fel aangepakt. Willem Koning
icoorde met een fraaie lob. De bal
twarn via de onderkant lat achter de
loellijn er stuitte daarna weer het
i'eld in. Vriend en vijand constateer-
de een doelpunt, maar de scheids-
rechter zag het anders en liet door-
ipelen.
De speech van trainer Gerard

Ramkema in de rust, had blijkbaar
ïeholpen daar er een zeer fanatiek

TZB het veld in kwam. TZB drukte
met grote felheid op het Schalkwijk
doel en een doelpunt kon niet uitblij-
ven. In de vijfde minuut was het raak,
toen Martin v.d. Mije een vrije trap
net buiten het strafschopgebied
rechtstreeks in de bovenhoek knalde,
1-0.

De Zandvoorters leken op weg naar
meerdere treffers. Schalkwijk verde-
digde echter zeer bekwaam en de
schoten van Ab Bol en Ron Zwem-
mer werden een prooi van de Haar-
lemse doelman. Het offensief leverde
TZB geen verdere doelpunten op en
Schalkwijk kwam weer aan bod. De
Haarlemmers scoorden met de hand.
De scheidsrechter gaf eerste doel-
punt maar op aandringen van de
grensrechter ging dit niet door. In de
vierendertigste minuut kwam
Schalkwijk toch op de verdiende ge-
lijkmaker door een zeer fraai doel-
punt, 1-1.

De slotfase was voor TZB dat
Schalkwijk op een enorm offensief
trakteerde. Goedlopende aanvallen
van de Zandvoorters en prima scho-
ten op het Schalkwijkdoel maar niet
de felbegeerde treffer. Schalkwijk
verdedigde het kostbare punt met
kunst en vliegwerk en lukte dat niet
dan stond er een uitstekende doel-

man die met geweldige reddingen
een Zandvoortse overwinning in de
weg stond.

Zaalhuursubsidie
ZANDVOORT - Op donderdag 16
bruari wordt in het Gemeenschaps-
uis, Louis Davidstraat 14 te Zand-
oort, aanvang 20.00 uur, een open-
are vergadering gehouden door de
)ortraad Zandvoort. De problema-
ek rond de kunstijsbaan te Haarlem
ormt een belangrijk discussiestuk
? de agenda. Een ander agendapunt
at van belang is, bestaat uit het
iscussiestuk omtrent zaalhuursub-
dies en jeugdsportsubsidies 1983.
Iierbij zal het nog uit te keren be-
rag aan subsidies voor het iaar 1983,

SVM-heren niet
weer aan kop
ZANDVOORT - De ZVM zaal-
andballers zijn door een teleur-
tellende 19-14 nederlaag de kop-
ositie kwijtgeraakt aan de Blin-
ert, dat geen fout maakte. De
andvoortse dames leden op-
'euw een nederlaag, nu tegen
uick met 12-8.

In een slechte partij handbal kon
VM in de eerste helft vrijwel gelijke
ed houden met Tonegido. Beide
irns deden niet voor elkaar onder
bij de ruststand 7-6 in het nadeel

jan ZVM was er nog van alles moge-

I In de tweede helft liep het totaal
!"s bij ZVM. Djurre Boukes kreeg,
|°lgens de scheidsrechter de tweede
Pe kaart, en dat betekende uitslui-
|ng. Volgens alle spelers en de jury-
Pel was het echter de eerste kaart
?!aar de scheidsrechter wenste op de
[F>testen niet in te gaan. Na dit
^cident' raakte ZVM danig geïrri-efd en door opmerkingen op de

'ding gingen nog meer Zandvoor-
frs voor twee minuten naar de kant.et betekende dat ZVM enige tijdet twee man kwam te staan en toenJö Tonegido geen moeite de score1 te voeren. De goed spelende Joost
Berkhout probeerde het nog wel
paar was tegen deze overmacht
Pnsloos. Einduitslag 19-14. ZVM
Piste de geblesseerde Ernst Pehle.
l doelpunten ZVM: Cor v.d. Koekelt
[Joost Berkhout 3, Djurre Boukes 3,
l̂ s Mol 2, Wim Brugman 1.

hetgeen ƒ 28.479,49 bedraagt, aan de
orde komen. Ook de zaalhuursubsi-
die, die per vereniging maximaal is
vastgesteld op ƒ2.180.- per jaar,
waarbij wel aan bepaalde criteria
moet worden voldaan, zal worden
besproken.

Het college van burgemeester en
wethouders heeft de sportraad schrif-
telijk medegedeeld dat ten aanzien
van het vaststellen van deze subsidie
uitgegaan moet worden van een jaar-
lijks vast te stellen percentage op
basis van het totaal bedrag van zaal-
huursubsidie over 1982.

De verenigingen die voor een zaal-
huursubsidie in aanmerking komen
hebben minder kosten gemaakt dan
voorgaande jaren. Tengevolge daar-
van is het mogelijk het percentage
van 20% te handhaven. Er zijn sport-
verenigigingen die niet voor een zaal-
huursubsidie in aanmerking komen.
Zo heeft de Stichting B.C. Duin-
streek ondanks herhaalde verzoeken,
geen bescheiden ingediend en komt
derhalve niet in aanmerking. ZVV
Zandvoortmeeuwen had verzocht om
voor subsidie in aanmerking te ko-
men bij het jaarlijks te organiseren
zaalvoetbaltoernooi in de Pellikaan-
hal. Aangezien dit toernooi een batig
saldo voor de vereniging oplevert; is
het niet te beschouwen als een club-
activiteit en komt niet in aanmer-
king voor subsidie, aldus het college.

Zandvoortmeeuwen door ze
meer speling in staartgroep

ZANDVOORT - Onder ideale
weersomstandigheden maar op
een zwaar veld kwamen Zand-
voortmeeuwen en HBC tot een
slechte partij voetbal. In dit de-
gradatieduel bleek Zandvoort-
meeuwen de minst slechtste te
zijn en verdiende daardoor de 1-0
zege, die in de tweede helft veel
groter had kunnen zijn, maar de
afwerking was bijzonder zwak.
Door deze overwinning heeft
Zandvoortmeeuwen wat meer
lucht gekregen in de onderste
regionen en is de situatie voor
HBC er niet beter op geworden.

De eerste wapenfeiten kwamen op
naam van de Zandvoorters, nadat Ed
Vastenhouw met een gave pass door
het midden Raymond Rpode in
schietpositie bracht, doch zijn schot
werd gestopt. Ook Steef Water pro-
beerde het met een schot dat langs
de verkeerde kant van de paal ging.
Voor het overige viel er weinig te
genieten. Slordige passes, van beide
teams, en weinig spektakulaire mo-
menten.

HBC werd wat sterker maar kon
eveneens de juiste richting niet vin-
den. Spelmaker van de gasten Frank
Neeskens kwam tot een schot over
het doel, en vrij voor doel knalde

Korstenbroek in het zijnet. De Heem-
steedse ploeg liet voor het overige
weinig zien. De achterhoede van
Zandvoortmeeuwen had verder niets
te duchten. Op het Zandvoortse mid-
denveld was het vooral Frans Post
die vele meters verslond. Met veel
inzet assisteerde hij de achterhoede
en zonodig zijn eigen aanval. Een
aanval die niet tot grootse daden
kwam.

Beslissing

Vlak voor de rust kwam dan toch,
naar later zou blijken, de beslissing.
Eerst had Chris Jongbloed rakelings
over geschoten en zag Mario van
Meelen zijn inzet gestopt, maar
laatstgenoemde had twee minuten
voor de rust succes. Een houdbaar
schot stuitte voor de uitvallende
HBC-doelman Van der Veldt op, en
verdween in het doel, 1-0.

Direkt na de rust kreeg Zandvoort-
meeuwen een aantal mogelijkheden
op uitbreiding van de score. Eerst
kwam Norbert Visser vrij en even
later Steef Water doch beiden verga-
ten te scoren. HBC kon er niet veel
tegen uitrichten behalve via een vrije
trap van Frank Neeskens die tegen
de kruising van paal en lat ketste. De
strijd werd wat harder en de scheids-

Steef Water vrij voor doel schiet beheerst, maar net naast Foto: Dick Loenen

Besproken zal worden of het billijk
is dat de Zandvoortse Schaakclub
ook gezien de financiële positie van
de vereniging, gehandhaafd moet
worden in de overbruggingsregeling
boven de basisjeugdsportsubsidie.

De sportraad zal een voorstel aan
het college doen omtrent het vast-
stellen van de zaalhuursubsidies.

Ook de bijdrage in de kosten ten
aanzien van bijzondere sportpresta-
ties zal onder de loep worden geno-
men. Deze werd destijds door de ge-
meenteraad ingesteld ten behoeve
van de keurturnploeg van de
gymnastiekvereniging OSS. Blijkens
de door de gymnastiekvereniging in-
gediende begroting werd het tekort
voor het jaar 1983 berekend op
ƒ5.721.-. Het betreft hier meer een
trendmatige verhoging, zodat ge-
dacht wordt het college voor te stel-
len om de bijdrage voor 1983 te be-
perken tot ƒ 2.825,29, zijnde de bijdra-
ge voor 1982 verhoogd met een trend-
matige aanpassing van 3%.

Succes voor schakers
ZANDVOORT - Tijdens een

bekertoernooi voor schaakteams
in de derde klasse, wist de Zand-
voortse schaakclub een 1V&-2VÏ
overwinning te behalen. De club
lootte direct al in de eerste ronde
het gevreesde team uit Bloemen-
daal. Deze partij leverde een
spannende strijd op, hetgeen ook
bleek uit het feit dat de wedstrijd
de reglementaire speeltijd over-
schreed. Slechts een partij was in
een beslissing geëindigd. Aan
bord drie bad Geerts met een
fraaie combinatie de stand op 0-1
voor Zandvoort gebracht.

Duidelijk was dat als de partij aan
het eerste bord ook gewonnen zou
worden, Zandvoort de match tegen
alle prognoses in zou winnen. Het be-
trof hier namelijk een zogenaamd

AMSTERDAM - De wedstrijd
van Zandvoort '75 tegen Swift
was er een met twee gezichten.
De eerste helft een constant over-
wicht, door goed voetbal, van
Zandvoort '75 en een tweede
helft die geheel voor Swift was.

In het eerste gedeelte had Zand-
voort '75 moeten toeslaan, doch het,
constante overwicht mocht niet re-
sulteren in een doelpunt. De Zand-
voorters speelden,in die fase prima
voetbal en hadden geen geluk met de
afwerking. Enige scrimmages voor
het Amsterdamse doel leverden net
geen doelpunt op en ook enige af-
standsschoten tegen paal en lat had-
den niet het gewenste resultaat.

Swift was nauwelijks gevaarlijk
mede door het geconcentreerde spel

Z'voort '75
zakt weg
van de Zandvoortse achterhoede. De
gastheren konden toch een 1-0 voor-
sprong nemen toen één van de zeld-
zame uitvallen met een doelpunt
werd bekroond.

Na de rust was Zandvoort '75 niet
meer de ploeg van de eerste helft. Het
liep niet meer en Swift kon daarvan
'profiteren door meerdere malen voor
het Zandvoortse doel te verschijnen.
De felheid van de badgasten was er
niet meer waardoor Swift gemakke-

lijk de 1-0 voorsprong kon verdedigen
en zelfs uitbouwen tot een 3-0 stand.

Met nog tien minuten te spelen kon
Zandvoort '75 de stand door een be-
nutte strafschop van Philip van der
Heuvel tot 3-1 terugbrengen. In de
laatste minuten heeft Zandvoort '75
het nog wel geprobeerd, doch er zat
geen kracht in de aanvallen om de
Swift defensie te verontrusten.

Trai-
ner Gerard Nijkamp was teleurge-
steld over het resultaat: „Voor de
rust speelden we een prima partij,
waren heer en meester, hadden we
dan gescoord dan loopt het wel an-
ders. Nu blijft een doelpunt uit en
scoort de tegenpartij. Het was niet
nodig geweest deze nederlaag en had
er meer van verwacht. De groep blijft
echter positief en zaterdag gaan we
het opnieuw proberen".

„knock-out" toernooi, d.w.z. het ver-
liezende team is uitgeschakeld en al-
leen het winnende team strijdt ver-
der om de beker. De teams bestaan
uit vier spelers en bij een gelijk spel
(2-2) beslist de partij aan het eerste
bord welk team in de volgende ronde
komt. Is die partij remise geworden,
dan beslist het tweede bord, etc. Dus,
zelfs al zou Bloemendaal nog op 2-2
komen door de overige partijen te
winnen, dan zou de partij aan het eer-
ste bord beslissend zijn! Koortsach-
tig werd die partij in de huiskamer
geanalyseerd en de winnende variant
werd snel ontdekt.

Toen de partij aan het eerste bord
een week later in Zandvoort verder
werd gespeeld, kostte het van Kem-
pen niet veel moeite meer om deze te
winnen. Door dit resultaat kwam
Zandvoort op 0-2 en was de match
beslist. De resterende twee partijen
werden niet meer gespeeld, maar re-
mise resp. verloren gegeven.

Het is dit jaar voor het eerst dat dit
bekertoernooi voor schaakteams in
de derde klasse in de provincie
Noord-Holland werd gehouden. Met
de definitieve IVWJVfe uitslag heeft
Zandvoort zich nu voor de volgende
ronde geplaatst.

Dames
In een matige wedstrijd kon ZVM

de score beperken tot een 5-4 achter-
stand. Het spel was echter te zwak
om het Quick lastig te maken. Na de
rust liep Quick vrij snel weg tot een
vijf punten voorsprong en ZVM was
een geslagen ploeg. Sandra de Weers
speelde een goede partij maar kon
haar team niet redden. Verdedigend
ging het nog wel bij ZVM, maar in
aanvallend opzicht was er te weinig
kracht om gevaarlijk te worden. Uit-
slag 12-8.

rechter had nogal de nodige moeite
het spel in handen te houden.

Kansen

HBC drong wel aan maar kon niet
eenmaal gevaarlijk worden. Het aan-
dringen gaf de Zandvoortse voor-
waartsen zoveel ruimte, dat de voor-
sprong zeker uitgebouwd had moe-
ten worden. Vele kansen schiepen de
Zandvoorters zich, maar niet een-
maal kon de juiste richting gevonden
worden. Door het uitblijven van de
definitieve beslissing bleef HBC er in
geloven en de spanning bleef tot het
einde. De gasten waren echter mach-
teloos om zelfs een geblesseerde Ed
Steffers op de knieën te krijgen.

In de laatste minuut liep het uit de
hand toen Bert Leijenhorst op geoor-
loofde wijze een HBC-verdediger in
het nauw bracht. Deze vond het no-
dig om na te trappen en moest het
veld verlaten. De scheidsrechter was
de kluts kwijt en op aandringen van
de HBC-spelers met aan het hoofd de
Inirl scholdcndo donlrmr moest Leij-

enhorst eveneens vertrekken. Het
was het enige succes voor HBC deze
middag.

Ondanks deze niet hoogstaande
partij voetbal was trainer Willem
Groen blij met de punten: „We heb-
ben in de tweede helft kansen gehad
op meerdere doelpunten en hadden
dan ook met grotere cijfers moeten
winnen. Het blijft nu tot aan het
einde onnodig spannend. Op het zeer
slechte veld is het moeilijk voetbal-
len en ik ben dan ook blij met de
overwinning. Uit oefenwedstrijden
tegen hoofdklassers, zoals koploper
AFC (winst met 5-1) blijkt dat het wel
kan, maar de kansen werden van-
daag niet benut", aldus Willem
Groen die verder stelt het jammer te
vinden dat spelers met vakantie
gaan. „Ik kan het ze natuurlijk niet
verbieden. Het zou beter zijn als dat
anders gepland was. Daarbij heb je
nog een schorsing en wat blessures
en het wordt geforceerd werken".
„Maar vandaag ben ik met de over-
winning tevreden, we staan te laag
op de ranglijst".

Jeugd in aktie bij Sporting
ZANDVOORT - Het kompeti-

tieprogramma voor Sporting
OSS kende dit weckende een en-
kele wedstrijd en daarbij kwam
het meisjes juniorenteam uit te-
gen het A-team van Heemstede.
In de eerste set speelden beide
ploegen enigszins nerveus waar-
door het volleybal spelpeil niet
werd, wat men graag wilde. Spor-
ting nam direkt een geringe voor-
sprong die niet meer uit handen
werd gegeven, 15-6.

In de tweede set nam Heemstede
het spel over en bouwde snel een
voorsprong op, 3-0. Sporting OSS
wist de achterstand te beperken en
via goede combinaties langszij te ko-
men, 8-8. De Sporting OSS-meisjes
zetten goed door en bepaalden de
eindstand op 15-11. Het goed draai-
ende team zag in de derde set een
verbeten Heemstede tegenover zich,
dat net als in de vorige set een 3-0
voorsprong nam. Sporting kwam te-
rug tot 9-9, waarna Heemstede op-
nieuw de leiding nam, 12-10. In de
spannende slotfase kwam Sporting
via 13-13 toch op de setwinst van
15-13. Een boeiende wedstrijd met in
de tweede en derde set zeer goed
volleybal en een 3-0 overwinning voor
Sporting.

De adspiranten meisjes speelden
tegen Die Reackse K en verloren
ternauwernood met 1-2. Het op de
derde plaats staande Die Reackse
kon niet voorkomen dat het goed
spelende Sporting, één set weg sleep-
te. Die Reackse pakte de tweede set.
De derde set ging gelijk op. Beurte-
lings namen de partijen een geringe
voorsprong tot 13-13. Die Reackse
had iets meer ervaring en won ten-
slotte met 15-13.

Het tweede herenteam trad aan
tegen FES III en heeft daar geen
enkele moeite mee gehad. Koploper
Sporting liet van het laaggeplaatste
FES niet veel over. Met soepel spel
werd FES overtuigend naar een zeer

ruime nederlaag gespeeld, 15-2, 15-2,
15-3. Doordat concurrent De Bunkert
een punt verspeelde staat Sporting
met vier punten voorsprong riant
aan de leiding.

Het derde damesteam van Spor-
ting had het heel moeilijk tegen Alli-
des 8 en won met 3-0, waarvan de
derde set met 16-14.

Programma

Programma komende zaterdag in
de Pelikaanhal te Zandvoort: Da-
mes: Sporting OSS l - Triumph 20.30
uur; Sporting OSS 2 - Allides 7 19.30
uur; Sporting OSS 3 - Heemstede 2
20.30 uur.

Heren: Sporting OSS l - HBC 19.30
uur; Sporting OSS 2 - HSVC 3 18.30
uur; Sporting OSS 3 - Heemstede 7
19.30 uur; Sporting OSS 4 - V. Nispen
4 20.30 uur.

Jeugd: Sporting OSS A - SBIJ A
18.30 uur; Sporting OSS K Mix -
Heemstede K 18.30 uur.

Postzegelnieuws
ZANDVOORT - De Zandvoortse

postzegelclub zal op donderdag-
avond 23 februari een clubavond
houden. Deze wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat aanvang 20.00 uur.

Het aantal leden van de Zand-
voortse postzegelclub neemt gestaag
toe. De door haar georganiseerde
postzegelveilingen zijn een groot suc-
ces. Op het laatst gehouden veiling
was de omzet bijna ƒ 500.-, hoewel
309r van de kavels niet verkocht
werd.

Behalve clubavonden en postzegel-
veilingen, verzorgt de club ook rond-
zendingen. De eerste rondzending is
onlangs gestart, Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Zandvoorte

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 17.70 per halfjaar (ƒ 33.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.65, halfjaar ƒ 17.70, jaar ƒ 33.50.
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Renault 5,14en 18 occasions

Grondig gecontroleerd Goed gega-
randeerd Dat noemen wij als Renault
dealer zo-goed-als-nieuw. Daar staan
we achter. En daarom geven we u met
een gerust hart de mogelijkheid van
inruil pius'n messcherpe financiering...
24 of 36 maanden de laagste rente.
Slechts 8%.* Vergelekt u dat maar eens
met't laagste tarief dat wij op de markt
konden vinden. Kom daarom kijken.
Kies zo'n schitterende Renault 5,14

Het laagste tarief dat wij op de markt konden vinden.

U' fin,in<'
l' :>(i<in.-
l 700(1,-
I 10(100.-

ivnU1'
l l . l f ' u

De goedkoopste actieUirievcn van Kenau 11.

U' l ïn . im '21 maanden :W maanden rente'
l .')0on,- i'2i")..")() f i r > i i . o i WIP
l 7000- I':il5.7l) f218.1.") S.O"/!)
r loooii.- riôi,- f M I 2,07 s.o"ci
' Kllertiei H'iiU'pc'twnüiKX'opjaarbaMs. Gekit \ < > o r
Renault ô. 11 en 18 omi'-ionh die niet onderzijn dan
l jïiai. \\']|/wiwn voorbehouden.

of 18. Voldoe de verplichte
30% aanbetaling in de vorm
van inruil of contanten en financier het restbedrag tegen
de allerlaagste rente die er volgens ons te vinden is.

Dat wordt voordelig rijden. In een zuinige Renault.
Profiteer van deze
actie. En wordt
onze tevreden klant..RENAULT

•Financieringsactie in samenwerking mei Renault Credit Nederland B.V: Renault adviseert elf oliën,

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Motor - schakel - automaat
Voor afspraken bellen tussen 18,15 en 18.45 uur

van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

RIJBEWIJS
Informatie voor beginners

9 Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's
• Extra in de rijopleiding, 2 uur voertuigbeheersmg

voor ƒ 30.- (schakelen, remmen, sturen), m.m.v.
oud coureur en antislip deskundige Alfred

Abbenes.
• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis

van uw rijschool.

Autorijschool Pltil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT 20 - TEL. 02507-12071

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Bouillabaise
VJSSO&p volgens speciaal recept uit eigen keuken
rijk gevuld liter 8.75
Visburgerst 1.50
Visschnitzel st 2.00
ViSbolletjeS 100 gram 1.75

Gebakken mosselen 100 gram .... 2.00
Gebakken kuitjes 100 gram 1.75
Zalmsalade per stuk 3.00

Banketbakkerij SEYSEFMER
Haltestraat 23 - Zandvoort - Tel. 1 21 59

{ DEZE WEEK RECLAME:

PERENfSLAGROOM-

6.25
Maakt u voor het weekend ook eens een
keuze uit onze bekende

BAVAROISE! AARTJES
Keuze uit meer dan 9 smaken.
Wat Seysener maakt...' dat smaakt'!

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, maken bekend,
dat:
door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen op 27 januari 1984 vergunning is
verleend ingevolge de Hinderwet naar aan-
leiding van de aanvraag van Rinko Autobe-
drijven te Zandvoort voor een dergelijke
vergunning voor het oprichten en in werking
hebben van een herstelinrichting voor motor-
voertuigen aan de Curiestraat nr. 10 te Zand-
voort, kadastraal bekend gemeente Zand-
voort, sectie B, nr. 8186 (ged.).

De beschikking en alle terzake zijnde
stukken liggen van 16 februari 1984 tot
16 maart 1984 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling algemene zaken, Swalue-
straat 2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinses-
seweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
16 maart 1984 beroep open bij de Kroon
voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,

21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;

d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiene bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na af loop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek woidt gedaan tot schoising
van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan
de Raad van State, afdeling voor de geschillen
van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN
Den Haag.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
herziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling vooi de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Zandvoort, 16 februari 1984.
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort,
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

AANGEBODEN:

VRIJE KAMER

met keukenblok -
douche - toilet

Tel. 02507 • 15274

Bejaarde kan met
woning

laten aanpassen

Weinig bekend is de regeling
die het mogelijk maakt nieuw
te bouwen bejaardenwoningen
aan te passen aan de eisen die
'een licht gehandicapte bejaar-
de mag stellen. Het zijn in het
algemeen kleine wijzigingen,
waar het rijk sinds enige tijd
geld beschikbaar voor heeft.
Per woning komt dat neer op
maximaal 2000 gulden.

Iemand die 65 of ouder is, een medi-
sche urgentieverklaring bez:t, zelf-

De modelwoning zoals deze met aanpassingen was opgebouwd aan de Kloveniersburgwal - hier de keuken, die
overigens klein van uitvoering was, met bijruimte die een 'tweede' kamer naast de slaapkamer door plaatsing van
een war;d mogelijk maakt; al van toepasssing in nieuwe bejaardenwoningen

standig woont in een gemeenlewoning
(of coöperatie) kan van deze regeling
gebruik maken. In overleg met de be-
woner kunnen de kleine 'gemakken' in
de woning v/orden aangebracht. Daar-
toe moet eerst een aanvraag zijn inge-
diend bij een gemeentelijke instantie.

De regeling is feitelijk al meteen van
kracht bij nieuw te bouwen bejaar-
denwoningen waar de ouderen met
een lichte handicap - als het moeilijk
ter been zijn - in komen te wonen.
Zulke woningen maken al dee\ uit van
verschillende bouwprojecten in buur-
ten van Amsterdam. Het werkt zo: de
woningen worden standaard opgele-
verd, maar op verzoek van toekomsti-
ge bewoners en meestal in overleg aan-
gepast aan de eisen die ze stellen.

Deze 'aanpassingen' zijn nauwelijks
echt ingrijpend te noemen, want de
woning wordt er niet wezenlijk door
veranderd. Een voorbeeld daarvan
was kortgeleden te zien in het Ruimte-
lijk Ontwikkelings Laboratorium in
Amsterdam. Daar stond een uit blok-
ken opgetrokken modelwoning die
naar wens kon worden veranderd en
die dit keer de meest ideale bejaarden-
woning voorstelde zoals deze tegen-
woordig ook wel in nieuwbouwprojec-
ten worden opgenomen. Het voldeed
aan alles, omdat de loopafstanden tus-
sen bij voorbeeld hal, woonkamer,
slaapkamer, keuken en douche/toilet
kort waren gehouden en de modelwo-
ning bovendien van allerlei kleine ex-
tra gemakken (aanpassingen) was
voorzien.

Zo lag de deurmat verzonken in de
vloer, waren de drempels bij de deuren
weggehaald, handgrepen geplaatst op
plaatsen als badkamer en toilet, de toi-
letpot verhoogd, een temperatuurbe-
grenzer bij de geiser aangebracht - om
het water niet boven de 60 graden Cel-
sius te laten komen - draadloze alarm-
punten bevestigd, de contactdozen
voor electnciteit op muren verlaagd,
een schuifdeur uitgevoerd tussen
woon- en slaapkamer, een extra ber-
ging toegepast en handgrepen makke-
lijk bereikbaar gemaakt voor het be-
dienen van bovenraampjes waardoor
opstapjes als stoelen en trapjes met

Aimere bouwt woningen rond verwarmingssysteem
Op diverse bouwlocaties in

Nederland verrijzen momen-
teel woningen waarbij door
keuze van materiaal of de wij-
ze van inrichting of dank zij
nieuwe vindingen geëxpen-
menteerd wordt met drastisch

' terugbrengen van verwar-
mingskosten. Het zijn vooral
deze kosten die het wonen de
laatste jaren steeds duurder
maken. Een van de succesvolle
experimenten van de afgelo-
pen jaren is een project van
bouwmaatschappij Slokker,
het Spaarhuis.

Onlangs werd in Aimere de eerste
' paal geslagen voor weer een volgend
. complex van dergelijke woningen

waarin het verwarmingssysteem een
wezenlijk deel is van het totale ont-
werp van liet huis. In Aimere (Buiten)
gaat het om 210 woningen, premie-
koop A en B Het complex werd in snel
tempo aan de man gebracht. Volgens
Slokker was dat mede te danken aan
de wijze van presentatie van het soort
woning. In een informatiecentrum
werd een compleet nagebouwde en in-
genchte woning vertoond.

Van het type Spaarhuis worden in
Nederland al ruim duizend woningen
bewoond of inmiddels gebouwd. De be-
langstelling ervoor heeft te maken
met de ruime opzet van de huizen,
maar vooral niet de zeer ver doorge-
voerde isolatie en een uniek luchtver-
warmmgssysteetn dat een besparing
van vijftig procent op energiekosten
oplevert, aldus de bouwmaatschappij.

Bij het „Spaarhuis" heeft Slokker
vanaf het begin voor een andere bena-

denng gekozen. In plaats van een ont-
werp te maken waarin m laatste m-
stantie ook nog isolatie, tochtwering
en de verwarnnngsvoorzieningen wor-
den aangebracht, is bij het „Spaar-
huis" een ontwerp gemaakt vanuit
het fundamentele idee van energiebe-
sparing. Zo is het verwarmingssys-
teem een geïntegreerd onderdeel ge-
worden van het totale bouwkundige
ontwerp.

Alle glasopeningen zijn voorzien van
dubbel glas met een minimale spouw
van 10 mm. Extra aandacht is besteed
aan tochtwering en liet voorkomen
van wanntelekken bij aansluitingen
van bouwdelen onderling. Door deze
combinatie van bouw- en isolatietech-
nieken is bereikt dat het „Spaarhuis"
vrijwel volledig tochtdicht is.

Bij toepassing in zo'n woning van
een normale C.V.-installatie met
radiatoren zou dit betekenen dat er in

het geheel geen ventilatie zou zijn. In
de eerste plaats zou dit voor de bewo-
ners ongezond zijn door gebrek aan de
zo noodzakelijke zuurstofrijke verse
lucht. Bovendien zou het voor het huis
zelf zeer ongezond zijn, omdat zich
door condensatie al snel schimmel en
vocht zou ophopen in en op de muren
en wanden, met alle nare gevolgen van
dien. Daarom wordt een verwar-
mingssysteem met lucht toegepast,
want daarmee is in samenhang met de
mechanische afzuiging het ventilatie-
vraagstuk automatisch opgelost.

Bij de meeste luchtverwarmingssys-
temen treedt een aantal bekende na-
delen op. Bij het binnen het „Spaar-
huis" toegepaste systeem zijn deze
echter geheel ondervangen:

alle kamers worden via eigen kana-
len voorzien van verse verwarmde
lucht en/of verse onverwarmde
lucht.

alle gevaren van dien, niet meer ge-
bruikt hoeven te worden.

Deze voorzieningen gelden voor
nieuw te bouwen woningwetwoningen
of huizen van woningbouwverenigin-
gen. maar ze gelden ook in dit kader
voor huizen die al gebouwd zijn of rnee
zullen gaan in renovatieprojecten.
Wel moeten deze woningen parterre
zijn of op de eerste verdieping, maar
niet daarboven, vanwege de afstand
en gebruik van meerdere trappen dat
dergelijke situaties nodig is.

Overigens zullen nieuw te bouwen
woningen voor bejaarden die in de
maatschappij zelfstandig functione-
ren - gelijk de regering voorstaat - al
direct volgens het 'ideale' bejaarden-
woning-idee worden uitgevoerd. Dat
gebeurt al op tal van plaatsen en niet
zonder inspraak van de betrokkenen.
Want niet alleen hebben ontwerpers
wat kamerindeling en voorzieningen
betreft een vinger in de pap, ook de
bejaarden zelf zijn tegenwoordig bij
het bouwproject "vroegtijdig betrok-
ken. Omdat, zo is de redenatie, in elke
buurt of wijk de bejaarde mens anders
leeft en daarom ten aanzien van nieu-
we woningen ook andere wensen heeft.
Vergelijking: de bejaarde in oudere
buurten zal andere opvattingen heb-
ben over kamerindeling en voorzie-
ningen dan de bejaarde in dorpen op
het platteland waar doorgaans een
grotere wisselwerking is tussen buiten
en binnen dan in de stad met straten
en veel verkeer.

Bejaarden die een woning hebben
waar aanpassingen niet mogelijk zijn,
omdat de huizen vallen onder de noe-
mer partikulier bezit, kunnen na-
tuurlijk verhuizen naar woningen
waar dat wel kan. Verhuizen kan
evenwel op bezwaren stuiten, in dat
geval kan in overleg met de huiseige-
naar een plan bij een gemeentelijke
instantie worden ingediend, waarin
bepaalde voorzieningen het 'ouder-
wetse' wonen aanzienlijk gaan verbe-
teren. Daar is subsidie op mogelijk.
Tot / 250,- zijn de kosten voor eigen
rekening en daarboven tot ƒ 6000,-
kunnen subsidies gelden. Het gevolg is
evenwel verhoging van de huur wat
bezwaar kan oproepen. Daarnaast
hoeft de eigenaar de woning niet te
veranderen als hij dat niet wil, geen
enkele instantie kan hem daartoe
dwingen. Want, wordt gezegd, daar
zijn andere woningen voor. Overigens
hebben wij in het begin gesteld dat het
gaat om aanpassingen in woningen
voor oudere menöen met een lichte
handicap. Maar natuurlijk - en dat is
een hoofdstuk apart en met andere
subsidienormen - zijn er mensen met
een zwaardere handicap als zij die zich
moeten voortbewegen met een rolstoel,
die aan de woning geheel andere voor-
zieningen zullen eisen.

Bij dit alles, moet rekening worden
gehouden dat het indienen van ver-
zoeken om woningverbetering of aan-
passingen in de woning, in elke ge-
'meente anders gaat. Dat wil zeggen in
Amsterdam zijn formulieren daarom-
trent verkrijgbaar via de werkgroep
voorzieningen huibvesting gehandi-
capten, Wibautstraat 82, terwijl in an-
dere gemeenten het beste eerst geïn-
formeerd kan worden naar de afdeling
die daar over gaat. Bovendien zal men
rekening moeten houden met het feit
dat een aanvraag-behandeling onge-
veer een half jaar kan duren.

• De Nederlandse bouwtradities
zijn aan het afbrokkelen. De wo-
nmgbouw verkeert in een experi-
menteel stadium, waarin de vele
energiezuinige bouwprojecten een
grote verscheidenheid aan nieuwe
stromingen vertonen. Welke stro-
ming de bouw uiteindelijk in zijn
greep zal krijgen is nauwelijks
voorspelbaar. Zeker is wel, dat de
betaalbare en comfortabele woning
met een minimaal energieverbruik
het pleit gaat winnen. Dit staat in
het Gasunie-tijdschrift Blauw-
druk, dat een historisch overzicht
van de ontwikkeling van de Neder-
landse bouwtradities publiceerde.

De redaktie meent ook dat veel van
de problemen waarvoor de energie-
bewuste ontwerper zich vandaag
ziet gesteld, in dit verleden worte-
len. Overigens concludeert Blauw-
druk dat aan het Nederlandse huis
warm te-technisch veel feilen kleef-
den, waardoor generatie na gene-
ratie werd geteisterd door koude en
vocht. Mede door de komst van het
aardgas kon het wooncomfort
sinds 1963 gaan stijgen.

• Sinds kort is een tijdschrift
verkrijgbaar dat geheel gewijd is
aan aspecten van verhuizen. De
makers rekenen erop, te voorzien
in een gat in de markt. In Neder-
land verhuizen jaarlijks meer dan
400.000 huishoudens. Veel verhui-
zers spenderen aan die manoeuvre
meer dan vijfduizend gulden, in-
clusief nieuwe aankopen voor de
inrichting uiteraard. Het Verhuis-
blad richt zich op de groep die zich
het komende jaar elders nestelt en
tracht informatie te verschaffen.
De inhoud bestaat uit honderden
tips over de keuze van het meest
geschikte huis, de financiering er-
van, inrichting en veel ideeën voor
een vlotte verhuizing. Het blad is
verkrijgbaar bij alle Erkende Ver-

huisbedrijven en makelaars, aa
gesloten bij de NVM. Het Verhu
blad is gratis.

• Aan aangetoonde voorraö
steenkool, aardgas en olie bezit I
derland omgerekend in hoeveel!
den olie 1725 miljoen ton. De v<X
raden hebben een omvang van
tot 45 maal het huidige energiev'i
bruik per jaar. Dat rekenden
makers van de Energiegids uit. ï
is een zeer beknopt overzicht
gegevens met betrekking tot e
gie, de wereldvoorraad, het jaan'
bruik, energiebeleid, nieuwe br°
nen en milieu. De Energiegids
een uitgave van Dow Chemical *
derland. Het bevat behalve
aantal gegevens ook adressen
organisaties in Nederland die (

tief zijn op het gebied van ener?
De gids kan besteld worden
Burson-Marsteller in Den H»1

telefoon 070-624861.
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k. -• -*"W -B ~•Oude Hulsmanhof
ZANDVOORT - Door de kunstenaresse Emmy van Vrijberghe de Coningh is opnieuw een kaart

getekend van het Zandvoort van weleer. De afbeelding is van de oude Hulsmanhof, die vorig jaar
heeft plaats gemaakt voor de „nieuwe" Hulsmanhof, een project dat wooneenheden omvat voor
één- en tweepersoonshuishoudens. Deze nieuwe kaart is uitgegeven en verkrijgbaar bij K9C-kunst
aan het Gasthuisplein 9c te Zandvoort. De kosten bedragen f 1.50 per stuk. De Hulsmanhof is de
zevende kaart in de serie, eerder verschenen kaarten met de afbeelding van het Gasthuisplein, de
Kruisstraat, de Rozenobelstraat, Pruisenhofstraat, Swaluëstraat en het Dorpsplein. De eerstvol-
gende twee kaarten die over ongeveer twee maanden zullen verschijnen, zullen beide delen van de
Hogeweg laten zien. KGC-kunst is geopend dagelijks van 13.30-16.00 uur, behalve op maandag en
dinsdag.

Af af a start
met trainingen
voor de jeugd

ZANDVOORT - Het Afafa-bestuur
heeft besloten om naast het reeds
succesvolle jeugdkarate, waarbij
door de vereniging zeer goede resul-

taten werden behaald bij clubont-
moetingen, van start te gaan met
krachttraining en judo voor de jeugd.

De belangstelling voor fitness- en
bodybuilding is nog steeds groeiende
en daarbij is de jeugd een groep waar
weinig aandacht aan wordt besteed.
De Afafa gaat met een opleiding van
start, waarbij de jeugd bekend wordt
gemaakt met de mogelijkheden en
gevaren van trainen met gewichten

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG/ZANDVOORT /TEL. 02507 - 16197

AUTORIJSCHOOLe
* GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG/ZANDVOORT/TEL 02507- 16197

en waarbij een gedegen basis wordt
gelegd en de juiste techniek wordt
geleerd. Tevens staat er een infopro-
gramma op stapel die een ieder in de
gelegenheid stelt kennis op te doen
over krachttraining. Hierbij wordt
gedacht aan thema-avonden.

Bij de krachttraining is de jeugd
een groep die weinig aan bod komt in
de centra. De redenen hiervoor zijn
de vereiste deskundigheid, en de ar-
beidsintensiteit die deze groep
vraagt, en daarbij komt dat het eco-
nomisch gezien niet de groep is waar
het meest aan te verdienen valt. Het
is echter juist bij deze groep, waar
een basis gelegd kan worden voor een
sterk en gezond lichaam.

De lessen voor krachttraining voor
de jeugd vinden plaats op de donder-
dag van 17.00 uur tot 18.00 uur en de
kosten zijn ƒ 15.- per maand.

Op veler verzoek start Afafa ook
met jeugdjudo waarbij het plezier
van de jeugd voorop staat. Judo is
een worstelkunst, waarbij de oor-
sprong als sportvorm in Japan ligt.
De Afafa gaat de jeugd de technieken
zoals worpen en grepen proberen bij
te brengen.

Ook deze lessen vinden plaats op
donderdagen van 17.00 tot 18.00 uur
en de kosten zijn ƒ 15.- per maand.
Verdere informatie is te verkrijgen bij
de vereniging in de Brugstraat 15 of
telefonisch 17814 en 13602.

Matige
resultaten
schaatser

ZANDVOORT - Helaas behoorde
Ben Rückert uit Zandvoort die teza-
men met enkele andere leden van de
Ijsclub Haarlem heeft deelgenomen
aan schaatswedstrijden in Polen niet
tot de eersten in het klassement.

Het weer is wellicht oorzaak ge-
weest van de matige prestaties van
de Hollanders, want van de vier deel-
nemers kon zich slechts één plaatsen
voor de laatste afstand. Victor v.d.
Hof uit Haarlem, behaalde na drie
afstanden de zevende plaats, de ove-
rige twee Haarlemmers kwamen,
evenmin als de Zandvoorter voor de
laatste wedstrijd in aanmerking.

De wedstrijden om de Tatra Bo-
kaal werden op 4 en 5 februari verre-
den. Niet in de wintersportplaats Za-
kopane, maar door plotseling inval-
lende dooi naar het 400 km verderop
gelegen plaatsje Tomaszow Mazci-
wyz, waar juist veertien dagen van
tevoren een ijsbaan was geopend.

Veel tijd om op deze baan te oefe-
nen hebben de Hollanders, door de
lange reis eerst naar Zakopane en
toen verder het binnenland in naar
Tomaszow Mazciwyz dan ook niet
gekregen.

De Haarlemse dames hebben het er
heel wat beter afgebracht. Petra
Moolhuyzen werd tweede achter de
Oostduitse Carpla Burger, terwijl
Tanja Wilhelm vierde werd.

De volgende internationale wed-
strijd zal aanstaande zaterdag te
Grefath bij München worden gehou-
den, waaraan opnieuw de schaatsers
en schaatsters zullen deelnemen.

Bovendien ontving Ijsclub Haar-
lem opnieuw een uitnodiging om vol-
gend jaar deelnemers af te vaardigen
voor de Tatra Bokaal en voor inter-
nationale wedstrijden in Boedapest
in 1985.

Laatste oproep
ZANDVOORT - Door de Zand-

voortse Operette Vereniging wordt
op drie achtereenvolgende zaterda-
gen een caravan bemand die op het
Raadhuisplein staat opgesteld.

Doel van deze aktie is meer dona-
teurs en leden te werven voor deze
culturele vereniging. Men kan zich op
deze zaterdagen melden als lid/dona-
teur. De aktie heeft tot nu toe veel
succes, alhoewel het weer zeker de
eerste zaterdag niet meewerkte.

Voor diegene die reeds lang van
plan was zich te melden, dit kan
aanstaande zaterdag nog.

Inbreuk op privacy
„Met verbazing las ik in het Zand-

voorts Nieuwsblad van 2 febr. jl. het
artikel „Inbreuk op privacy", waarin
mevrouw Ineke Wind suggereert dat
onze wethouders 50.000 gulden per
jaar krijgen. Zijn dat die drie heren
die steeds met bezuinigingsmaatre-
gelen en verhogingen komen? Min-
der dienstverlening is een verkapte
verhoging en het terugdraaien van
verworvenheden. Het verhogen van
tarieven enz. voor het hardwerkende
bedrijfsleven is roofbouw plegen op
de bron van inkomsten en inkomen
voor de overheid en haar dienaren.
Als de ondernemers niet de mogelijk-
heid gegeven wordt te kunnen inves-
teren en uit te breiden, komt de werk-
gelegenheid nog meer in gevaar. Wat
is eigenlijk „het wethouder spelen"?
Je kunt het niet leren; het is geen
gekozen beroep of broodwinning. Het
is een hobby, zoals het ook is voor
een bestuurslid van een vereniging.
Het enige verschil is dat het een
bestuurslid meestal geld kost. Dat in
een tijd van grote werkloosheid de
één een dubbel inkomen heeft en een
ander met minder dan zijn laatstge-
noten salaris toe moet komen is ver-
werpelijk. Als onze wethouders hun
portefeuille zouden beschikbaar stel-
len aan drie werkloze partijgenoten,
zouden drie gezinnen gelukkig zijn.
Zou dit landelijk gebeuren, zou dit
voor de kleine gemeenten zo'n 3000
arbeidsplaatsen scheppen en de
schatkist 60-75 miljoen gulden per
jaar besparen. Ook zou het wethou-
dersinkomen 5-6 werklozen aan een
volledige baan kunnen helpen.

N.B. Is het presentiegeld van de
raadsleden ook toereikend voor een
arbeidsplaats?"
Zandvoort, 12 februari 1984

J. L. G. Niessen
Zandvoortselaan 60

tel. 13781

WATER
STANDEN

Datum
9 febr.

10 febr.
11 febr.
13 febr.
14 febr.
15 febr.
16 febr.

HW
7.43
8.30
9.29

11.54
23.42
23.43

2.40

LW
3.20
4.01
4.53
7.14
8.36
9.47

10.41

HW
20.02
21.02
22.13

13.07
14.21
15.04

LW
15.44
16.28
17.25
19.55
21.11
22.20
23.19

Maanstanden: 10 februari EK 4.59
uur.
Doodtij: 11 februari NAP + 53 cm.

WEEKENDDIENSTEN

18-19 februari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: dr. Adé Scipio Blüme, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts dr. G. J. J. Mol, tel. 15600
en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa. tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: voor inforrna-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-

KERK

WEEKEND: 18-19 februari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur ds. J. A. van Leeu-
wen. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
nawcg 15
zondag: 10.00 uur dr. M. E. Brinkman.
2e dienst van een serie van vier dien-
sten over wonderverhalen rondom
Jezus, kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
zondag: ds. C. E. Offerhaus, Haarlem.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag: 19.00 uur E/V (orgel: sa-
menzang); zondag: 08.45 uur stille
viering; zondag: 10.45 uur hoogmis
(latijn) St. Caeciliakoor thema:
„Moet dat wijsheid heten?". Lez. lev.
19, 1-2 en 17-18 Matt. 5, 38-48.
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag: 10.30 uur morgendienst ds.
J. Overduin; 19.00 uur doopdienst ds.
J. Overduin.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553..

theek, H. B. A. Mulder, tel. 13185.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3 fiat 2,
Zandvoort. tel. 02507-14437, b.g.g.
023-313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

BURGERLIJKE

Periode: 7 februari-13 februari
1984

Geboren:
Robbert Harry, zoon van: van der

Lee, Robert en van. Toor, Anna Maria
Petronella.

Ondertrouwd:
Gravemaker, Rudolf en Noorde-

loos, Maria Christina Boswijk, Eert-
wijn Nicolaas en Krieger, Elsa Jose-
phine Bertha.

Overleden:
Coehorst geb. Reket, Antoinette

Paulina Wilhelmina. oud 80 jaar.
Deuzing, Arendiena Margaretha, oud
65 jaar.

GEOT205DENIE

De nieuwe Peugeot 205. 't Beste bewijs dat een compacte,
zuinige auto evenveel kwaliteit kan hebben als z'n grote broers.
Een zee van binnenruimte. Een limousine-achtige instap, óók voor
de achterpassagiers. Krachtig en soepel op de grote weg. En een
afwerking waar onze concurrenten jaloers op kunnen zijn.
Overtuig uzelf van dat sterke nummer.

PRESTATIES OP EEN HOGER PLAN. Neem
de 205 GT met vijf-versnellingsbak. 't Is sterk om uit 1360 cm3

liefst 80 DIN pk te halen en een top van 170 km/u. Natuurlijk is de
vorm ook gunstig voor de prestaties:
de uiterst lage luchtweerstand met een

r > ?/ï7r:'-\ ". Cw-waarde van maar 0,35 mede dank zij
een aerodynamisch front, voorspoiler, licht
verzonken zijruiten en een achterruit die

één lijn vormt met de fraaie carrosserie.

OP ÉÉN TANK UTRECHT-PARIJS
VICE VERSA. 'n Sterk nummer in zuinigheid. De Peugeot
205 GL met1124 cm3 motor verbruikt maarl op 23,3 bij

90 km/u constant*En heeft een tank van 50 literom uw stops tot'n
minimum te beperken. Grote beurten? Slechts om de 22.500 km!

ALLURE, CHARME EN COMFORT, u zult t
- met ons eens zijn: de 205 is een plaatje om

te zien, met z'n speelse afgeronde lijn,
z'n riante glasoppervlak, z'n 'haute couture'
in kleur en materiaal, maar ook uiterst

functioneel en uitgekiend. Vijf portieren - ook in de basis-
uitvoering - heten vijf mensen en 'n vracht aan bagage welkom.

#

• SPECIFICATIES 205

Cilinderinhoud

Topsnelheid

Verbr. bij 90 km/u constant

Verbr. bij 120 km/u constant

Verbr in stadsverkeer
(in L per 100 km
ECE-nnrm)

205

954 cm'

134

1 : 19.6

1:13.7

1 . 14.7

205

1124 cm'

142

1 :23,3

1 :17.2

1 : 1 7,2

205 GL

11 24 cm'

142

1 :23,3

1 : 17.2

1 17.2

205 GR

1360 cm3

155

1 :21,7

1 : 15,9

1 : 14,5

205 GT

1360cm'

170

1 '19,2

1 : 14.3

1 : 10,9

205GLD"
/GRD

1768cm'

155

1 : 25.6

1 19.2

1 : 18,5

DE ZUINIGE DIESEL! De gloednieuwe en fluisterstille
1768 cm3 dieselmotor van de 205 GLD/GRD is de zuinigste:
1 op 25,6 bij 90 km/u constant*, 'n Sterk
nummer als u veel rijdt! Hij levert :

60 DIN pk waarmee hij als een benzine-
auto accelereert tot liefst 155 km/u.

'N STERKE PRIJS: VANAF F 15.195r- w« laten
u meteen al kiezen uit 7 uitvoeringen en 5 motorversies. Waarbij
ook de eenvoudigste al 'n sterk nummer is tot in de details.
Opvallend zuinig compleet uitgerust, rondom onafhankelijk
geveerd. Veilig, degelijk. Een kwaliteit waarmee Peugeot zichzelf
overtreft. Peugeot 205, 'n sterk nummer. Hij staat in onze
showroom, waar wij u ook graag informeren over alle andere '84
modellen van Peugeot Tal bot.
Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskoslen f 370, -Wijzigingen voorbehouden.
Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie op de carrosserie
tegen doorroesten van binnenuit. Wij informeren u graag over de voorwaarden
Vraagt u ook eens naarde mogelijkheden van financiering of leasing.

' bij versie met 5-vcrsrtellingsbitk

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOTTALBOT DYNAMISCH OP WEG : ...

SERVICE -VERKOOP - INRUIL

'off. dealer

p.
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man voor een goed verzorgde auto

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

INBOEDELVEILING
wordt gehouden op donderdag 8 maart

INZENDING NOG MOGELIJK
Inlichtingen:

tel. 1 21 64 /1 37 13
Fa. WATERDRINKER

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KQFHETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507 - 1 88 12 / 1 57 05

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(i 10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507 -1 40 90 /1 47 64

TOPSLAGER
VREEBURG & ZN.

. Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

'Voor betere kwaliteit
naar uw Topslager.
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Mevrouw Hanny Dekkers met pensioen

,Het is niets voor mij om iets
niet af te maken, maar ja....'

ZANDVOORT - „Eerst heb ik
gedacht ik doe het lekker toch,
kan mij dat nu wat schelen, ik
moet nog maar anderhalf jaar,
dan word ik 61 en dat is de officie-
Ie leeftijd om met pensioen te
gaan, maar ja, later dacht ik mis-
schien heeft de keuringsarts wel
gelijk en dan ben je dom bezig,
dus laat ik dan maar stoppen.
Het gekke is, dat ik er geen mo-
ment spijt van heb gehad en dat

, die arts toch gelijk had, zo zie je
maar weer", zegt mevrouw Han-
ny Dekkers, die op l december
met vervroegd pensioen ging en
op donderdag 23 februari officieel
afscheid neemt van „haar" men-
sen en haar oud-collega's.

Op die datum, 23 februari wordt
haar door het gemeentebestuur een
afscheidsreceptie aangeboden m het
raadhuis die om 16.00 uur begint
Deze receptie wordt voorafgegaan
door een besloten bijeenkomst waar-
van het tijdstip op 15 30 uur is ge-
steld. ,Een klem halfuur, dus geluk-
kig geen lange speeches", zegt de nog
zeer aktieve maatschappelijk werk-
ster van de afdeling Sociale Zaken,
die m haar periode als „bijstands"
maatschappelijk werkster de hele
ommezwaai van de vroegere „armen-
wet" naar de „bijstandsregehng"
heeft meegemaakt.

.,Ik ben op l januari 1967 begonnen
en eerlijk, ik heb het nog nooit zo
lang bij één baas volgehouden", lacht
ze, en ze lacht vaak, want mevrouw
Dekkers ziet eruit als iemand die
plezier heeft m het leven In de korte
tijd dat ze nu ook van haar pensioen

„ geniet, heeft ze het bijzonder druk,
met alleen met_ haar huisje, haar
hond en de poes,"maar met alle akti-

.. viteiten die ze graag doet en dat is
' een lange lijst, van zingen, volksdan-
. sen, tennissen, zelf haar kleding ma-
: ken, lezen en wandelen. „Ik kom tijd
• te kort", constateert ze blijmoedig.

Druk bezet
; Mevrouw Hanny Dekkers heeft
het altijd druk gehad, want behalve

'• haar werk op de gemeentelijke socia-
le dienst van Zandvoort, waren daar
ook de aktiviteiten op sociaal terrein

. die haar bezig hielden. Ze maakte
r deel uit van het bestuur van de vroe-
' gere Hulsmanhof, zat m de opnarne-

commissie voor de bejaardentehui-
' zen Huis in de Duinen en Huis in het
Kostverloren, etc. Werk bij de Vrou-
welijke Vrijwillige Hulpverlening en
de Gewestelijke huishoudelijke en
gezinsverlichttog.

. Haar. vrijetijds werkzaamheden
grensden dus aan haar werk op de
sociale dienst, waar ze zich bezig

hield met de ouderen, de 65 plussers
en hun aanvragen voor bijstand en
plaatsing m bejaardenhuizen, hulp-
verlening aan ouderen etc. „Ik kom
nog uit de tijd dat de mensen „be-
jaard" waren dat is nu over, nu is

vrouw Hanny Dekkers meegemaakt
en ze vindt het een logisch gevolg,
want met alleen de bejaardenzorg
veranderde m zorg voor de ouderen,
ook de ouderen zelf veranderden.
„Vroeger toen ik pas begon was le-

Mevrouw Hanny Dekkers die op donderdag- 23 februari officieel afscheid
neemt als sociaal werkster van de gemeentelijke afdeling sociale zaken. De
openbare receptie begint om 16.00 uur in het raadhuis.
Foto Dick Loenen.

iedereen een „oudere", en de tijd dat
men overstag ging van zo snel moge-
lijk plaatsen in een bejaardenhuis
naar de veel betere regeling, „laat de
mensen zo lang mogelijk voor zich-
zelf zorgen", heb ik meebeleefd".

Veranderingen
Al deze veranderingen heeft me-

mand van 65 jaar echt oud. Deze
mensen hadden twee wereldoorlogen
en een crisis meegemaakt en eerlijk,
ze vonden het wel mooi geweest. Ik
neem mijn eigen moeder maar, toen
die begin zestig was, droeg ze een
zwarte japon, toen ze midden zeven-
tig was, fleurige zomerjurkjes. De tijd

"veranderde, maar ook de ouderen
veranderden mee. Iemand van 65
jaar wordt nu niet meer als oud ge-

zien en men voelt zich ook niet zo,
vroeger was dat anders. Ik heb er wel
naar gestreefd de mensen in hun ei-
gen waarden te laten. Toen ik pas
begon in de jaren vijftig, werden toch
veel ouderen aangesproken met
„opa" of „oma", dat gebeurt nu niet
meer, maar toch heeft mij dat toen al
gestoord. Juist oudere mensen heb-
ben zoveel meer levenservaring, zo-
veel wijsheid ook, daar werd vroeger
niet naar gekeken. Je bent oud, dus
onmondig. Gelukkig dat dat veran-
derd is, zelf heb ik daar nooit aan
meegedaan", vertelt ze.

Meegeleefd heeft ze duidelijk met
haar cliënten wanneer bijstand ge-
vraagd moest worden. „Ik vond het
altijd zo sneu, die mensen hadden
zuinig geleefd, wat gespaard, en dan
moesten ze eerst hun centjes maar
opmaken voordat ze voor hulp in
aanmerking kwamen. Moeilijk hoor".

Pensioen
Kwam het pensioen dan voor Han-

ny Dekkers op een moment dat ze
het niet had verwacht en heeft ze er
eerst wel moeite mee gehad, ze heeft
zich bijzonder snel aangepast. De
idee dat ze haar werk niet kon afma-
ken hinderde haar in het begin wel,
maar nu is ze blij dat ze het dokters-
advies heeft opgevolgd.

Overigens heeft ze zich in haar le-
ven wel meer aangepast. Zo besloot
ze na de oorlog dat ze meer wilde
worden dan verkoopster en volgde ze
de avond-Mulo, later gevolgd door
haar middelbare akte sociale arbeid.

Ze werkte een tijd voor het ministe-
rie van CRM op het Provinciaal Bu-
reau voor Noord-Holland, voordat ze
besloot te solliciteren in Zandvoort
bij, wat toen nog werd genoemd de
sociale dienst. „Eerst mocht sociale
zaken niet meer, toen werd het socia-
le dienst, nu weer sociale zaken, er is
weinig nieuws onder de zon".

Ze kwam op l januari 1967 in Zand-
voort werken, een omgeving die haar
wel beviel, want de duinen en het
gebied Zuid Kennemerland waren
haar zeer vertrouwd. „Mijn ouders
woonden vroeger toen ik kind was
midden in de duinen in Bloemendaal,
waar nu de Kennemerduinen zijn en
dan kun je toch niet wennen midden
in de stad", verklaart ze haar blijheid
met haar woninkje aan de Bentveld-
hof in Aerdenhout.

Nog even zal ze door de zure appel
heen moeten, „Dat officiële afscheid,
daar zie ik toch wel wat tegen op",
bekent ze, dan is ze inderdaad vrij om
te doen en laten wat ze wil.

Bij de afdeling sociale zaken zal
haar blijmoedigheid waarschijnlijk
wel gemist worden, want ze blijkt een
klein vrouwtje met een groot hart.

Margreet Ates

,Automatische'
mode in K9C

ZANDVOORT-Tot half maart 1984 exposeert Mirjam
v.d. Veen modetekeningen en ontwerpen bij K9C-kunst
aan het Gasthuisplein 9c te Zandvoort. Mirjam is vorig
jaar afgestudeerd aan de afdeling modevormgeving van
de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten in Den
Haag.

In haar ontwerpen heeft zij zich laten inspireren door
het thema automaten, algemene automaten en speelau-
tomaten

Het thema algemene automaten heeft voornamelijk
betrekking op de handelingen die je verricht wanneer je
een automaat bedient. De bewegingen duwen en trek-
ken zijn de belangrijkste uitgangspunten geworden bij
het ontwerpen van de kleding. Door middel van een
handeling gebeurt er iets met het kledingstuk en komt
er iets te voorschijn. Het thema speelautomaten spitst
zich vooral toe op de fruit-automaat. Het dekoratieve
element en de verandering er van speelt een grote rol

Men kan veranderingen aan de kleding aanbrengen door
het wisselen van. verschillende gezeefdrukte onderdelen,
zowel in de kleding als ook bij de accessoires.

Mirjam toont op deze expositie een aantal tekeningen,
een drietal kostuums en enkele accessoires. De expositie
is dagelijks geopend van 13.30-16.00 uur, behalve rnaan-
dag en dinsdag. De kostuums en tekeningen zijn te
koop, eventueel ook in andere maten, dan die van de
tentoongestelde modellen.

Frontale botsing

ZANDVOORT - Een 20-jarige mo-
torrijder uit Velzen raakte zondag-
middag gewond bij een frontale bot-
sing die plaatsvond op de Vondel-
laan.

Een Zandvoortse automobilist
moest ter plaatse uitwijken voor een
auto bestuurd door een Amsterdam-
mer die onverwacht de rijweg opreed.
Hierbij werd de juist passerende mo-
torrijder gewond die in tegenoverge-
stelde richting aan kwam rijden. De
Zandvoorter kon een botsing name-
hjk niet vermijden. De motorrijder
werd met een gebroken been naar het
St. Johannes de Deo ziekenhuis in
Haarlem overgebracht. De motor
werd licht, de auto zwaar bescha-
digd.

Wel trek, geen geld

ZANDVOORT - Een 31-jarige Am-
sterdammer, die het nodige had ge-
nuttigd in de bowling aan het Van
Fenemaplein, bleek niet in staat de
hem gepresenteerde rekening te vol-
doen.

De politie werd gewaarschuwd en
nadere informatie leerde dat de man
er een gewoonte van maakte, wél te
bestellen en te eten, maar geen geld
te hebben de rekening te voldoen. In
Bloemendaal was hij voor hetzelfde
al eens in de kraag gevat. De man is
voorlopig vrijgelaten maar kan een
gepeperde rekening tegemoet zien,
waarschijnlijk, wanneer hem al deze
eetpartijtjes ten laste zullen worden
gelegd.

Goede muziek in nieuw tenue
ZANDVOORT - Onlangs bracht de Zandvoortse Muziekkapel een

programma bestaande uit ontspanningsmuziek in het voormalige
Strand Hotel ten gehore. Men had met name gekozen uit „Ever-
greens voor blaasmuziek" zoals When the saints go marching in,
American Patrol, Santa Lucia, Home on the range, Dark eyes,
Clementine, Good night ladies, afgewisseld door: Kleine Winzerin
vom Rheim, Du kannst nicht treu sein en de „Let's kiss Fox"
hetgeen veel succes oogstte bij het publiek. Opvallend was dat het
orkest voor het eerst optrad in geheel nieuw tenue voorzien van het
embleem van de Zandvoortse Muziekkapel hetgeen ook duidelijk
door de toeschouwers werd gewaardeerd.

Men had in het Strandhotel wel lang moeten wachten op dit
concert, want enkele weken geleden moest men het onverwacht
afgelasten in verband met de toen hevige sneeuwval. De dankbaar-
heid deze zaterdagavond, dat men toch nog gekomen was, was dan
ook groot.

De leden van de Zandvoortse Muziekkapel concerteren in het voormalig*
Strandhotel.

Foto Berlott

VOOR 'T VOETLICHT
ZAMOR - Zandvoortse
Amateur Musical Operette Rei
Opgericht: 17 november 1982
Doelstelling: Beoefening van het zingen van opera-, operette-
en musicalliederen en ballet.
Aküviteiten: Optreden verschillende malen per jaar, onder an-
dere in bejaardenhuizen, verpleeghuizen en uitvoeringen in ho-
tels en in het Concertgebouw.
Accommodatie: Repetitie-avonden worden gehouden in hotel-
café-restaurant Keur, Zeestraat 49/51 te Zandvoort.
Repetitie-avond: woensdagavond van 20.00-22.30 uur.
Contributie: ƒ 20,- per maand. De vereniging kent ook dona-
teurs tegen een minimumbijdrage van ƒ 15,- per jaar.
Inlichtingen: bij de voorzitter: mevrouw Jos Schaeffer, Lissa-
bonplantsoen 135 te Haarlem, tel. 023-333638 en Ron Schouten,
Prof. Zeemanstraat 9 te Zandvoort, tel. 15096.
Secretariaat: Elly Blaauwhof-Sanders, Prof. Zeemanstraat 17,
2041 CN Zandvoort, tel. 02507-13982.

maatschappelijk

In juni 1982 kwamen een aantal
Zandvoorters tot de ontdekking
dat er in de gemeente behoefte
bestond aan een gemengd operet-
te/opei a-koor dat concerten kon
verzorgen op het terrein van de
operette/opera- en musicalmu-
ziek.

Men dacht toen aan concerten

van een avondvullend karakter
en optreden op verzoek voor bij-
voorbeeld bejaarden, jubilea etc
In hotel Keur werd op woensdag 9
juni 1982 een eerste vergadering
van de initiatiefnemers gehou-
den, die door zo'n twintigtal be-
langstellenden werd bezocht.

Men kwam al rap tot de oprich-

ting van een vereniging, waarin
behalve de drie bovengenoemde
onderwerpen, ook aandacht be-
steed werd aan het ballet terwijl
het onderwerp „opera" voorlopig
werd afgevoerd.

Debuut
Reeds op zaterdagavond 13 no-

vember 1982 werd door, de inmid-
dels ZAMOR, genoemde vereni-
ging het debuut gehouden. Dit ge-
schiedde in het Haarlemse Con-
certgebouw, een succesvol optre-
den, waarm m aanmerking werd
genomen dat men slechts twee
maanden de tijd had gehad om te
repeteren

Gekozen was voor een populair
klassiek programma dat zeer ge-
nuanceerd en enthousiast werd
gebracht.

Een succesvol debuut van ZA-
MOR, toen nog onder repetiteuse
mevrouw Truus van Duijn-van
Staveren, terwijl dirigent Josef
Staneck een zeer strakke leiding
voerde, die de uitvoering ten goe-
de kwam.

Succes
Zeer succesvol was het eerste

grote optreden in Zandvoort vo-
rig jaar in hotel Bouwes. Toen ook
gaf de balletgroep acte de présen-
ce en leek dat ZAMOR zeker in de
breedte was gegroeid.

Het hele gezelschap, koor, bal-
letgroep, solisten en orkest was
zeer goed op elkaar afgestemd en
kwam zeer gedisciplineerd over.
Truus van Duijn-van Staveren
bleek opnieuw, nu als ladyspea-
ker, een aanwinst voor ZAMOR.
Het ballet onder leiding van
Amand Hekkes kwam zeer goed
uit de verf en over het voetlicht en
ZAMOR ging enthousiast verder
met haar programma.

„Wij zijn ook begonnen met
minder statisch te werken. Nadat
door de leden duidelijk werd ge-'
kozen voor het wat „lichtere"
werk in die zin, geen oratorium-
zang, maar de kant van de musi-
cal op, kregen wij de medewer-
king van Wim Hesp als repetitor.
Wim en zijn zus Trudy, zijn ook
verantwoordelijk voor het meer
bewegen tijdens de nummers, zo-
als die door ons nu op het pro-
gramma zijn gezet", vertelt één
van de leden van het eerste uur
Ron Schouten.

Ben wat andere aanpak dus van
het programma, want het vergt
eerst wel wat zoeken en uitprobe-
ren, voordat je de vorm gevonden
hebt, waarvan je zegt: „Ja dit is
het", vertelt Schouten.

Nieuwe uitvoering
Want ZAMOR heeft opnieuw

een uitvoering gepland. Gezien de
enthousiaste reacties na het di-
ner-chantant vorig jaar in Bou-
wes, heeft men besloten nu in

Zandvoort te starten met een
„thé-chantant" een variatie op
het vroeger zo populaire „thé-
dansant".

Wanneer deze zondagmiddag
een succes wordt, dan zal dit in de
toekomst en zelfs in de naaste
toekomst worden herhaald..

Deze middag wordt gegeven in
hotel-café-restaurant Keur aan de
Zeestraat en begint om 14.00 uur.
Omdat de ruimte wat beperkt is,
zullen de leden het deze middag
moeten doen met pianobegelei-
ding. Begonnen wordt met een
potpourri van Amsterdamse lied-
jes die vroeger door Wim Sonne-
veld werden gezongen en de be-
kende Radetzky mars.

Hierna volgt een solo-optreden
van Martha Koper en Wim van de
Hulst. Groot probleem is momen-
teel dat deze uitstekende zanger
ziek is, wanneer hij niet tijdig is
hersteld zal zijn plaats door een
ander worden ingenomen. Wie is
momenteel nog niet bekend.

Daarna volgt dus een aantal He-
deren uit operettes van Oscar
Strauss, zoals de mars uit de
Walsdroom, gevolgd door een op-
treden van de balletgroep van An
der Schonen Blauen Donau, een
optreden van Martha Koper, be-
sloten wordt met koorzang.

Hierna volgt dan het „musical-
"blok, melodieën van Rogers en
Bernstein uit onder andere Ca-
roussel en West Side Story en My
Fair Lady. Dit biok omvat even-
eens koorzang, diverse soli en bal-
let.

Ook de decors zijn, evenals vo-
rig jaar zelf vervaardigd door de
decorcommissie.

Stond vorig jaar het ballet nog
onder de bezielende leiding van
Amand Hekkes, zijn plaats is nu
ingenomen door de bekende bal-
letlerares Daisy uit Haarlem.
Hekkes kreeg namelijk een bij-
zonder belangrijke uitnodiging
om in Duitsland enkele optredens
te verzorgen en had dus geen tijd
meer voor de Zandvoortse vereni-
ging.

De prijzen voor dit „thé-chan-
tant" zijn laag gehouden, name-
lijk ƒ 5,- per persoon, inclusief een
thé-complet.

Omdat het concert omstreeks
17.00 uur zal eindigen is er aan ge-
dacht voor de gasten deze avond
een apart Hongaars diner te ser-
veren. De prijs hiervan bedraagt
ƒ21,50, Dit diner wordt omlijst
door Hongaarse klanken.

Toekomstplannen
In de naaste toekomst zal door

ZAMOR een concert gegeven
worden in Treslong in Hillegom.
„Op uitnodiging van het gemeen-
tebestuur van deze plaats verzor-
gen wij op 28 april (dat is de dag
van het bloemencorso) een Weens
concert in dit restaurant. Het leu-
ke is ook nog dat wij 's middags,
tijdens het corso reclame mogen
maken voor onze vereniging. Dat
zullen wij doen met medewerking
van een aantal bloemenkoningin-
nen of hoe zulke mooie dames nog
meer mogen heten", vertelt
Schouten enthousiast.

Op deze avond zal het HAC-or-
kest, dat voor de begeleiding
zorgt, weer onder leiding staan
van dirigent Stanek.

Een leuke uitnodiging dus voor
de jonge vereniging, waar men
dan ook terecht trots op is. Mo-
menteel telt ZAMOR ruim dertig
leden, maar er is plaats genoeg,
niet alleen voor zangers en zange-
ressen, maar ook voor jongeren
die graag iets aan ballet willen
doen is er nog plaats genoeg.

AGENDA

Hongaars
Waar men zich veel van voor-

stelt is het sluitstuk van het pro-
gramma, het Hongaarse „blok".
Niet alleen zal de kleding die dan
wordt gedragen door de leden zelf
zijn vervaardigd, dit onder leiding
van Gerda Terol, maar werden de
Hongaarse kapjes gemaakt door
Agaath Laan, die hier haar han-
den meer dan vol aan heeft gehad.
Het schijnen ware pronkstukjes
geworden te zijn. „Voor een ver-
eniging die geen subsidie ont-
vangt, vind ik dat wij door deze
zelfwerkzaamheid toch uitste-
kend voor de dag komen", vertelt
Schouten.

Kindercarnaval
Zondagmiddag 26 februari

wordt in zwembad De Duinpan
het jaarlijkse kindercarnaval ge-
vierd. Aanvang van dit evene-
ment is bepaald op 15.00 uur.

Er worden door de jury prijzen
toegekend voor de leukste, origi-
neelste, mooiste etc. verklede kin-
deren. De deelnemertjes worden
in leeftijdsgroepen verdeeld, meis-
jes t/m 8 jaar, meisjes 8 jaar en
ouder, jongens t/m 8 jaar jongens
8 jaar en ouder, en prijzen voor
„groepen".

Extra attractie deze middag is
het optreden van de Nederlandse
jeugdkampioen goochelen.

Het spreekt vanzelf dat zowel
Prins Jan I, als de Raad van Elf,
grootvorsten en de boerenkapel
De Kwalletrappers deze middag
in het zwembad aanwezig zullen
zijn.

Na afloop kunnen de kinderen,
al dan niet verkleed, gratis zwem-
men.

Kaartjes verkrijgbaar aan de
kassa van het zwembad.

Der Bettelstudent

Door de Zandvoortse Operette
Vereniging wordt op maandag 5
en dinsdag 6 maart een uitvoering
gegeven van Der Bettelstudent
van Carl Millocker. Aanvang van
deze voorstelling op beide avond-
en is 19.45 uur. Kaarten a ƒ 15,-
(exclusief één gulden plaatsbe-
spreken) kunnen telefonisch be-
steld worden.

Voor belangstellenden die uit
Zandvoort komen en geen eigen

vervoer hebben wordt erop gewe-
zen dat door ZOV de maandag- en
dinsdagavond een bus wordt inge-
zet die bezoekers op diverse plaat-
sen in de gemeente ophaalt en
afzet na de uitvoering. Een retour-
kaartje kost ƒ 4,-.

Op maandagavond 27 februari
aanstaande wordt een speciale
plaatskaartenverkoop gehouden
in het Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat en wel van 19.00-
21.00 uur.

Telefonisch kunnen kaarten be-
steld worden bij: 023-256316 en
02507-13840.

Kinderactiviteiten in 't
Stekkie

Kinderen vanaf vijf jaar kunnen
in 't Stekkie terecht om daar on-
der deskundige leiding „sportbal-
let" te beoefenen.

De balletlessen worden op
maandagmiddag gegeven van
kwart over vier tot kwart over vijf.
Voor meer informatie: mevrouw
Groenensteyn, tel. 18484.

Toneel
Voor kinderen vanaf zes jaar die

belangstelling hebben voor de
kleine expressie is een leuke to-
neelclub in het leven geroepen. De
toneelclub komt iedere vrijdag-
middag bij elkaar van vier tot vijf
uur. Toneelspel biedt ongekende
mogelijkheden voor kinderen die
zich'willen ui ten.

Instuif
Iedere woensdagmiddag is er in-

stuif: knutselen en spelletjes doen
voor kinderen van zes tot twaalf
jaar. Kosten per kind: ƒ 1,25 per
keer.
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Opheffen stuurgroep wekt
woede werkgroep Huisvesting

ZANDVOORT - De Werkgroep
Huisvesting Zandvoort heeft van
het college van B en W een schrij-
ven ontvangen waarin wordt me-
degedeeld dat de „stuurgroep 1-
en 2-persoonshuishoudens" is
opgeheven.

Een schrijven dat zowel de
woede als verbijstering van de
Werkgroep Huisvesting heeft ge-
wekt, omdat dit besluit van het
college, genomen bij decreet, niet
was voorzien. Ook het tijdstip
waarop dit geschiedde (drie da-
gen na de demonstratie van de
werkgroep tegen de sloop van
Groot Kijkduin) en de argumen-
ten waarom dit is gebeurd, spre-
ken de werkgroep niet aan.

Bovendien wordt door de
Werkgroep Huisvesting opge-
merkt dat noch de gemeente-
raadsleden, noch andere part-
ners uit de stuurgroep gelijktij-
dig eenzelfde schrijven hebben
ontvangen. De brief is gedateerd
27 januari 1984 en werd door de
werkgroep ontvangen op 3 fe-
bruari, terwijl bijvoorbeeld de
Woningbouwvereniging EMM tot
op 6 februari nog geen brief over
dit onderwerp had ontvangen.

De l- en 2-persoonshuishoudens
kwam in Zandvoort op 16 november
1981 voor het eerst bijeen, nadat door
de toenmalige staatssecretaris van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening al in 1975 (dus zes jaar eerder)
reeds in een nota de aandacht was
gevestigd op de huisvesting van l- en
2-persoonshuishoudens die erbij het
destijds gevoerde woningbouwbeleid
niet zo best afkwamen. In 1975 werd
geadviseerd teneinde de achterstand
voor deze bevolkingsgroep in de wo-
ningbouw weg te werken een zoge-
naarnde stuurgroep in te stellen, die
de vinger aan de pols kon houden.

In deze stuurgroep waren verschil-
lende vertegenwoordigers van diver-
se categorieën aanwezig, zoals Werk-
groep Huisvesting Zandvoort, Wo-
ningbouwvereniging EMM, woning-
zoekenden, ambtenaren van volks-
huisvesting/RO en Sociale Zaken etc.
Voorzitter van de stuurgroep was de
wethouder van Volkshuisvesting.
Tot september '82 K. v.d. Mije, sinds-
dien J. Jongsma.

Argumenten

Door het college van B en W wordt
aangevoerd dat sinds het instellen
van de stuurgroep in totaal voor l en
2-persoonshuishoudens 177 woon-
eenheden zijn gerealiseerd, terwijl in
de naaste toekomst nog eens 120
zullen worden opgeleverd.

Terwijl ook plannen in een ver-
gevorderd stadium van voorberei-
ding , zijn voor het complex De
Schelp, Sterre der Zee en Hogeweg/
Westerparkstraat.

Het college zegt dan ook van me-
ning te zijn dat de achterstand die er
was in de huisvesting van deze doel-
groep, spoedig zal zijn ingehaald. Om
die'reden werd dan ook besloten de
stuurgroep op te heffen.

,,Voorts hebben wij er vanaf gezien
de stuurgroep te doen opgaan m een
breder opgezette groep, zoals oor-
spronkelijk in de bedoeling lag, aan-
gezien ons onmogelijk is een degelijk
huisvestingsbeleid te voeren nu er
maar mondjesmaat contingenten en
rijksgelden voor woningbouw be-
schikbaar worden gesteld", aldus de
argumentatie van het college in de
brief.

Bliksem

Behalve dat dit besluit van het
college de irritatie en verwondering
van de Werkgroep Huisvesting heeft

gewekt, werpt het bij de ontvangers
ook de nodige vragen op. „Het be-
sluit tot opheffing is als bliksem bij
heldere hemel ingeslagen", zo wordt
geconstateerd, terwijl het door het
college gevoerde „ad hoc" beleid ze-
ker weerstand oproept.

Bovendien hadden de ontvangers
dan zeker een schrijven mogen ver-
wachten ondertekend door de voor-,
zitter van de stuurgroep, de wethpu-
der van volkshuisvesting, en niet één
door de voorzitter van het college.
Dit laatste is echter een kleinigheid
wanneer men de bezwaren van de
stuurgroep op een rijtje zet.

Ten eerste heeft de stuurgroep in
Zandvoort nimmer naar behoren ge-
functioneerd. In de afgelopen driee-
neenhalf jaar werden slechts drie ver-
gaderingen gehouden, waarvan de
notulen niet overeenkwamen met af-
spraken gemaakt op de vergaderin-
gen.

Ten tweede wordt de sloop/nieuw-
bouw van Groot Kijkduin door de
werkgroep gevoeld als het breekpunt
bij een goed functioneren van de
stuurgroep. „Nog voor het m op-
dracht van de stuurgroep gemaakte
verbouwplan (Buro Herenmarkt) ge-

reed was, heeft het college al haar
beleidskeuze (sloop/nieuwbouw) als
standpunt bepaald en bekend ge-
maakt", zo wordt gesteld.

Ten derde kan het college nu wel
met een aantal bouwlocaties komen,
maar slechts één hiervan, namelijk
Groot Kijkduin is ontwikkeld door
het huidige college. De voorgaande
waren nog uit de raadsperiode 1978/
'82

Ten vierde wordt door de werk-
groep de mening van het college niet
gedeeld „dat de achterstand voor 1-
en 2-persoonshuishoudens is inge-
haald".

Verbittering

Verbitterd wordt door Werkgroep
Huisvesting opgemerkt dat het colle-
ge niet in staat is een degelijk huis-
vestingsbeleid te voeren. „Het ge-
meentebestuur heeft de stuurloos-
heid tot beleid verheven Hetzelfde
zagen wij bij de behandeling van de
begroting en de voorjaarsnota. Ook
toen meende het gemeentebestuur
dat ze geen beleid kon voeren en dat
dus ook niet behoefde te doen. Het
voordeel van zo'n constatering is dat
het gemeentebestuur zich nergens
meer iets van hoeft aan te trekken.

Niet van lastige raadsleden, womng-
bouwcorporaties, landelijke organi-
saties en burgers of richtlijnen van
hogere overheden. Het is het gemeen-
tebestuur tegen de rest van de we-
reld", aldus een schrijven van de
Werkgroep Huisvesting aan de raads-
leden.

Opgemerkt wordt dat ook de
raadsleden niet in staat zullen zijn
dit besluit bij decreet terug te draai-
eri, doch misschien is er nog een
mogelijkheid, zo besluit de brief wei-
nig hoopvol.

Hulsmanhof

Sandevoerde Zeeburg

projekten die de laatste

jaren in Zandvoort

gerealiseerd werden, bestemd
voor huisvesting van
l- en 2-persoonshuishoudens.

Uw krant met
onf wangen ?

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

= Uit deze foto blijkt duidelijk met hoeveel enthousiasme werd deelgenomen aan het onlangs gehouden jeu de
= boule-toernooi in Nieuw Unicum. Ook het publiek toonde veel belangstelling.

[-— Oefening baart kunst
ZANDVOORT - Dat oefening kunst baart,

bleek wel uit het succes dat het op 16 februari
gehouden jeu-de-boule toernooi in Nieuw Uni-
cum oogstte.

„In het begin was het helemaal niet zo makke-
lijk", vertelde een van de deelnemers, Arie
Casteleyn. „Maar nu heb ik ontzettend veel
plezier in het spel". En steeds meer leden melden
zich aan sinds ze ons hebben zien spelen."

Onlangs richtte Irene Martens-Bauer mei veel
enthousiasme de jeu de boule club „La Boule
Unique" op voor bewoners van Nieuw Unicum.
Er zijn al verschillende toernooien georgani-
seerd, waaraan o.a. ook leden van de in Katwijk
opgerichte jeu de boule club „Boule de la Mer"
aan deelnamen. De wisselbeker is al drie maal
gewonnen door Hans Vermaas. Nog één keer
winnen en hij is de definitieve trotse bezitter van
de beker.

Deze aangepaste versie van jeu de boule die door
mindervaliden wordt gespeeld, wordt „Pétanque" ge-
noemd. Het is een spel dat door twee broers uit de
Provence werd ontwikkeld toen één van hen in een
rolstoel kwam te zitten. Het spel wordt zonder aanloop
en met kleinere speelafstanden gespeeld.

In Nieuw Unicum wordt gespeeld op speciaal aange-
brachte stroken vloerbedekking, om het lawaai op de
betonnen vloeren te dempen Ook wordt er met specia-
le lichtere ballen gespeeld en het lid Dirk Kits heeft
zelfs een zeer ingenieuze magntetstok ontworpen, die
het de rolstoelers aanzienlijk makkelijker maakt om
de ballen op te rapen.

De club „La Boule Unique" bestaat op dit moment
uit ongeveer dertig leden. In navolging van het initia-
tief van Nieuw Unicum is m Katwijk inmiddels in het
Zeehospitum een jeu de boule club opgericht en zal
naar alle waarschijnlijkheid ook een dergelijke club
worden opgericht in het wooncentrum Amstelrade.
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COÖRDINATOR -
wordt gevraagd
voor het coordine-
ren van de weizijns-
zorg voor ouderen

3

5 ZUIDDUINEN -
bebouwing van de
Zuidduinen is te-
gen het zere been
van werkgroep
Zuid

HISTORIE - deze
week koning Wil-
lem I die wel geld in
Zandvoort zag

5

7
PANDA - is al ja-
renlang het sym-
bool van het We-
reld Natuurfonds,
deze week in Voet-
licht

FEEST - was het
zondag bij Zand-
voortmeeuwen
toen men de koplo-
per met verlies
naar huis zond,
feestelijk was het in
manege Rückert
bij de onderlinge
wedstrijden, sport-
pagina

9
'f'-

Ijs onbetrouwbaar -
jeugd ongeduldig

ZANDVOORT - Leder van publie-
ke werken plaatsten op maandag-
morgen rond 11.00 uur borden met
het opschrift „Gevaarlijk Us" in het
water bij de „Vijverhut", het „Zwa-
nenmeer" en de verschillende meer-
ties in het binnen- en buitenrircuit.

Niettemin bleek dat een tiental kin-
deren zich hun ijspret niet langer
wilden laten ontgaan. Ze hadden zich
ondanks de waarschuwingsborden
toch op het ijs begeven. Een liep een
paar natte voeten op, maar gelukkig
kon door tussenkomst van de politie
erger worden voorkomen.

HET IS ÉÉN MINUUT VOOR TWAALF

Positie Marine Hospitaal
zaak van ministerie defensie

ZANDVOORT/OVERVEEN -
De burgerbedden, zestig stuks, in
het Marine Hospitaal zullen wor-
den en opgeheven, wanneer de
voornemens van staatssecretaris
drs. J.P. van der Reijden WVC
WVCX worden uitgevoerd. Wat
er verder met het Marine Hospi-
taal in Overveen moet gebeuren
is een zaak van het ministerie
defensie.
Defensie.

Dit komt tot uiting in de nota
van de staatssecretaris die pro-
vinciaal bestuur Bestuur van
Noord-Holland heeft ontvangen,
de ce voornemens van drs. Van
der Reijden bekend gemaakt
worden met betrekking tot de
bedreductie in ziekenhuizen in
de regio Kennemerland. Een en
ander houdt verband met de slui-
tingsprocedure van de Wet Zie-
kenhuisvoorzieningen.

De voornemens ten aanzien van de
bedreductie in de regio stemmen in
grote mate overeen met het terzake
uitgebracht regio-advies van provin-
cie PPROVINCIE Noord-Holland
van 10 mei 1983. In dit advies kwam
ook de bedreductie van het Marine
Hospitaal voor de eerste maal ter
sprake, een reductie die niet werd
verwacht, omdat men ervan over-
tuigd was dat Marine Marie Hospi-
taal, gezien de lage exploitatie opzet
en een sinds vrijwillig vrijwillige toe-
gepaste reductie van de ziekenhuis-
bedden van 159 naar 118, zeker tot
aan 1990 pp de huidige basis zou
kunnen blijven voortbestaan.

vaste kamercommissie provinciale
vertegenwoordigers. VERTEGEN-
WOORDIGERS. „Het is nu eenmaal
zo dat een militair hospitaal, waaron-
der natuurlijk ook de marine valt,
niet kan blijven voortbestaan zonder
burgerbedden. Wij hopen dat wij pro-
vinciaal Provinciaal bestuur kunnen
overtuigen van de noodzaak van het
hospitaal voor de burgerpatienten",
aldus Ulrici.

De handtekeningenaktie tot be-
houd van het Marine Hospitaal blijkt
uitstekend te verlopen, veel patien-
ten uit Zandvoort, Overveen en Bloe-
mendaal hebben reeds getekend en
dit kan nog steeds op de daarvoor
bestemde lijsten, die in Zandvoort
onder andere liggen in de wachtka-
mers van de huisartsen, apotheken
en banken.

Volgens Ulrici Ulici is het uiterma-
te belangrijk welk staatssecretaris
staatssevretaris Hoekzema defensie
Defensie zal innemen bij het overleg
tussen de ministeries van WFC de-
fensie. Defensie. De staatssecretaris
is momenteel niet bereikbaar voor
commentaar, omdat hij in het bui-
tenland vertoeft.

Twee maanden

Behalve het Marine Hospitaal, dat
de zestig burgerbedden moet inleve-

ren, wordt de Maria Stichting m
Haarlem met 128, het Elisabeth Eli-
sabeths Ziekenhuis met 113, het Dia-
conessenhuis in Heemstede met 74
en het Johannes de Deo te Haarlem
gekort met 91 bedden,
zullen zal in de regio Kennemerland
het St. Joseph Ziekenhuis te Heems-
kerk en het Rode Kruis Ziekenhuis in
Beverwijk samen 117 bedden moeten
inleveren, terwijl het Zeeweg Zieken-
huis in Velsen geconfronteerd wordt
met een reductie van 55 bedden.

Ziekenhuisbestuurders en mede-
werkers zijn in de gelegenheid ge-
steld binnen twee maanden aan pro-
vinciaal Provinciaal bestuur hun op-
merkingen omtrent de voorgestelde
reductie kenbaar te maken. Vervol-
gens kan de provincie zijn standpunt
(gehoord hebbende alle belangheb-
benden) aan de staatssecretaris van
WVC ter kennis brengen. De gehele
procedure dient binnen vier maan-
den te zijn afgerond.

Een zeer korte periode dus waarin
nog gepoogd kan worden het Marine
Hospitaal voor de burgerpatienten te
behouden Het stichtingsbestuur tot
behoud hiervan verzoekt de steun
van alle burgerpatienten waar moge-
lijk, andere andee woorden, wanneer
men het stieven van het stichtings-
bestuur onderschrijft, vergeet niet
een handtekening te zetten op de
daartoe bestemde lijsten.

Stichting

Sinds 16 januari '84 werd officieel
een stichting in het leven geroepen
die zich beijvert het Marine Hospi-
taal voor de burgerpatienten te be-
houden. „Het was toen al vijf minu-
ten voor twaalf, met deze beslissing
van de staatssecretaris van WVC is
het ondertussen al één minuut voor
geworden", geworden"d, zegt me-
vrouw Ulrici, secretaresse van de
stichting tot behoud van Marine ma-
rine Hospitaal.

In de korte periode dat de stichting
nu aktief is, heeft men al veel positie-
ve response ontvangen. Een bespre-
king werd gevoerd met leden van de

ZANDVOORT - Reeds nu is
bekend dat het aantal bezoekers
van het casino in de badplaats
over 1983 is toegenomen ten üp-
zichte van 1982. Een toename
van 25.149 bezoekers die er geza-
menlijk voor hebben gezorgd dat
de gemeente Zandvoort een be-
drag van ongeveer acht ton ont-
ving aan toeristenbelasting.
Over 1982 bedroeg dit totaal cir-
ca zevenhonderdduizend gulden,
„Niet alleen de toename van het
aantal bezoekers, maar ook de
verhoging door de gemeente
Zandvoort van de toeristenbelas-
ting is mede verantwoordelijk
voor dit toch wel hoge bedrag",
zo wordt van de zijde van de
casinodirektie medegedeeld.

Het blijkt dat de grootste toename
van bezoekers in Scheveningen werd
geregistreerd. Circa elf procent. Een
groei die mede te danken is aan de
wijze waarop de gemeente Den Haag
de badplaats Scheveningen „ver-
koopt". „Men kan nu eenmaal Sche-
veningen met met Zandvoort verge-
lijken, in Zandvoort is alles klein-
schaliger Zandvoort heeft aktieve
ondernemers, er bestaat een goed
contact met bijvoorbeeld de Federa-
tie Handelsvereniging Hanze, doch
de contacten met het gemeentebe-
stuur van Zandvoort verlopen veel
stroever", aldus de heer Bergmans
van de Nationale Stichting Casino
Spelen, die er vrij mild op wijst, dat
men nog nimmer een antwoord heeft
ontvangen op voorstellen gedaan
door de casinodirektie Een schrijven
dat reeds in 1982 werd verzonden.

Baccarat
De invoering van het baccaratspel

in 1983 heeft zeker omet- en bezoek-
verhogend gewerkt. Toch is gebleken
dat men andere speeldagen heeft
moeten invoerei,. „Gedurende de
weekeinden is er weinig belangstel-
ling voor dit spel, reden waarom wij
besloten hebben dat baccarat ge-
speeld kan worden gedurende ds
werkdagen en niet tijdens het week-
einde". Van l juli aanstaande zal men
in het casino in Scheveningen en van
l oktober in Valkenburg eveneens
het aloude baccarat kunnen spelen,
personeel hiervoor is momenteel in
opleiding.

Nieuwe vestiging
Nu toestemming van de regering is

verkregen ook elders in het land een
nieuwe vestiging te openen wordt
door de directie van de stichting met
diverse steden overleg gevoerd. „Om
praktische overwegingen zouden wij
graag in het westen van het land een
nieuw casino openen, doch het moet
natuurlijk niet te lang gaan duren",
is de heer Bergmans van mening.

Meer casinobezoekers
in het afgelopen jaar

In Amsterdam is de stichting een
locatie gewezen op het Kleine Gart-
manplantsoen, naast de voormalige
gevangenis. Er blijken echter nog
heel wat moeilijkheden overwonnen
te moeten worden, alvorens hierover

RUIM ACHT

TON TOERISTEN-

BELASTING

een besluit genomen kan worden. In
Rotterdam wordt gedacht aan een
plaats in het Weenacomplex Of het
uiteindelijk Amsterdam of Rotter-
dam zal worden waar goklustigen
een avondje legaal naar een casino

zullen kunnen gaan is nog niet be-
kend. „Wanneer de plannen voor Am-
sterdam of Rotterdam door welke
oorzaak dan. ook niet tijdig van de
grond kunnen komen, dan zal door
ons toch gedacht worden aan Breda
of Nijmegen waar ons bedje om het zo
maar eens uit te drukken „al ge-
spreid is". Men heeft daar namelijk al
jaren geleden rekening gehouden
met een goede plaats voor een casi-
no. Momenteel zijn er besprekingen
gaande, en het zou prettig zijn wan-
neer wij in het voorjaar, wanneer wij
het jaarverslag over het jaar 1983
kunnen publiceren gelijktijdig de
plaats van de nieuwe vestiging be-
kend zouden kunnen maken", aldus
deze woordvoerder

Voorlopig heeft Zandvoort nog
geen concurrentie te duchten van de
hoofd- of de Maasstad, een aktiever
toeristischer beleid van de gemeente
Zandvoort zou de casinodirektie ech-
ter niet onwelgevallig zijn.

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 17.70 per halfjaar (/ 33.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE.'

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.65, halfjaar ƒ 17.70, jaar ƒ 33.50.

Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHtEN

t
Met diocfheid ge\wi wij u kennis dat heden \ooi-
zien van de H Sacumenten dei Zieken van ons is
heengegaan mijn lieve viouw en on/e /oig/ame
moedci gioot- en oveigiootmofdci

EHhabeth Maria
van der Schinkel
echtgenote van Jacobus Johannes Vossen

op de leeftijd \an 80 jaai

Jacobus Johannes Vossen
Ina en Joop
Bep en Bob
Tmv en Dick
Co en Cecilia
Ria en Jos
Mat tien en Els
Ab en Riet
Klooi en Col i ie
Gei ai d en Sheila
Hans en Wil
Klem- en achteiklemkindeien

2042 XM Zandvooit, 17 febiuan 1984
Hei m Heijeimansweg l f lat 28
De euchanstievieiing en begrafenis hebben dins-
dag 21 febiuan plaatsgevonden

t
Met di oefheid geven wij u kennis dat heden, \ooi-
/ien \an de H Sacramenten dei Zieken, na een
koitstondige 7iektc, van ons is heengegaan on/e
heve /org«mu! moeder en oma

Gecrtruida Molenaar
ueduwe van Heiman R Botman

Zij weid 6i jaar
Zandvooit

Maiga Lissenbei g-Botman
Hans Lissenbeig
Rene en Susan
Kees Botman
Joke Botman-Bol
Damelle en Maitme
Hans Botman

Amsterdam
Ron Botman
Francis Schtoeis

Zandvoort, 15 febiuan 1984
W Kloosstraat 5
Correspondentie-adres
H Lissenberg
Haltestraat 9, 2042 LJ Zandvooit

De uitvaartdienst en ciematie hebben maandag 20
februan plaatsgevonden

NETTE VROUW, 61 jaar
zoekt kennismaking met
gezellige man Br onder
nr 2754 bur v d blad

ZANDVOORT CENTRUM,
ruime kamer met kookge-
legenheid voor jongeman,
ƒ 400 - p m Tel 02507-
13093
Zoekt u een mooie ligplaats
voor uw boot' JACHTHA-
VEN HET BOSCH heeft
nog enige plaatsen vrij, di-
rect aan het Nieuwe Meer,
park terrein, douches,
restaurant en tankstation
aanwezig Jachthaven Het
Bosch, Jollenpad, Amster-
dam, tel 020-449696
Te huur aangeb gem KA-
MER m kookgelegenheid
ml tel 02507-16033-
15182

Te huur aangeb VRIJE
KAMER m keukenblok,
douche en toilet, tel
02507-15274
ENGELSE LES privé en m
kl groepjes Tel 020-
410190

Te koop aangeb KEL-
NERSKASSA, 10 kelners-
sleutels, 10 groepen btw,
uitsplitsing i z g st l j r
garantie tel 02507-13431

Te huur v perm GE-
MEUB KAMER m keu-
ken, douche, toilet ƒ 450 -,
p m tel 02507-13490

* Twee eenpersoons ON-
DERSCHUIFLEDIKAN-
TEN met prima matrassen
t e a b tel 02507-12495

* T k a rijbroek mt 152,
RIJLAARZEN mt 35,
bloemmahonie kastje
t e a b , 3 eiken eetk stoe-
len uit grootmoeders tijd
ƒ25 -, tel 02507-15585

* Gevraagd van 9-30 juni
ZONNIGE WOONRUIMTE
voor 3 personen liefst met
tuin, brieven onder no Z
753 bur v d bl

* Te huur half maart en
april GROTE GARAGE
met keuken, douche en toi-
let, tel 02507-14058

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

BAR- DANCING S
STATIONSSTRAAT 7-11, ZANDVOORT

FEESTJE BOUWEN!!!
Vrijdag 2 maart a.s.

„BAL MASQUÉ"
Inschrijfgeld 25.-p p waarvoor consumptiebonnen.

Inschrijven aan de bar t/m 26 februari.
Tot ziens i n

BAR- DANCING
STATIONSSTRAAT7-11, ZANDVOORT, TEL. 02507-19200

U weet het: ritje met Taxi 12600
in Zandvoort voor f 4.-

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

VOORVERKOOP

20°/c'O
korting in de maand februari op al onze bloem- en
groentezaden.

voor de vensterbank

Jiffy-pOtS div. maten

Zaaigrond

Bemesting

•S3GVHOSSVIO 9||e JOOA 'IHOOAONVZ - SV1D Hfl3>l
30 99 l - Z.02ZO '131 'SV19 S"!V U3CH3H OZ

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

TWEEDEHANDS
VERKOPEN

Nieuw' Alleen met De
Koopfoon (020-999333)
biedt u uw tweedehands
spullen liefst 2 mnd lang
te koop aan Kosten l, 2 of
3 artikelen voor slechts
ƒ 10 - Da's nog geen
ƒ 3 50 per artikel' Ook uw
auto kimt u met De Koop-
foon aanbieden De Koop-
foon geeft gratis mforma-
tie over wat en bij wie iets
te koop is m uw omgeving
Bel gewoon De Koopfoon
020-999333 't Meest ge-
draaide nummer van Ne-
derland op 't gebied van
koop en verkoop van twee-
dehands goederen dus
ook de meeste kans op suc-
ces' 10 lijnen Open elke
werkdag van 10 tot 21 uur
De Koopfoon 020-999333
Snel, makkelijk, goedkoop
en succes'

2 eenpers ONDER-
SCHUIF-
LEDIKANTEN met prima
matrassen, t e a b Tel
02507-12495

* Te koop HERENFIETS
ƒ 50 -, damesfiets ƒ 50 -,
duoblok zeegroen ƒ 100 -,
nieuw badk kacheltje
ƒ 25 -, polyesther fiets-
stoeltje ƒ25 -, tel 17421
na 4 uur

* T k BUTAGASKACHEL
mcl fles, el kacheltje
ƒ 75 -, enis, tafel met
rookglas blad en chroom
onderst 2 draaitafels en
cassettedeck t e a b tel
02507-17860

* T k KINDERWAGEN
blauw-gnjs wafelcord
ƒ 275 -, toebehoren dekbed
enz ƒ 75 -, tel 02507-
17860

|̂ ^rHm^%^^ voor de particulier

Zandvoorts nieuwsblad
in

Fiets kopen of verkopen'' Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u m de
particuliere sector kwijt wilt
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of ci|fer een vakje Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen Zie voorbeeld hierboven Vul hieronder uw tekst m'

Mijn ,,Micro' kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen

'Naam

.Adres

"elefoon

JPostcode ?!£2t5

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met'vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor

Centrale Orderafdeling Weekrriedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro moet uiterlijk maandag 17.00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 m rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen

Autobedrijf Zandvoort
Kamerling h Onnesstraat 23 - Zandvoort

Tel.02507-1 4580

BEWEZEN DE BESTE
UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE

LET OP ONZE AKTIES !!!
Doe nu uw voordeel daarmee!

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwiizen wi| naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter
Stuillijd. dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekït telefonisch opgeven. 02507-17166 of 02977-
28411 ot algeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsslraal 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edilies van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd. vrijdag 16 00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 m rekening ge-
bracht.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
verspreidingsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1 00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z, telefonisch
opgeven, tel 020-562 3004, 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam._

FORD
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man...
voor een goed verzorgde auto!

Banketbakkerij SEYSENER
Haltestraat23-Zandvoort -Tel. 1 21 59

J4 SLAGROOM-
TAARTJE
u doet toch ook iets
aan 9ezond eten?

Probeer dan eens ons

SUPER KORRELBROOO
gemaakt van gebroken tarwe,
met alle voedingsstoffen erin.
Wat Seysener maakt... dat smaakt!

WONINGRUIL
Aangeb 4-KAM.WON.
te A'dam-Z , Amstelkade,
m douche, waranda +

gr zolderkam ,
huur284 -p m
gevr woning in

Zandvoort

Tel. 020-794065.

Uw adres voor.
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

TE KOOP

TE HUUR
gevraagd m
Zandvoort

KLEIN HUISJE
of 2/3

KAMERFLAT
Br ond no 72606 bur

v d bl

JONGE VROUW
zoekt zo snel mogelijk

ongemeubileerde
VRIJE

WOONRUIMTE
Raakties:

tel. 02507-136 83

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

f)

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00uur!!!
Kom luiste! sr\ of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan l!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.
Let op !!! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag
karbgnade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise;
zondag Vz kip met frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone,400a500gram 28.50
Tournedos, 300 gram ...' 25.50
Entrecôte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas m stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.
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De
sleutel

voor betrouwbare
en degelijke occasions
1983 OPEL KADETT Special 1.6 S

(demonstratie-auto)
antique goud 14.000 km

1982 OPEL KADETT Special Automatic 1.3 N
groen 40.000 km

1980 OPEL KADETT Special 1.3 N
groen 59.000 km

1980 OPEL KADETT Special 1.2 N
groen 35.000 km

1979 OPEL KADETT Special Automatic 1.2 S
bruin 18.000 km

1978 FORD ESCORT 1.3 Luxe
groen 60.000 km

1978 FORD TAUNUS 1.6 Luxe Automatic
bruin 58.000 km

1978 RENAULT 5 TL
beige 80.000 km

, VAN LEUT OPEL
Zandvoort

Kam. Onnesstraat 15,
tel. 02507-15346

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN, DEUREN. KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
DAKKAPELLEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Maak je niet kwaad;
zeg het met bloemen.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,

12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

De specialist m al uw bloemwerken

NET GEZIN MET 3 KINDEREN (Ift 2 4 en 7 jaar)
zoekt op medisch advies (kinderen hebben astmatische
en allergische aandoeningen) een

WONING TE HUUR
of om op te passen gedurende de zomervakantie (16/7
24/8) tegen een billijke vergoeding

Voor meer informatie en evt aanbiedingen
fam Schigt, Stationsplein 29 1382 AD Weesp

(Tel 02940-1 8891)

Wij delen rnee dat

HANS BANK
Dr De Visserstraat 42

zaterdag a.s.

OPEN HUIS
heeft vanaf _±. 16 30 uur.

Kado/ijst, tel J 78 32 (20 00-22 00 uur) of
VVV-kadobon en een zonnig humeur mee-
nemen, s v p

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN • KOFFIETAFELS
enz

Inlichtingen

J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 / 1 25 18

Deskundig advies
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS, enz.

Om te welen waar iets is,
moeien we het hebben gevonden

(GOETHE, 1749-1832)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

weet het want hij heeft hel gevonden
U hoeft niet verder te zoeken Hij heeft de mooiste

horloges, klokken en wekkers en de prijs valt zeker mee
'n Vakkundig advies, 'n beste service en garantie

In eigen atelier repareren we ook oude en
antieke horloges en klokken

Prijsopgave vooraf en volledige garantie

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S.
RIOOL- en DAKSERVICE

Vrijblijvend pnjsopga ve.
Tel. 023 - 33 05 38 / 02508 -13 56

TE KOOP GEVRAAGD
IN ZANDVOORT

eengezins-
woning

evt met garage
niet in Noord

Brieven onder nr Z 755
bur v d blad

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel 02507 -1 61 23

Vóór al uw:
• tegelwerk
• stucwerk
• voegwerk
• vernieuwen riolering
• ontstoppen riolering

met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. Ö. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507-14137.

ERKEND
NVOfJBHMMJF

D

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8

Zandvoort

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

SPANJE
MALLORCA

Yll̂

betaa l bare vl iègvakarrt ïès
- -•- ••••' ' ; - • • ' • • - - . ' • • - , ..: - > • r . - : •:'11-^.'^' , . : -r .'- (• -.,-,-• •'. ' ' ;•> -.J' - ' . - :

iliii
HOUD/W

Reisbureau KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 25 60 / l 32 03

p&KILO

PALOMA
KEUKENROLLEN

g
PIZZA °venkiaar

INZETKUSSEN MARGARITHAvoor lattenstoelen

BLIKKEN
VOOR

BLACKen DECKER

WORKMATE



MENU
Heldere groentesoep

•
Halve gebraden kip
met stroganoffsaus,

verse groente,
gemengde salade en

gebakken aardappelen
0

Sinaasappel-
bavaroise

24.50
Kerkstraat 15, tel. 12253

Slagroom-
tompoezen
DIT WEEKEINDE

1.50
om mee te nemen.

Haltestraat 13, tel. 14738.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

wordt gehouden op donderdag 8 maart
INZENDING NOG MOGELIJK

Inlichtingen:
tel. 1 21 64 /1 37 13

Fa. WATERDRINKER

De nieuwe
MODEKLEUREN

VINDT U BIJj

3SUISSESjj|f"

Kom even een kijkje nemen in
onze etalage, 3 beeldige truien

in kaki/rood; deze kunt u
natuurlijk ook in alle andere

voorjaarskleuren breien,
en dit alles voor een zeer laag

prijsje.
Corn. Slegerstraat 2,Zandvoort.

VERTIKALE EN ALUMINIUM

GOEDKOPER
Enkele voorbeelden van maten en prijzen

Vertikale jaloezieën
br x h prijzen v a
300x200cm £S2T=nu426,-
40üx 250cmll42r=nu 571 ,-
500 x SOOcmJSS+r^nu 682.-

Aluminmm jaloezieën
br x h prijzen v a

86-
114 -

300x200cm34fl^nu 155-

Diverse standaard maten direkt uit voorraad lever-
baar Tevens vlot leverbaar maatwerk op bestelling

Bovenstaande prijzen zijn geldig tot het eind van
deze maand

U bespaart dus veel geld als u nu snel m de showroom
uw keuze doet en bij bestelling 50% aanbetaalt

ALUMINIUM JALOEZIEËN ®

BLIMDS
VERTIKALE JALOEZIEËN

SHOWROOM AMSTERDAM:
Haarlemmermeerstraat 166 (bij Hoofddorppl)

Tel 020-170214
Geopend dinsdag t/m zaterdag

W 10 00-16 00 uur en donderdag koopavond A

KNIPTIP v£,

Bloemen zijn ideale motieven voor
het maken van foto's en dia's. Ze
zijn mooi, kleurig en erg geduldig.

\

:öO3Ü03ÜÖÖÖcö£̂ ^

Zaterdag a.s. zijn wij al weer:
2 jaar geopend

op het Raadhuisplein
Wij vieren dit met onze bekende

MOORKOPPEN
reklame a 1.- per stuk

l ECHTE f
[BAKKER!
UT

ECHTE
BAKKER

KEU
Raadhuisplein 2 - Tel. 1 24 04

1913 1984
Reeds 71 jaar uw Echte Bakker

in Zandvoort.

Ik vond wat ik zocht op de Grote K roe ht!
, •''''.' . ; " . ' • • ' • . . • ' . ' ' • . . • . . ' • • " " - • ' • ' • ' • • - ' ' ' ' - ' • ' ' - • ' • • V' • . ' • • . • " • , ' • • ' ' ^ . ' r - ' ' ^ :'"- i

KARBONADETEGEN
GGEEFPRIJZEN!

karbonade

Vrijdag en zaterdag
heerlijke zoete Spaanse

NAVEL-
SINAASAPPELS
10 voor 2.50

2.50
Klein en fijn

CLEMENTINES
zonder pit, 3 pond
5 grote

GRAPEFRUITS
voor
De vitamines van Aart Veer heef t u
nodig. Keer op keer.
Maandag en dinsdag
VERS GESNEDEN

GROENE KOOL
heel pond

n «
U. /U

| AART (
( VEER f
S S
| GROENTEN en FRUIT §

| Grote Krocht 23 |

| Zandvoort-Tel. 144 04 f
5 =
fiiiiniiiiiiiitiiiiiiiuiiiiHiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiirtfi

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Alles voor uw
huisdieren

In Kennemerland de enige met het doo

het ministerie van landbouw en visserij
erkende certificaat.

„DIERENGEZGNDHEIDSCONSULENT

lid

srnqgere

varkens-
lappen

föS4ëï«;-ri,;.-; ':«^,r:. ::

mager

runder-i
gehakti

heel kilo heel kilo

HEERLIJKE WINTERKOST!

varkens^ dikbevleesde

krabben
heel kW l

WAARDEBON
• - Tegen Inlevering van (leze*waardebon
\& ontvangt u
i-rauw .. ...

dlkbevleesde
'

. . . .
varkens
poulet
SOdgram ^

ruuw «j ..Bontbijt-
gram:

Voor/aar ?
Met bloemen van

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

Uwhulpl
voorhetï

chemisch,
'reinigen van'

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

Aft • loffMfif/ory cMWtfnfl ^ ̂

JUeanette
Zandvoort, Grot» Krocht 2t

He«mated«, Zandvoortsvlaan 69
BloemeiKlMl, Blo«m«ndaalsaw«g

Haarlem, Jan Gljzenkada 183

WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 900-1800UUR
ZATERDAG 9 00-15 00 UUR

HAARLEM:
ZIJLWEC102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:

BINNENWEG 117
ZANDVOORT:

GROTE KROCHT7

HILLECOM: HOOFDSTRAAT85 - LISSE: BLOKHUIS18

De slagerij waarde klant nog ecbtkoningis!

Wie er dit jaar voordelig met vakantie wil..
Touringcarreis naar Pineda de Mar aan de Spaanse Costa
Brava W
Appartement Edificiomontemar (2 of 3 kamer appartementen).
Dus woonkamer met 1 of 2 slaapkamers.
Complete badkamer en keuken.
Inclusief: elke avond diner (wordt aan de deur bezorgd)
Inclusief, tijdens uw verblijf gratis busexcursie en op de terugweg
een gratis picknickpakket
April en september kan natuurlijk ook
U woont 100 meter vanaf de Middelandse Zee
en het centrum is op 100 m.

Let nu goed op hoe voordelig dit allemaal is
Mei '84: 10 dagen (2-3- of 4 personen) p.p

17 dagen (2-3 of 4 personen) p.p ,

Juli en augustus:

10 dagen (2-3-4-5-6 personen) p.p

17 dagen (2-3-4-5- of 6 personen) p.p

Juni: 10 dagen (2-3-4-5- of 6 personen) p.p.

17 dagen (2-3-4-5- of 6 dagen) p.p

390.0
595.0

555.0
815.0
410.0
615.0

Boek snel bij: REISBURO KERKMAN
Gr. Krocht 20 tel. 12560 of 13203

L COSTER
Makelaar o.g.

„v
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort

Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

ZANDVOORT

Spoorbuurtstraat 9
Goed onderhouden

WOONHUIS
in centrum dorp

Indeling beg gr . woonkamer met parket,
hal en keuken met plavuizen, douche/toilet,
1e etage: 3 slaapkamers.
Tuin met schuur (via achterom).

Vraagprijs f 135.000.- k.k.

ZANDVOORT

Engelbertsstraat 46

WOONHUIS
m centrum dorp.

Geschikt voor dubbele bewoning of verhuur.
Indeling souterrain: 2 kamers, keuken, toilet,
douche, beg gr.: kamer en-suite, toilet, keu-
ken; 1e etage: 3 slaapkamers, keuken, toilet;
2e etage: kamer, zolderberging.

Vraagprijs f 190.000.- k.k.
Collegiaal: hr. J. Attema.

ZANDVOORT

WOONHUIS NABIJ
CENTRUM DORP

Jan Steenstraat
in rustige woonwijk.

Ind.' woonkamer met open haard en open
keuken met bijbehorende apparatuur,2 slaap-
kamers en zonneterras, voorz. v. c.v.-gas en
geheel gestoffeerd.

Vraagprijs f 155.000.- k.k.

ZANDVOORT

BOVENWONING
Dr. C. A. Gerkestraat

Ind.: woonkamer en-suite, 2 slaapkamers,
keuken, badkamer met douche en toilet;

2e verd.: met vaste trap, ruime zolderkamer
met kitchenette en slaapkamer.

Vraagprijs f 98.000.- k.k.

ZANDVOORT

VRIJSTAAND
WOONHUIS

MarisstraatZ
nabij strand en centrum dorp.

Ind. beg. gr.: doorzonkamer, kelderkasi.
keuken, hal, toilet; 1e etage; 3 slaapkamers
douche/toilet; 2e etage' zolderberging.
Tuin voor en achter.

Vraagprijs f 225.000.- k.k.
Collegiaal: hr. J. Attema.
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Het is voor velen een onduidelijke weg welke zij dienen te bewan-
delen om in een verzorgingstehuis (bejaardentehuis) te komen.

Men kan niet zomaar naar een bejaardenverzorgingshuis, men
moet voldoen aan bepaalde regels.

Ten eerste komt men hiervoor in aanmerking als men 65 jaar of
ouder is, en ten tweede slechts dan wanneer men hiervoor toestem-
ming heeft gekregen.

Het eerste punt is vrij duidelijk, het tweede minder.
Deze toestemming is nodig voor elk huis in Nederland. De toe-

stemming wordt gegeven door een commissie. Dat is geregeld in de
wet op de Bejaardenoorden. Deze commissie heet „indicatie com-
missie".

Deze commissie heeft bijna iedere gemeente, soms hebben meer-
dere gemeenten samen zo'n commissie. Dat is voor Zandvoort het
geval.

In het gebied Kennemerland hebben de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwoude, Heemste-
de en Zandvoort één gezamenlijke commissie de „Indicatiecom-
missie Gewest Kennemerland".

Wanneer u dus in Zandvoort woont, dan hebt u toestemming
nodig van de Indicatiecommissie Gewest Kennemerland.

Men kan zich dus niet zomaar aanmelden bij een verzorgingste-
huis. dat kan alleen maar wanneer u toestemming hebt van de
indicatiecommissie. Die toestemming wordt gegeven als het thuis
niet langer gaat én als het verzorgingstehuis de oudere die verzor-
ging kan bieden die in dat geval nodig is.

De indicatiecommissie gaat er vanuit dat een verzorgingstehuis
is bedoeld voor mensen die het thuis, alleen of samen én met hulp
van anderen (familie, kennissen, hulp van een instelling) niet meer
kunnen redden. De toestemming om naar een verzorgingstehuis te
kunnen gaan, krijgt men niet als de commissie vindt dat men thuis,
alleen of samen, kan blijven door bijvoorbeeld hulp in huis te ne-
men, of door de maaltijden te laten verzorgen of bezorgen, of wan-
neer het uitgekozen verzorgingstehuis niet die verzorging kan bie-
den die in een bepaald geval nodig is.

Als het thuis niet langer gaat.
Dit betekent dus ook dat het geen zin heeft om zodra men 65 jaar

geworden is zich bij voorbaat te laten inschrijven voor het goyal
dat... In al die gevallenn krijgt men geen toestemming voor opname
in een verzorgingstehuis.

Wanneer men van mening is dat een opname in een bejaarden-
verzorgingstehuis noodzakelijk is, dan heeft men een aanvradgfor-
mulier nodig.

Dit aanvraagformulier kan men krijgen op het raadhuis in Zand-
voort, soms ook bij de huisarts, of bij het Huis in het Kostverloren
of Huis in de Duinen. Ook de mensen van het Centrum van Vrijwil-
lige Hulpverlening weten er alles van, evenals de wijkverpleegster.

Het kan ook aangevraagd worden bij: Indicatie en Opnameburo,
Nieuwe Gracht 51,2011 ND Haarlem, telefoon 023-319062, maar dan
wel 's morgens van 9-12 uur.

Nadat het formulier is ingevuld en opgestuurd krijgt men binnen
zes weken na aanmelding bericht van de indicatiecommissie. Daar-
in wordt het bezoek aangekondigd van een maatschappelijk werk-
ster van het buro. Deze maatschappelijk werkster heeft een ge-
sprek met de aanvrager of aanvraagster naar aanleiding van het
ingevulde formulier. Zij probeert in een gesprek (zonder familiele-
den die anders ook niet bij de bejaarde wonen) een zo duidelijk
mogelijk beeld te krijgen van de situatie waarin de aanvrager-
(vraagster) verkeert. Door haar wordt ook toestemming gevraagd
om inlichtingen te mogen vragen, bijvoorbeeld aan de huisarts.
Van het gesprek en de verkregen inlichtingen wordt door de maat-
schappelijk werkster een schriftelijk verslag gemaakt waarbij voor-
al wordt aangegeven de aard en mate van de verzorging die men
nodig heeft.

Inlichtingen van huisarts of specialist komen uitsluitend terecht
bij de arts van de indicatiecommissie.

De indicatiecommissie bekijkt op grond van het schriftelijk ver-

slag of men al of niet toestemming krijgt om naar een verzor-
gingstehuis te gaan.

Maar helaas...
Helaas worden er momenteel nog veel negatieve indicaties afge-

geven, dit houdt dus in dat de indicatiecommissie op grond van alle
verkregen informatie van mening is dat de oudere zich met behulp
van anderen nog een tijd lang thuis kan redden.

In de toekomst zullen ook steeds meer negatieve adviezen wor-
den afgegeven omdat de regering de indicatiestelling wil verscher-
pen, zodat de oudere langer thuis zullen moeten, of kunnen, wonen.

Dan komt de extra hulpverlening thuis aan de orde en de coördi-
natie van alle hulpverlenende instanties. Die coördinatie is er mo-
menteel niet of nauwelijks en dat stelt de indicatiecommissie nog
al eens voor problemen bij het afgeven van een negatief advies.
Want dan dient er toch wel een advies gegeven te worden voor de
hulpverlening die noodzakelijk is.

Nu wil men op plaatselijk niveau samenwerkingsverbanden
stichten met een vast centraal punt van waaruit de coödinatie
plaats kan vinden.

In die samenwerkingsverbanden werken dus een dienstencen-
trum gezinszorg, wijkverpleging, sociale- en welzijnswerkers, sa-
men om tot een optimale hulpverlening te komen, voor de ouderen
in de samenleving.

In iedere gemeente van het Gewest Kennemerland moet dus een
coördinator zijn voor het ouderenwerk. Ook bij het gewest zelf zal
één centraal punt zijn dat alle samenwerkende verbanden coördi-
neert en de bejaarden volgt.

Zandvoort bereidt dus in navolging van bijvoorbeeld Haarlem en
Heemstede een samenwerkingsverband voor met een coördinator.

Momenteel vinden er met de Provincie Noord-Holland besprekin-
gen plaats om deze samenwerkingsverbanden voor alle gewestge-
meenten tot stand te brengen en daarboven een centrale coördina-
tor bij het Gewestelijk Indicatie Bureau.

INITIATTEFGROEP COÖRDINATIE OUDERENWERK ZANDVOORT
ZANDVOORT - Omdat in de

toekomst het aantal mensen dat
in een verzorgingshuis kan wor-
den opgenomen kleiner wordt;

omdat er voor het bejaarden-
werk minder subsidie zal worden
verleend door het Rijk;

omdat men van mening is dat
de oudere mens in de samenle-
ving nog wel degelijk goed zelf-
standig zal kunnen functioneren
én dus de adviezen van de Ge-
westelijke Indicatie Commissie
negatief zullen zijn waar het op-
name in een verzorgingshuis be-
treft, zal de verzorgingsbehoefte
thuis toenemen.

Daarom is er binnen Zand-
voort juist behoefte aan coördi-
natie van de hulpverlening. Al-
lerlei vragen van de ouderen
moeten kunnen worden beant-
woord.

Wethouder Jongsma: „Een coördina-
[tor het liefst in dienst van de ge-
jmecnte. Dat is de meest geëigende
| weg".

Momenteel moet men voor een
bejaardenhulp zich melden hier,
voor de hulp van een wijkver-
pleegster daar, iemand voor het
doen van boodschappen, deze
hulp kan weer worden aange-
vraagd bij het centrum voor vrij-
willige hulpverlening, een bos
van hulpverlenende instanties
waar de oudere snel in verdwaalt
en de moed opgeeft.

Daarom is het belangrijk dat er
één coördinator komt, waar men
zich kan melden, die vragen en
aanvragen distribueert naar de
verschillende instanties.

Initiatiefgroep
In augustus 1983 is in Zandvoort

een initiatiefgrpep aan het werk ge-
gaan om te bezien of een projekt zo-
als wordt omschreven in de „voorlo-
pige rijksbijdrageregeling gecoördi-
neerd bejaardenwerk" ook in Zand-
voort kan worden gerealiseerd.

In die rijksbijdrageregeling wordt
ten aanzien van een dergelijk projekt
gesproken van voorzieningen voor
ouderen, het aandacht vragen voor
ouderen in de samenleving en het sig-
naleren van ontbrekende voorzienin-
gen, terwijl tevens zonodig aktivitei-
ten gerealiseerd dienen te worden.

Door het centrum van vrijwillige
hulpverlening werd een rapport op-
gesteld waarin wensen en knelpun-
ten in het ouderenwerk naar voren
werden gebracht en werd de initia-
Uefgroep ingesteld.

De initiatiefgroep was het resultaat
van een gesprek tussen wethouder
Jongsma naar aanleiding van het
verschijnen van het rapport en de
Provinciale aandacht voor een ge-
westelijke coördinatie van de hulp-
en dienstverlening aan ouderen, met
pen aantal vertegenwoordigers van
instellingen en organisaties die zich

Plannen zijn rond, het wachten is op
bezighouden met ouderenzorg/werk
in Zandvoort.

Samenwerking
In de initiatiefgroep zijn vertegen-

woordigers opgenomen van de stich-
ting dienstencentra Haarlem/Heem-
stede, het centrum voor vrijwillige
hulpverlening uit Zandvoort, een
hpofdwijkverpleegkundige van de
stichting samenwerkende kruisver-
enigingen Zuid-Kennemerland en de
stichting gezinszorg Zuid-Kennemer-
land.

Men kwam tot de conclusie dat het
coördinerend welzijnswerk in Zand-
voort van de grond kan komen. Het
projekt zou kunnen bestaan uit twee
delen, een plaatselijk platform oude-
renwerk en een coördinerende be-
roepskracht. Het plaatselijk platform
kan met behulp en steun van de be-

. .roepskracht van het projekt gaan in-
vesteren, dat wil zeggen het signale-
ren-en peilen van wensen en behoef-
ten van ouderen in de gemeente, een
werkplan opstellen op basis hiervan
en het plan ook uitvoeren en evalue-
ren.

De beroepskracht heeft een coördi-
nerende functie. Het plaatselijke
platform kan gezien worden als een
plaatselijke beleidsgroep en de be-
roepskracht als onafhankelijk des-
kundige. „Belangrijk is dat het pro-
jekt zodanig wordt gesitueerd dat het
goed herkenbaar is en psychologisch
toegankelijk voor de Zandvoortse ou-
deren". Zo luidde het voorstel, dat in
november in een vergadering, waar-
voor alle dienstverleners en dienst-
verlenende instanties en instellingen
een uitnodiging hadden ontvangen,
werd besproken.

Witte vlek
Op deze vergadering kwam duide-

lijk naar voren dat de aanwezigen
van mening waren dat er in Zand-
voort nog veel gedaan kan worden op
het gebied van de zorg voor ouderen.
Er wordt veel gedaan door professio-
nele en vrijwilligersgroepen en orga-
nisaties. De tekorten liggen vooral op
het terrein van de samenhang van de
voorzieningen. Een doelgerichte on-
dersteuning van de zelfstandig wo-
nende ouderen zou in Zandvoort ze-
ker op zijn plaats zijn, een coödinator
is dan ook meer dan gewenst.

Groot probleem hierbij zijn natuur-
lijk de financiën. Waar haalt men het
geld vandaan om deze coördinator, al
dan niet in een deeltijdbaan te beta-
len.

Volgens wethouder Jongsma, die
als portefeuillehouder van „welzijn"
ten nauwste bij deze problematiek is
betrokken, pok in het gewest, zou
Zandvoort in aanmerking kunnen
komen voor de rijkssubsidie (tachtig
procent vergoeding van het Rijk en
twintig procent te betalen door de ge-
meente). Zandvoort heeft een hoog
percentage oudere inwoners en in
verhouding weinig gecoördineerd be-
jaardenwerk. Zandvoort is wat dat
betreft een „witte vlek" in het ge-
west.

Er komt namelijk wel geld beschik-
baar van het Rijk voor „flankerend
beleid", waar de gemeente wellicht
een beroep op kan doen. Dit zou pas
in 1985 kunnen, want de pot voor
1984 is leeg.

Bovendien is wethouders Jongsma
van mening dat de coördinator ge-
makshalve een ambtenaar van de
dienst sociale zaken zou kunnen zijn.
„Ik denk dat wij hiervoor iemand
kunnen vrijmaken, desnoods part-ti-
me", antwoordt hij desgevraagd.

„Wanneer wij dit werk opstarten
dan is gebleken dat wij via het ge-
west twee stagiares kunnen krijgen
die al over de nodige „know-how" be-
schikken. Via de Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg kunnen deze
krachten het werk helpen opstarten,
waarna wij na drie maanden zelfstan-
dig verder kunnen. In tegenstelling
tot de meerderheid op de vergade-
ring die in november werd gehouden
ben ik van mening dat een coördina-
tpr uitstekend zou voldoen wanneer
dit een werker/ster van de dienst so-
ciale zaken zou zijn. Het lijkt mij het
makkelijkste voor deze persoon om
de zaken te coördineren", zegt hij.

Inmiddels is een verzoek om subsi-
die in januari reeds verzonden, zo
wordt door hem gezegd.

Onafhankelijk
In tegenstelling tot de wethouder

zijn de leden van de initiatiefgroep
van mening dat de coördinator onaf-
hankelijk van bestaande organisa-
ties moet kunnen opereren. Dit is
noodzakelijk opdat ook die organisa-
ties aangesproken kunnen worden",
verwoordde de heer Bos van de ini-
tiatiefgroep de meerderheid op deze
vergadering.

„Onafhankelijkheid van welke in-
stantie dan ook is noodzakelijk om-
dat bijvoorbeeld een coördinator in
dienst van de gemeente, wijkverple-
ging, gezinszorg of welke instantie
dan ook moeilijk aan de bel kan trek-
ken bij zijn eigen werkgever wanneer
hij denkt dat er daar manco's zijn",
zegt An Braun van de initiatiefgroep.

Plaatselijk platform
ouderenwerk

Het ligt in de bedoeling dat er te-
vens een „plaatselijk platform oude-
renwerk" komt waarin vertegen-
woprdigers zitting hebben die zich
bezighouden met welzijnswerk voor
ouderen in welke vorm dan ook. Het
plaatselijke platform houdt nauw
contact met de coördinator, er zal
dan een wisselwerking ontstaan,
waarbij het platform tevens een con-
trolerende functie zou kunnen heb-
ben.

De initiatiefgroep heeft van de ver-
gadering een mandaat gekregen een
voorstel voor te bereiden.

Inmiddels is dit gebeurd. De initia-
tiefgroep heeft in januari 1984, het
college een uitgebreid voorstel doen
toekomen, waarin werd vastgehou-
den aan een onafhankelijke coördi-
nator. Deze coördinator, die wel van
HBO-niveau moet zijn omdat anders
in de toekomst geen subsidie van het
Rijk verwacht kan worden, zou vol-
gens de initiatiefgroep al dit jaar voor
50% kunnen gaan werken, mits de ge-
meen te voor het jaar 1984 de salaris-
kosten op zich neemt. „Wij hebben
aan een deeltijdbaan gedacht, omdat
dit minder kostbaar is, terwijl wij
hebben voorgesteld dat de gemeente

Verzorgingshuizen in Zandvoort zijn onder andere Het Hik en het Huis '.n de Duinen. Het laatste wordt momenteel
gerenoveerd, hetgeen betekent minder maar wel ruimere kamers voor de bewoners.

voor ouderen in Zandvoort toe te
spitsen op de coördinator. Veel ande-
re taken dienen ook gecoördineerd te
worden.. Zo zouden de verzorgings-
huizen in de gemeenten, Huis in het
Kostverloren en het Huis in de Dui-
nen een grotere wijkfunctie voor ou-
deren kunnen krijgen. Als bezwaar
wordt wel gevoeld dat de beide ver-
zorgingshuizen nu niet direct cen-
traal zijn gesitueerd, doch wanneer
het huis wil openstaan voor de wijk
en de ouderen in huis ook gestimu-

wérkervaringsprojekt.
Bovendien zouden de verzorgings-

huizen in Zandvoort in het kader van
het „flankeringsbeleid" van de rijks-
overheid, een bredere functie kunnen
krijgen, is de mening van deze com-
missie.

Gedacht wordt dan in dit verband
aan warme maaltijdvoorzieningen,
de bewaking van een alarmsysteem,
het aanbieden van ruimte(n) voor ak-
tiviteiten en het verlenen van tijdelij-
ke verpleging en verzorging.

in sommige gevallen veel weg heeft
van een achtergebleven gebied, de
coördinatie zo snel mogelijk geregeld
worden. Liever vandaag dan mor-

gen", is de mening van de initiaüef-
groep.

MARGREET ATES

A.G. Bodaan Stichting te Bentveld, behoort eveneens tot de gemeente Zandvoort.

de kosten draagt totdat de rijkssub-
sidie komt. Dan is slechts 20% voor
rekening van de gemeente. Ons voor-
stel was vergezeld van de subsidie-
aanvraag bestemd voor het ministe-
rie, omdat wij van mening zijn dat
subsidies vroegtijdig dienen te wor-
den aangevraagd", aldus An Braun.

Van het college werd nog geen offi-
ciële reactie ontvangen. Aangeno-
men wordt dat de zaak in behande-
ling is.

Eenzaamheid
Het ligt in de bedoeling het welzijn

leerd worden voorzieningen en con-
tacten buiten het huis te zoeken, dan
ontstaat een opener beleid, want ook
bewoners van verzorgingshuizen
kunnen in een isolement raken.

Steun voor de initiatiefgroep was
er ook van de Planvoorbereidings-
commissie Specifiek Welzijn.

Ook deze commissie geeft de yoor-
keur aan een beroepskracht in dienst
van het particulier initiatief. Mocht
dit evenwel om financiële redenen
niet haalbaar zijn, dan ziet de plan-
voorbereidingscommissie ook wel
mogelijkheden in een andere invul-
ling van deze functie. Gedacht kan
worden aan iemand die zich beschik-
baar stelt in het kader van het

Op deze wijze zou het verzorgings-
huis een meer geïntegreerd onder-
deel gaan vormen van een Zand-
voorts ouderenbeleid, zo luidt de me-
ning van de planvoorbereidingscom-
missie.

Gezien de huidige tendens de zelf-
standigheid van de oudere inwoners
zo lang mogelijk te handhaven, die-
nen maatregelen genomen te worden
dit streven te bevorderen.

Want hoe je het ook bekijkt, het is
nooit plezierig weg te moeten uit je
eigen huis en je eigen omgeving.
Daarom moet ook in Zandvoort,
waar het welzijnswerk voor ouderen

Sportraad herziet subsidies
ZANDVOOET - In de vorige

week donderdag gehouden ver-
gadering van de sportraad Zand-
voort kwam naar voren dat de
kunstijsbaanproblematiek een
kwestie is tussen de gemeente
Zandvoort en de gemeente Haar-
lem. De sportraad had zich reeds
uitgesproken voor handhaving
van de kunstijsbaan, mede door
het feit dat vele Zandvoortse
sporters gebruik maken van de
baan.

Wat betreft de subsidies, zal de
aanvraag van BC Duinstreek alsnog
in het advies aan burgemeester en
wethouders worden betrokken. Ech-
ter ook bij de sportsubsidies slaan de
bezuinigingen toe. Burgemeester en
wethouders hebben de sportraad op-
dracht gegeven te zoeken naar bezui-
nigingen. Er dient een inventaris ge-
maakt te worden van het sportbud-
get, waarin aangegeven is waar de
bezuinigingen kunnen liggen. Wet-
hpuder Jongsma merkte naar aanlei-
ding hiervan op dat de verenigingen
te maken krijgen met een verminde-
ring van de geldstroom van de ge-

meente naar de clubs. Er zal geko-
men moeten worden tot één basisbe-
drag, voor jeugdleden en zaalhuur-
subsidies.

De vergadering plaatste daarnaast,
vraagtekens bij het beschikbaar stel-
len van een bedrag voor bijzondere
sportprestaties van gymnastiekver-
eniging OSS. Voor bijzondere sport-
prestaties zou dan ook De Zeeschui-
mers in aanmerking kunnen komen.
De sportraad besloot dit deel van de
subsidieverlening te herzien. Dit
wordt eveneens opgenomen in het
advies, waarbij normen, die voor der-
gelijke subsidies gaan gelden, gefor-
muleerd dienen te worden.

Aanrijding
ZANDVOORT - Hoewel hij in zijn

spiegels had gekeken en geen verkeer
had zien aankomen, reed op vrijdag
17 februari een RO-jarigp man uit Aer-
denhout in op een door een 45-jarige
Zandvoorter bestuurde auto op de
Thorbeckestraat. De Aerdenhouter
kwam uit een parkeervak. Beide
voertuigen liepen zware schade op
aan de voorkant.

Diploma voor jongste deelnemer
ZANDVOORT - Ook de jeugd

heeft belangstelling voor de cursus
hartreanimatie. De 15-jarige Roeland
van Caspel uit Zandvoort gaf hiervan
onlangs duidelijk blijk, toen hij, uit
handen van dr. Drenth, het diploma
van de cursus ontving. Gezien zijn
jeugdige leeftijd, mag Roeland zijn
verworven vaardigheid maar gedeel-
telijk bij een acute hartstilstand toe-
passen, maar deze kanttekening zal
geheel verdwijnen zodra hij de zes-
tienjarige leeftijd heeft bereikt.

In het Gezondheidscentrum van de
Kruisvereniging in Zandvoort, Bea-
trixplantsoen l gaat op dinsdag-
avond de nieuwe cursus van start.
Voor de jeugd bestaat de mogelijk-
heid om een speciale korte cursus te
volgen, die bestaat uit vier series van
twee lesuren.

Inlichtingen bij de heer P. Rol, tel.
023-242127 te Haarlem of de heer P.
de Leeuw, tel. 16085 te Zandvoort. U
kunt zich ook melden bij de Kruis-
verenigingen te Haarlem, Bloemen-
daal, Zandvoort of Spaarndam.
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eroepsopleidingen op
niveaus

Wie niet erg ver-
trouwd is mei het be-

; roepsonderwijs kan het
'. spoor gemakkelijk bij-
; ster raken in de vele op-
: leidingsmogelijkheden

die er zijn. Het verdient
'. dan ook aanbeveling
: contact op te nemen

met een school van de
gewenste richting, om je
uitgebreid te laten in-
formeren. Vaak is er

: schriftelijk materiaal
beschikbaar, aan de
hand waarvan een na-
dere keuze kan worden

! gemaakt. Bovendien
; worden gewoonlijk ook
'openbare lessen' gege-
ven die verhelderend
kunnen werken.

Neem bijvoorbeeld de Am-
sterdamse Grafische School.

. Daar kan men terecht voor
het lager beroepsonderwijs
grafische techniek, waar vier
vakrichtingen worden onder-
scheiden (reproductietechnie-

. ken; tekst- en vormvervaardi-
gingstechnieken; druktech-

nieken; bind- en afwerkings-
technieken). Deze opleiding
duurt vier jaar, toegelaten
worden leerlingen die het ba-
sisonderwijs met goed gevolg
hebben doorlopen.

Wie minimaal vijftien jaar
oud is en twee jaar voortgezet
onderwijs achter de rug heeft,
kan er terecht voor een vierja-
rige opleiding reproductie- en
reeclametekenen.

Leerlingen met een LTS-di-
ploma op het B-niveau of een
diploma mavo kunnen in het
kader van het leerlingwezen,
indien zij bij een grafisch be-
drijf werkzaam zijn, op de gra-
fische school beroepsbegelei-
dend onderwijs volgen. Die
(theoretische) opleiding be-
staat uit één dag school in de
week en de primaire opleiding
duurt, afhankelijk van de
vooropleiding, twee of drie
jaar. Er zijn vier vakrichtin-
gen, en de opleiding wordt af-
gesloten met het diploma gra-
fisch vakman.

Verder worden er, voor de-
genen die 18 jaar of ouder zijn,
ook tal van avondcursussen

gegeven. In dat verband kun-
nen genoemd worden: algeme-
ne grafische kennis; letterzet-
ten; fotografisch zetten; typo-
gratie en layout/druykwerk-
voorbereiding; reproductie-fo-
tografie; offset; boekbinden;
zeefdruk; letterschrijven; cal-
ligrafie.

Deze - onvolledige - opsom-
ming dient er slechts toe, een
indruk te geven van de vele
mogelijkheden die het be-
roepsonderwijs te bieden

heeft. Zo'n scala opleidingen
biedt niet alleen de Amster-
damse Grafische School aan
de Dintelstraat, ook elders in
het beroepsonderwijs kan
men zich op verschillende ni-
veaus op een baan als vakman
voorbereiden of, bv. in een
avondcursus, de kennis ver-
breden. Kortom, het beroeps-
onderwijs kan de moeite
waard zijn om je er in te ver-
diepen. In het algemeen kan
de schooldecaan je de weg wij-

Zocherschool voor
algemeen vormend
en
tuinbouwonderwijs
• Lagere Tumbouwschool

« Vakschool leerlingwezen
Bloemschikken en -binden

• Vakschool leerlingwezen
Tuinaanleg en -onderhoud

• Avond vakschool:
Elektrisch lassen voor
beginners en gevorderden
Bijenteelt voor beginners en
gevorderden
Bloemschikken en -binden

Elswoutslaan 20 - 2051 AE
OVERVEEN - telefoon 023-245035

Intergemeentelijke

"AIS v f^ü EgE
openbare opleiding voor onderwijsgevemfen

DUUR 4 JAAR

TOELATINGSEISEN: - minimaal HAVO of gelijkwaardig diploma
- Toelatingsmogelijkheid voor 23 jarigen en ouderen

die niet het vereiste diploma bezitten
Tevens mogelijkheid tot het volgen van

- Eenjarige dagopleiding voor kleuterleiders(sters) met A-akte. (EDOKA)
DUUR 1 JAAR voor volledige bevoegdheid nieuwe basisonderwijs

- B-akte (HOOFDLEIDER/STER)
Avondopleiding
DUUR l JAAR

- Applicatiecursus voor volledige bevoegdheid nieuwe basisonderwijs.

- Opleiding voor L.O. en M.O.-akten.
(o a Nederlands, Engels, Frans, expressievakken)

Direkteur F de Voogd

Aanmelding en inlichtingen: Leidsevaart 220
2014 HE Haarlem tel. 023 325300/326998

AVSH ASA

AVONDOPLEIDINGEN
LABORATORIUMMEDEWERKER

Amsterdam
Opleidingen nieuwe stijl:

- HLO chemisch en medisch, duur 4 a 5 jaar.
Mmimum-toelatingseis: HAVO-diploma met wis-, natuur- en

scheikunde.

- KMLO proefdierverzorging, duur 2 jaar, gedeeltelijk
overdag.
Toelatingseis: MAVO- of LBO-diploma.

Opleidingen oude stijl (toelating alleen nog mogelijk tot 2e en hogere

leerjaren):

- MBO analytisch chemisch
- HBO-A chemisch en medisch
- HBO-B chemisch.

De opleiding medisch HBO-B na A, inclusief de lessen immunologie,
kan nog worden gestart door bezitters van het HBO-A diploma;

Prospectus + inschrijfformulier (ook voor de dagopleidingen HLO,

MLO en KMLO) aan te vragen bij:

Ir W. van den Broek Instituut
Bennebroekstraat 11,1058 LJ Amsterdam,

telefoon: 020-158290/020-156976.

APOTieERSASSISTENTENSCHOOL te HAARLEM
(Dag- en Avondopleiding i.s.m de Leidsche en
Haarlemse Analystenscnolen)

Aanmelding voor de opleidingen:

Apothekersassistent
3-jang dagopleiding

Doktersassistent
1 - en 3-jarig dag- en avondopleiding

Medisch secretaresse
1-jarig avondopleiding

Medisch laborante
1 -jarig avondopleiding
is vanaf heden mogelijk.

Vooropleiding. LBO en MAVO met pakketeisen
INAS, MAVO-4
HAVO, VWO (eventueel
overgangsbewijs naar klas 4)

De 3-jange opleidingen worden verzorgd door de
Apothekers-assistentenschool te Haarlem, uitgaande
van het MDGO-Instituut, Schoterstraat 4,2021 HH
Haarlem, tel.' 023-262070.
De 1 -jarige opleidingen worden verzorgd door de
Leidsche en Haarlemse Analystenschool,
Rijnsburgerweg 148,2333 AJ Leiden, tel. 071 -153896
tussen 09.00 en 12 00 uur.
De 1-jarige dagopleiding wordt gegeven m Leiden.
De 1 -jarige avondopleidingen worden gegeven in
Haarlem.

Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen
Alle Zandvoortse lagere- en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst.

OPENBAAR ONDERWIJS

LAGERE SCHOOL

Dr. Albert Plesmanschool
A.J. v.d. Moolenstraat 57
hoofd: G. Weidema-Ham
tel. 13177, privé 14645

KLEUTERSCHOOL

Dr. Albert Plesmanschool
A J v.d. Moolenstraat 57
hoofdleidster: Mo^r. A. Kemp
tel. 13762

BASISSCHOOL

Mr. G.J. van Heuven
Goedhart basisschool
Flemingstraat 180
dir.: G.J. v.d Laar
tel. afd. lager onderwijs: 14000
tel. afd. kleuter onderwijs: 12094
tel. privé 16720 (dir.)

NOORD

KATHOLIEK ONDERWIJS

LAGERE SCHOOL

Nicolaasschool
Lorentzstraat 15
hoofd-
Mevr M v.d. Meulen-Heijink
tel. 15601, privé 18002

KLEUTERSCHOOL

Nicolaasschool
Lorentzstraat 15
hoofdleidster Mevr L. Postma
tel. 15093, privé 023 - 32 00 60

PROT. CHR. ONDERWIJS

LAGERE SCHOOL

Beatnxschool
Dr. Jac. P. Thijsseweg 26
hoofd: D van As
tel. 14664, pr ivé 18670

KLEUTERSCHOOL

De Woelwaters
Dr Jac. P. Thijsseweg 27
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft
tel 15083

OPENBAAR ONDERWIJS

LAGERE SCHOOL

Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 11
hoofd: H.H. Nijboer
tel. 12862, privé 12048

KLEUTERSCHOOL
Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 9
hoofdleidster:
Mevr. H.C.G. Keislair
tel. 13708

ZUID

KATHOLIEK ON DER WIJS

LAGERE SCHOOL

Mariaschool
Prmsesseweg 20
hoofd: R.H.T Ransijn
tel. 14258, privé 02907 - 2098

KLEUTERSCHOOL
Mariaschool
Pnnsesseweg 20
hoofdleidster:
Mevr. M.A. Snijders Blok
tel. 13266, pr ivé 16258

PROT. CHR. ONDERWIJS

LAGERE SCHOOL

Oranje Nassauschool
Li jsterstraat l
hoofd: L.K de Vries
tel 14325, privé 15176

KLEUTERSCHOOL
Oranje Nassau-kleuterschool
Lijsterstraat 3
hoofdleidster:
Mevr. A.J.M Drost-Bos
tel. 14323

Christelijke Mavo-school "JAAP KIEWIET"
Sophiaweg 10, tel. 02507 - 14440
Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507 - 14283

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor net cursus-
jaar 1984-1985 - uitsluitend voor het 2e, 3e en 4e
leerjaar - kan dagelijks plaatsvinden vanaf
28 februari na telefonische afspraak

WIM GERTENBACHSCHOOL
openbaie school voor Mavo
Zandvoortselaan 19a - tel. 02507 - 13782
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 - 14451

Aanmelding van nieuwe leerlingen:
woensdag 14 maart 1984 van 14.00 - 16.30 uur
donderdag 15 maart 1984 van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 17 maart 1984 van 09.00 - 12.00 uur
maandag 19 maart 1984 van 19.00 - 21 00 uur

Van 28 februari a.s. af dagelijks aanmelding moge-
hjk na telefonische afspraak.

GEMEENTELIJKE MR. JOHAN
ENSCHEDESCHOOL (MEAO)
Oude Zijlvest 27, 2011 VR Haarlem tel.: 023-31 5082

MEAO-opleiding voor middenkaderfuncties bij het bedrijfsleven en
overheidsinstanties.

Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs biedt administratieve,
commerciële, secretariële en bestuurlijke richting.

ledere leerling ontvangt tenminste één jaar onderwijs in INFORMATICA:

geautomatiseerde gegevensverwerking met computers.

Het lesprogramma omvat een keuze uit:

Nederlands-Engels-Duits-Frans-Spaans-alg. economie-comm. economie-
bedrijfseconomie-bedrijfsadministratie-statistiek-privaat-en publiekrecht-
mach.schrijven-stenografie-maatsch.leer-informatica-prakt.beroepsvorming-

esthetische vorming-lich. oefening.

1-jarige opleiding

na HAVO en VWO voor secretariaatsrichting (1-jarige secretaresseopleiding)

1-jarige opleiding

na HAVO met economie en handelswetenschappen in het HAVO-pakket
(administratieve richting)

1-jarige opleiding

na HAVO en VWO met wiskunde en handelswetenschappen in het examen-
pakket (vrije richting met wiskunde en informatica).

2-jarige opleiding

na HAVO/VWO. Afhankelijk van exarnenvakkenpakket opleiding voor
administratieve, commerciële, secretariële, bestuurlijke of vrije richting.

3-jarige opleiding

na MAVO of LEAO 6 x C - niveau

Geïnteresseerd? Bel of schrijf voor uitvoerige folder 023 - 31 50 82, of
vraag je schooldekaan.

Vervolgonderwijs na MEAO:

HEAO/Lerarenopleiding/Bestuursakademie/Soc. Akademie/SPD-cursus/
MO Boekhouden en vele andere opleidingen.

OPEN DAG
op donderdag 1 MAART 1984 in het schoolgebouw

's middags van 15.00 - 17.00 uur
's avonds van 19.00 - 21.00 uur

AANMELDING schriftelijk of telefonisch of via je schooldekaan:

Oude Zijlvest 27, 2011 VR Haarlem. Tel. 023 - 31 50 82

gemeente haarlem
MDGO

Op l augustus 1984 doet een nieuwe onderwijsvorm zijn intrede:
het middelbaar dienstverlenmgs- en gezondheidszorgonderwijs (MDGO).
Voor een groot deel van Noord-Holland wordt dit onderwijs verzorgd door
de openbare MDGO-school Haarlem.

Genoemd instituut omvat voorlopig 3 afdelingen:
afdeling AG (assistenten m de gezondheidszorg) v/h apothekersassistenten-

school,
afdeling SB (sport en bewegen) v/h CIOS m Overveen.
afdeling SA (sociale arbeid).

De opleidingen AG, SB en SA zijn volledig dagonderwijs en duren elk3 jaar.

Afdeling AG (assistenten m de gezondheidszorg).

De afdeling AG kent drie studierichtingen:
AA - opleiding voor apothekersassistent;
DA - opleiding voor doktersassistent,
TA - opleiding voor tandartsassistent (in voorbereiding).

Doel van de opleiding is de leerling vooi te bereiden op een zelfstandig
functioneren binnen de toegekende verantwoordelijkheden.
Afhankelijk van de studiekeuze vindt het functioneren plaats in:

een apotheek,
een aitsenpraktijk, ziekenhuis
of een tandartsenpraktijk.

Reeds in het eerste leerjaar moeten stagewerkzaamheden worden verricht.

Toelatingseisen:
- L.B O. met 3 vakken op C-mveau (w.o. Nederlands, alsmede scheikunde of

kennis der natuur of natuur- en scheikunde);
- MAVO-4,
- MAVO, waarbij in elk geval examen is afgelegd m een van de vakken

natuur-of scheikunde,
- overgangsbewijs naar klas 4 HAVO of VWO.
-diploma HAVO/VWO,
- door de Minister aan te wijzen andere diploma's.

Nadere informatie/aanmelding:
MDGO-AG, Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem. Tel. 023 - 26 20 70.

Afdeling SB (sport en bewegen)

De afdeling SB leidt leerlingen op tot sportleid(st)er. Het gaat daarbij om
velerlei functies die in een groot aantal werkvelden kunnen worden uit-
geoefend. Deze zijn te vinden in de volgende sectoren:
- sport: trainer, sporttechmsch kaderadviseur e.d.
-gezondheidszorg: sportleid(st)er t.b.v. lichamelijk gehandicapten, in de

psychiatrie, levalidatie enz.
- vorming en sportieve recreatie: buurt/clubhuiswerk, gevangeniswezen,

recreatiewerk enz.

Aanmelding voor l maart 1984.

Toelatingseisen
a) diploma MAVO
b) diploma LBO met tenminste 3 vakken op C-mveau (w.o. Nederlands);

overige vakken op B-niveau;
c) een met a) of b) gelijkwaardig te achten opleiding (bv. overgangsbewijs

VWO-3/VWO-4 of HAVO-3/HAVO-4).

Er zal tevens een geschiktheidsonderzoek plaatsvinden. Nadere informatie/
aanmelding: MDGO-SB, Dumlustweg 16, 2051 AA Overveen,
tel 023- 2491 61.

Kontaktpersoon: de heer J.W. Dompeling

Afdeling SA (sociale arbeid)

De opleiding SA bereidt leerlingen voor op het werkveld van de sociale
dienstverlening (SD).

Functies
1) uitvoering sociale voorzieningen en verzekeringen (b.v bij sociale

diensten);
2) gezins-en bejaardenverzorging (functie: Leid(st)er)
3) sociaal advies- en informatie (b.v. JAC, MAIC);
4) welzijnsweik ouderen (b /. wi jk-en dienstencentra).

Functies
en het werkveld arbeidszaken/personeelswerk (a p.)
1) personeelswerk in bedrijven/instellingen en bij de overheid;
2) arbeidsbemiddeling (gewestelijke arbeidsbureau's);
3) belangenbehartiging mens en arbeid (b v. vakbondswerk)

Doorstioming naar hogei beroepsondei wijs (smogelijk, b.v. sociale
academie, academie voor expressie dooi woord en gebaar, lerarenoplei-
dmg omgangskunde en maatschappijleei

Toelatingseisen:
- LBO met 2 vakken op C-niveau (w o Nederlands) overige vakken b-niveau;
- MAVO-3, MAVO-4 of MAVO,
- overgangsbewijs HAVO-3 naai HAVO-4;
- ovfcigangsbewijs VWO-3 naar VWO-4,
- door minister aan te wijzen andere diploma's.

Nadere informatie/aanmelding MDGO-SA
p/a Dumlustweg 16, 2051 AA Overveen, tel. 023 - 24 91 61.

Kontaktpersoon: de heer H. Mieijen

cjczrncKzntG hcicif kzrn
GEMEENTELIJKE MR. JOH. ENSCHEDESCHOOL VOOR

AVOND-MEAO EN DAG-MEAO VOOR VOLWASSENEN (DAVO)

Part-time opleiding voor een ieder die 's avonds en/of overdag middelbaar
economisch en administratief onderwijs wil volgen.

Toelatingseisen: - MAVO, LBO-C of gelijkwaardig diploma
- 17 jaar m jaar van aanmelding.

In deze periode dienen vooral jongeren een vervolgopleiding te kiezen,
daarom vestigen we uw aandacht vooral op de DAVO.
Deze DAVO-MEAO is geschikt voor volwassenen én voor jongeren die niet,
zoals op een reguliere MEAO-school, 12 tot 14 vakken willen of kunnen
volgen.
Leerlingen die zwak zijn in de economische vakken of m de talensector
kunnen via de DAVO toch een MEAO-diploma behalen.
Men kan namelijk direkt met de 6 examenvakken beginnen.
Ook is deelstudie d.m.v. certificaten mogelijk.

Zowel 's avonds als overdag is het MEAO-diploma te realiseren in een:

Twee-jarige opleiding: Voor volwassenen, Havo'ers en zeer goede Mavo'ers
Drie-jarige opleiding : Voor Mavo- en LBO-geslaagden
Havo'eis kunnen afhankelijk van hun pakket in het examenjaar beginnen!

S T U D I E - R I C H T I N G E N
Bedrijfsadmmistratieve - Bestuurlijke -
Commerciële

Nederlands
Engels
Duits
Frans
Spaans

V A K K E N

Algemene Economie
Bedrijfseconomie
Commerciële economie
Bednjfsadministiatie
Statistiek

Secretariële -

Privaatrecht
Publiekrecht
Maatschappijleer
Machmeschrijven
Stenografie

Het vak INFORMATICA (computerkunde) kan bij alle studierichtingen
gevolgd worden. Bovendien kunt u 's avonds ook nog de vakken wiskunde
en assurantie volgen.

De MEAO-opleidmg is beroepsgericht; vergroot de kansen op functies in
het bedrijfsleven of bij de overheid en is een goede basis voor het H.B.O.
Het MEAO is breder van opzet en biedt méér mogelijkheden dan bekende
diploma's als P.D B. (Praktijk Diploma Boekhouden) en M.B.A.
Bijvoorbeeld bij het volgen van twee vakken heeft u halverwege al 90 °/o
van de P.D.B.-stof te pakken.

Studiekosten : van f. 190,- tot ca. f. 300,-,
afhankelijk van aantal vakken en exclusief boeken

Inlichtingen : AVOND-MEAO en DAVO
Oude Zijlvest 27, 2011 VR Haarlem
Tel. 023- 31 59 36.
overdag : 09.00 - 15.00 uur
's avonds : 19.00 - 21.00 uur (exclusief vrijdag)

SPECIALE INFORMATIEAVOND op donderdag 15 maart a.s.
van 19.00 - 21.00 uur in het schoolgebouw, Oude Zijlvest 27.
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MEISJES JUNIOREN KAMPIOEN

Sporting OSS dames tonen
vorm met zege op Triumph

ZANDVOORT - Het volledige
programma van de volleybalver-
eniging OSS kende een viertal
overwinningen, twee gelijkespe-
len en een drietal verloren wed-
strijden. Bij deze verloren wed-
strijden waren enige tegenvallen-
de uitslagen, doch de overwin-
ning van het meisjes junioren a-
team vergoedde veel, daar zij het
kampioenschap binnen sleepten.

Het juniorenteam kwam aan dit
kampioenschap door een fraaie 3-1
overwinning op SBY-A. De eerste set
was een formaliteit gezien de 15-3
winst. In de tweede set, waarin Spor-
ting OSS het wel geloofde, kwam
SBY goed terug en met leuke rally's
ontstond er een spannende set. Bij
vlagen was Sporting beter doch de
setwinst was voor SBY met 11-5. De
derde set was gelijkwaardig aan de
vorige maar Sporting wist nu wel te
zegevieren met 15-11. Het Sporting
team, dat wilde winnen, begon de
vierde set goed geconcentreerd, via
goede stops werden fraaie set-ups af-
geleverd waarna de ballen zuiver in
het SBY-veld werden geplaatst, 15-5.
Het betekende een 3-1 overwinning
en het kampioenschap. Met nog twee
wedstrijden te gaan is de voorsprong
van Sporting zo groot dat deze niet
meer te achterhalen is. Bloemen en
een fraaie beker van de Nevobo be-
kroonden het zeer verdiende kam-
pioenschap. Het Zandvoortse team
bestond uit: Jacqueline Blom, Mir-
jam Schippers, Miriam van Wijnen,
Paulien Vossen, Lydia Akkerman,
Jolanda Dekker, Helga Koper en Mi-
riam Giesberg.

Het adspiranten mix-team bleek
volstrekt kansloos tegen Heemstede
K en moest dan ook via 2-15, 0-15 en
5-15 een zware 3-0 nederlaag incasse-
ren.

Heren
Het eerste herenteam dat het

laagst geplaatste HBC ontving kon
met moeite een gelijkspel (2-2) af-
dwingen. De eerste set verliep zoals
verwacht. Sporting OSS bepaalde
het spel en nam snel een voorsprong,
die het uitbouwde naar een 15-7 set-
winst. In de tweede en derde set was
HBC veel fanatieker en wist Sporting
te overbluffen. De Zandvoorters
maakten een paar kleine foutjes, die
genadeloos werden afgestraft, 10-15
en 12-15. In de vierde set twee gelijk-
opgaande ploegen die om beurten
een kleine voorsprong namen. In de
slotfase bleek Spoting over de sterk-
ste zenuwen te beschikken en zeer
beheerst werden de laatste twee pun-
ten gescoord, 16-14.

Het tweede team kreeg HSVC drie
op bezoek en dat was een wedstrijd
van de hoogst geplaatste tegen de
laagste op de ranglijst. Sporting ont-
dekte al snel dat het laaggeklasseer-
de HSVC tot goed volleybal in staat
was. De Zandvoorters ontdekten bij-

tijds dat deze ploeg met een goede
concentratie aangepakt moest wor-
den, verbeterde het spelpeil en pak-
ten de eerste twee sets met 15-11 en
15-10. HSVC, dat te veel had gegeven,
was in de derde set, voor het nu su-
bliem draaiende Sporting, geen par-
tij meer en met 15-3 werd de 3-0 zege
veilig gesteld.

Het derde team van Sporting zorg-
de voor een verrassende 3-0 zege op
Heemstede 7. In de eerste set nam
het met de opslag startende Heem-
stede een snelle 3-0 voorsprong. Spor-
ting vond dat genoeg en nam het ini-
tiatief over en de achterstand werd
omgezet in een 15-10 setwinst. Goed
gestimuleerd werd de tweede set ge-
start, waarin Sporting niet eenmaal
in de problemen kwam. Het prima
spelende Sporting bepaalde de wed-
strijd, waarin het spelpeil steeds be-

de Sporting OSS en speelde heel be-
wust naar een onbedreigde 15-7 set-
winst. In de tweede set gelukte Spor-
ting niets meer en wat ook gepro-
beerd werd Triumph profiteerde be-
hendig en pakte de set met 6-15. Ge-
spannen en geconcentreerd werd de
derde set begonnen en nu lukte het
wel. Het spelpeil steeg enorm en
Sporting beheerste het spel waar-
door Triumph geen enkele bedrei-
ging meer vormde voor Sportmg, 15-
6. De vierde set was een formaliteit,
waarin een soepel draaiend Sporting
een 15-3 setwinst opeiste.

Het tweede damesteam kon met
moeite tot een 2-2 gelijkspel komen
tegen Allides 7. In een spannende
eerste set wist Sporting een 15-12 ze-
ge te behalen. Ook in de tweede set
veel spannning met een gelijkop-

.strijd tot 14-14 Voor Sporting

waren de laatste twee punten wegge-
legd hetgeen een 16-14 winst bete-
kende. In de volgende set daalde bij
Sporting het spelpeil terwijl bij Alli-
des meer gelukte. Allides haalde
goed op en door de setstanden 11-15
en 11-15 werd de juiste uitslag (2-2)
bereikt.

Het derde damesteam leed een on-
verwachte nederlaag tegen Heemste-
de twee. In de spannende eerste set
kon Sporting lang gelijk blijven maar
moest uiteindelijk met 15-17 het on-
derspit delven. In de tweede en derde
set konden de Zandvoortse dames
het juiste ritme niet vinden en verlo-
ren met 8-15 en 12-15.

Ook het vierde team was kansloos.
Tegen van Nispen moest een kanslo-
ze 3-0 nederlaag worden gemcas-
seerd. Setstanden 7-15, 2-15 en 2-15.

ter werd en via goed lopende combi-
naties werd de 15-6 setwinst bereikt.
Heemstede begon de derde set gedes-
illusioneerd en Sporting sloeg daar-
door genadeloos toe met'15-2.

Dames 14
Het eerste damesteam behaalde

een gave 3-1 overwinning op
Triumph. In de eerste set domineer-

Een harde smash van Sporting verrast het Triumphblok

(Advertentie)
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ALMERE-STAD: Umuidenstraat 33, Tel. 03240-33277
AMSTERDAM: Weissenbrudistraat 31-37
(tussen Hoofddorpplein en Surinameplein) Tel: 020-177138
HAARLEM: Jansweg 26-28
(bij station, achter parkeergarage), Tel: 023-318281

Gokautomaat
geforceerd

ZANDVOORT - Op maandag 20
februari werd ingebroken in een res-
taurant aan de Haltestraat. Hierbij
werd een gokautomaat geforceerd,
waardoor de inhoud voor een bedrag
van ƒ425.- kon worden ontvreemd.
Ook ' de ƒ 50.- aan kassageld werd
meegenomen. De inbrekers verschaf-
ten zich toegang door de buitendeur
van de opslagruimte.

ZVM bezorgt
WFC eerste ne

ZANDVOORT - Voor zo'n
achthonderd toeschouwers heeft
Zandvoortmeeuwen voor een pri-
ma resultaat gezorgd door het
nog ongeslagen WFC de eerste
nederlaag toe te brengen. Onder
uitstekende weersomstandighe-
den maar op een moeilijk be-
speelbaar terrein viel er aan de
1-0 overwinning niets af te din-
gen. De badgasten komen door
deze zege steeds meer uit de ge-
varenzone en kunnen komende
zondag de opmars voortzetten
als een bezoek wordt gebracht
aan rode-lantaarndrager De Vo-
lewijckers.

Vanuit een gesloten middenveld
traden de geel-blauwen WFC tege-
moet, een taktiek die prima werd uit-
gevoerd en waartegen WFC het juiste
tegenspel niet kon vinden. Allengs
werden de Zandvoorters sterker en
kwamen er kansen voor Steef Water
en Norbert Visser die de WFC-doel-
man op de proef stelden, zonder dat
deze wenste te capituleren.

Het Zandvoortmeeuwen midden-
veld, Ed Vastenhouw, Frans Post en
Mario van Meelen speelden een ster-
ke partij en onderbraken vele opge-
zette WFC-aanvallen, waarna de
voorwaartsen aan het werk werden
gezet. WFC probeerde het met hoge
voorzetten die veelal een prooi wer-
den van de goed ingrijpende Ed Stef-
fers.

Richard Kerkman die ver mee naar
voren was getrokken zag zijn inzet
miraculeus net niet in het doel ver-
dwijnen. Vlak voor de rust kreeg
WFC de beste mogelijkheid om de
score te openen. Een onoplettend-
heid in de Meeuwen-defensie bracht
twee WFC-ers vrij voor Ed Steffers,
doch de bal werd schromelijk gemist.

Na de doelwisseling bleef WFC
naar openingen zoeken. In het rech-
ter verdedigingsblok was het invaller
Bert van Staveren, voor de geschor-
ste Bert Leiienhorst, die bekwaam

zijn mannetje uitschakelde, daarbij
goed gesteund door Richard Kerk-
man.

Na vijftien minuten kwam Zand-
voortmeeuwen op een verdiende 1-0
voorsprong door een schitterende
treffer. Mario van Meelen verzond
een uitstekende lange pass naar
Steef Water, die zijn tegenstander
keurig uitspeelde en onhoudbaar in
de bovenhoek raakknalde. WFC
heeft na deze achterstand veel moe-
ten aanvallen, maar de goed sluiten-
de defensie gaf vrijwel geen kans weg.
Eenmaal kwam er een gevaarlijke
voorzet, die echter over het Zand-
voortse doel werd gekopt.

Zandvoortmeeuwen verdedigde de
kleine voorsprong met veel inzet en
kreeg zelfs nog de beste kans op ver-
hoging van de score. Frans Post ver-
schafte zich een vrij veld richting
WFC-doelman. Post, niet egoïstisch,
schoof de bal naar rechts waar Rob
van der Berg een leeg doel voor zich
had, doch de bal ging naast.

Met een steeds sterker aandnn-
gend WFC-team in de aanval floot de

korrekt leidende scheidsrechter Ger-
nts tot grote opluchting van al wat
Zandvoortmeeuwen was voor het
einde.

Een zeer tevreden tramer Willem
Groen stelde: „Met deze uitslag ben
ik enorm blij. Het had zelfs nog groter
kunnen zijn, gezien de kansen. Uit de
eerste wedstrijd wist ik dat WFC een
ploeg is die de tegenpartij laat ko-
men en er dan zelf snel uit komt. On-
ze taktiek was nu dat WFC zelf het
spel moest maken en door storen op
eigen helft kregen ze weinig ruimte
hetgeen goed gelukt is. Het resultaat
is zeer bevredigend. De laatste acht
wedstrijden leverden twaalf punten
op en kunnen we komende zondag
van De Volewijckers winnen dan zit
het helemaal goed", aldus Groen die
verder opmerkt dat nu enige spelers
van vakantie terug zijn de concurren-
tie voor een plaats in het team groot
wordt. „Na twee overwinningen kan
je het elftal niet gaan veranderen. Zij
moeten zich weer terug vechten in
het team. Het is een gezonde zaak
dat er concurrentie is".

L Standen voetbalclubs

Opnieuw succes voor TZB
BENNEBROEK - Onverdro-

ten zet TZB de goede resultaten,
na een zwak kompetitiebegin,
voort. Tegen BSM kwamen de
Zandvoorters opnieuw uitste-
kend voor de dag en bezorgden
de gastheren een 0-2 nederlaag.
Een door blessures geplaagd
TZB was geenszins verzwakt en
nam zeer verdiend de twee pun-
ten mee naar Zandvoort.

Op het harde en hobbelige veld was
het voor de rust een rommelig geheel.
Beide teams waren aan elkaar ge-
waagd en veel mogelijkheden waren
er niet. Er ontstond voornamelijk een
aftastend middenveld spel waaruit
zowel BSM als TZB weinig kansen
konden creëren.

Na de rust was het TZB dat zich
beter aan de moeilijke omstandighe-
den had aangepast en de strijd in z'n

Eenvoudige zege
ZVM-handballers

ZANDVOORT - De ZVM-handbal-
lers hebben de strijd om het kam-
pioenschap nog niet opgegeven en
maakte korte metten met het reeds
gedegradeerde Concordia, 26-10. De
dames hadden, vooral in de eerste
helft, geen antwoord pp het agressie-
ve spel van kampioenskandidaat
Geel-Zwart, 6-13.

De wedstrijd tussen ZVM en Con-
cordia was niet al te best. Daarvoor
bood Concordia te weinig tegen-
stand. ZVM kon vanaf het eerste
fluitsignaal een gemakkelijke1 voor-
sprong nemen en heeft de strijd volle-
dig beheerst. Na een 11-2 ruststand
gingen de Zandvoorters rustig door
met scoren en Concordia werd naar
een grote nederlaag gespeeld, 26-10.

Doelpunten ZVM: Hans Mol 14,
Ernst Pehle 5, Djurre Boukes 4, Joop
Boukes 3.

Geel-Zwart kwam vanaf de start fel
uit de startblokken maar had eerst
toch nog wat moeite met ZVM. De
Zandvoortse dames konden tot 3-4
aardig bij blijven en kregen zelfs de
kans de leiding te nemen. ZVM miste
echter in deze fase vier strafworpen
en maakte zichzelf daardoor kans-
loos. Geel-Zwart speelde sneller en
'iep in de eerste helft weg naar een
ruime 6-13 voorsprong, ondanks goe-

; de verrichtingen van Greet Vasten-
nouw in het Zandvoortse doel.

• De ruime achterstand heeft ZVM in
het tweede gedeelte niet meer weg
kunnen werken. Pe Zandvoorlse da-
rnes probeerde het wel en vooral
mms Hofstra was aktief. Geel-Zwart
kwam in het verdere verloop van de
strijd niet meer in gevaar en behaal-
öe een 6-13 zege.

Aanstaande zondag spelen zowel
öe dames als de heren tegen SRC in
de Pellikaanhal te Zandvoort. De
aanvang is respectievelijk om 13.00uur en om 14.15 uur.

geheel dikteerde. Met vlot lopende
aanvallen werd BSM volledig wegge-
speeld en een doelpunt was een kwes-
tie van tijd. Ten koste van een vrije
trap kon BSM TZB een halt toe roe-
pen, doch het was uitstel van execu-
tie. De toegekende vrije trap werd
door Ron Zwemmer haarscherp in de
bovenhoek gedeponeerd, 0-1.

De boys hadden de smaak duide-
lijk te pakken en zetten het goed
verzorgde spel stug voort. Het was
dan ook niet verwonderlijk dat de
Zandvoorters de score al snel konden
verdubbelen. Na een fraaie combina-
tie tussen Marcel Cabri en Ab Bol
was het eerstgenoemde die beheerst
de stand op 0-2 bracht.

BSM heeft al het mogelijke gedaan
om het doelman Huub Halewijn las-
tig te maken, doch door de goed
ingrijpende TZB-verdediging waren
er weinig problemen. De score had
voor TZB veel beter kunnen uitpak-
ken als niet te slordig met de kansen
was omgesprongen. Het deed echter
niets af aan het fraaie resultaat,
waardoor TZB volop meedoet om
een plaats in de bovenste regionen.

Trainer Gerard Ramkema is wel
wat verrast door de goede resultaten:
„Ondanks de vele blessures gaat het
buitengewoon goed. Ik had niet ge-
dacht dat het zo goed zou gaan, maar
de invallers doen het prima. De sfeer
is bovendien goed door de resultaten
en er wordt lekker vrijuit gespeeld.
BSM dacht dat het vandaag een
makkie zou zijn, maar daar zijn ze
wel van teruggekomen. We hadden,
vooral door de vele kansen in de
tweede helft, met grotere cijfers moe-
ten winnen maar ik ben niet ontevre-
den", aldus Gerard Ramkema die
met optimisme de komende wedstrij-
den tegemoet ziet. „Na de zwakke
start gaat het zeer goed en een plaats
bij do bovenste vier moet zeker mo-
gelijk zijn. En misschien zit er nog
wel meer in, we krijgen koploper Re-
nova nog en die hebben we al een
keer gepakt. Het kan nog zeer inte-
ressant worden deze kompetitie".

Winterwandeïing
AERDENHOUT - Op zaterdag 3

maart en op zondag 4 maart organi-
seert de Haarlemse wandelsportver-
eniging „Jan Pastoors" de vierde
tocht van de serie winterwandelin-
gen over de afstanden 5-10-15-20 km.

De start is vanuit het ontmpetings-
centrum „'t Zijltje", Korte Zijlweg 9a
te Overveen (naast r.k. kerk).

De afstand van 20 km start uitslui-
tend tussen 10.30 en 11.15 uur. De
overige afstanden starten tussen
10.30 en 12.30 uur. Degenen die niet
aan de gehele serie van vier tochten
hebben deelgenomen, kunnen deze
vierde tocht als dagtocht m^ewande-
len. Nadere inlichtingen tel. 023-
241927 of 361289.

Tweede klasse A KNVB
WFC 15-24
ZFC 13-21
Zilvermeeuwen 15-17
ADO'20 14-16
Hollandia 14-14
VIOS W 14-14
Zandvoortm. 14-13
Vitesse'22 13-12
SVW'27 13-11
Allcm.Victrix 14-10
HBC 14- 9
Volewijckers 13- 5
Vierde klasse B KNVB Zater-
dag
SMS 14-22
De Geuzen 12-18
De Spartaan 13-16
DSC'74 14-15

RCH 13-14
SCZ'58 , 11-12
Hoofddorp 13-11
Bloemendaal 13-11
DWA 11-11
Swift 10- 8
Zandvoort'75 12- 8
Energie 13- 4
Tweede klasse HVB
Renova 12-20
Schalkwijk 12-15
TZB 13-15
CBS 12-14
EHS 13-13
BSM 12-13
WH 13-13
DSC'74 12-11
Heemstede 11-9
Vogelenzang 12- 6
InterHeemsk. 12- 5

Eerste plaats voor
kunstzwemsters

ZANDVOORT - Méér kwaliteit op
alle- kunstzwemniveaus betekende
een duidelijke zege voor de kunst-
zwemsters van de Zandvoortse
Zwem- & Poloclub de Zeeschuimers
tijdens de Vierkamp tegen AZ & PC
uit Amersfoort, ZZS uit Zaandam en
De Zijl/LGB uit Leiden. Met 76 wed-
strijdpunten wezen de Zeeschuimers
hun naaste konkurrente op het moei-
lijke kunstzwemgebied AZ & PC (71
pnt.) naar een tweede plaats. ZZS
met 55 pnt. en De Zijl/LGB met 35
pnt. gaven nog meer glans aan de
overwinning van de ambitieuze Zee-
schuimers.

Ook de wedstrijdzwemmers en
-zwemsters scoorden weer goed tij-
dens de Speedo-wedstrijden in Vo-
lendam. Van de 20 Zeeschuimers wa-
ren er weer acht die zich. in de ereprij-
zen zwommen. Patricia Heeremans
werd eerste op de 100 m. schoolslag
in 1.25.4.

Ondanks het ontbreken van pur-
sang verdediger Martin van de Aar
kwamen de waterpolo-ers jongens
pupillen goed door tegen de Kroos-
duikers uit Zaandam. Een overwin-
ning van 4-2 was zeker verdiend.

Kunstzwemmen
Afgelopen zondag in zwembad de

Duinpan ontvingen de kunstzwem-
sters van de Zeeschuimers hun colle-
ga-zwemsters uit Amersfoort, Zaan-
dam en Leiden om met elkaar uit te
maken wie de prachtige wisselbeker
kon bemachtigen. Net als bij kunst-
rijden op schaatsen worden er bij het
kunstzwemmen eerst de verplichte fi-
guren afgewerkt. Sylvia Mettes be-
zette op het F-niveau een eerste
plaats, direct gevolgd door haar club-
genote Marjorie Dekker. Tanja Paap
legde beslag op de vierde plaats. Pri-
ma werk van deze 10-jarige Sylvia.
Een eerste plaats was er ook voor
Janneke Reinders Folmer pp het
moeilijker E-niveau, waarbij Ditte
Valk met een vierde klassering en
een prima uitgevoerde en hoog ge-
waardeerde dolfijn-figuur nog net In-
grid Kraaijenoord en Linda Paap
voorbleef. Nog moeilijker was het
voor Petra Holst en Saskia Wester op
het C-niveau, net in het bezit van hun
D-diploma moesten zij nu aantreden
voor de nauwelijks getrainde figuren
van het C-diploma. Petra Holst
scoorde 36.55 en Su^kia Wester 34.97
pnt. De trainsters van de Zeoschui-
mers zijn ervan overtuigd dat beide
dames zeker in 1984 kansen hebben
de magische grens van 43 pnt. en het
behalen van een C-diploma te berei-
ken. Leuke vooruitzichten voor de
jeugd van de Zeeschuimers die al zo
suksesvol op wedstrijden naar voren
komt. Op hetzelfde kunstzwem-ni-
veau, maar in een oudere leef-
tijdsklasse excelleerden Brenda
Trouw en Patricia van der Aar. Bren-
da werd eerste met 39.50 pnt. en
bracht samen met Patricia ook de
winst in een sfeervol uitgevoerd duet
voor de Zeeschuimers. Een suksesvol
koppel dat zeker ook in volgende
wedstrijden hoge punten voor de
Zeeschuimers kan verzamelen.

De top van de suksesvolle Zee-
schulmersploeg o.l.v. de trainsters

mevr. ter Heijden en Van der Aar met
Arlette Sandbergen, Ingrid Duiven-
voorden, Mariel Hogkamer, Brigitte
Peters, Mascha Reinders Folmer eri
Annet ter Heijden scoorden zeer
hoog in de Vierkamp-strijd in het
Zandvoortse zwembad De Duinpan.
Juist deze jongedames scoorden de
beslissende wedstrijdpunten om de
wisselbeker in Zandvoortse gelede-
ren te houden. Gezien de vele kunst-
zwemsuksessen in vooral de jeugdige
leeftijdsgroep hebben de Zeeschui-
mers weer ruimte voor meisjes van 6
tot 8 jaar met een A- en B-zwemdiplo-
ma.

Bij de uitvoeringen op muziek de-
buteerde Saskia Wester met een solo
op C-niveau. Zij behaalde 77.37 pnt.
met haar March of Toys en eindigde
als derde. Arlette Sandbergen, ook
voor het eerst met een solo zwem-
mend voor publiek, veroverde op het
hoge AB-niveau 87.47 pnt. Een ver-
rassing was zeker het nieuwste duet-
koppel Patricia van der Aar en Bren-
da Trouw dat zowel ZZS uit Zaan-
dam als AZ & PC uit Amersfoort de
baas bleef. Met 83.31 pnt. waren zij de
besten op het C-niveau. Het duet op
AB-niveau van Annet ter Heijden en
Mascha Reinders Folmer stak met
kop en schouders boven de rest uit.
Met 107.68 pnt. kregen zij de hoogste
waardering van de juryleden.

Wedstrijdzwemmen
In de Speedo-jaargangwedstrijden

in het gezellige zwembad in Volen-
dam toonden de Zeeschuimers-
zwemmers en -zwemsters zich zeer
sterk. Behalve een eerste plaats voor
Patricia Heeremans waren Michiel
van Warmerdam, Anneke Koop-
mans, Rob Verburg en Erik Wempe
goed voor tweede plaatsen, Marja
Molenaar, Barbera de Wit en Dick
Verburg sloten goed aan met derde
klasseringen.

Strandwandeling
HAARLEM - Op zondag 26 februa-

ri zal door IVN Haarlem en Omstre-
ken op het strand te Zandvoort een
strand-natuurwandeling worden ge-
houden.

Hiertoe wordt verzameld bij de Ro-
tonde aan de boulevard naast het Ca-
sino, om 14.00 uur.

De wandeling(en) die voornamelijk
langs de vloedlijn en vloedmerk zul-
len gaan en de natuur in de getijden-
zone tot onderwerp hebben zijn voor
iedereen zonder enige verplichting of
kosten toegankelijk. Zij staan onder
leiding van IVN Natuurgidsen er. du-
ren circa anderhalf uur.

Nieuwe ABO-cursus
ZANDVOORT - De sportraad

Zandvoort heeft het plan opgevat
eind februari een nieuwe ABO-cursus
te starten. Degenen die belangstel-
ling voor deze cursus hebben, kun-
nen contact opnemen met het secre-
tariaat van de sportraad Zandvoort.

Uitslag~ërï:""Marja Molenaar "3 200" rri
wisselslag 2.52.7; Barbera de Wit 100
m rugslag 3 1.20.4; Erik Wempe 200 m
wisselslag 2.56.3; Rob Verburg 2 100
m vrije slag 1.37.1; Anneke Koop-
mans 100 m rugslag 2 1.34.4-; 100 m
vlinderslag 2 Michiel van Warmer-
dam 1.32.6; 3 Dick Verburg 1.55.2; Pa-
tricia Heeremans l 100 m schoolslag
1.25.4.

Gave paardënsport
ZANDVOORT - Onder een

strak blauwe hemel, een stralen-
de winterzon, die zijn uiterste
best deed het paardensportge-
beuren een feestelijke aanblik te
geven, lag daar zondagmorgen

Geconcentreerd wordt het parcours afgelegd.

naast de vijverhut Rückert Rui-
tersport-centrum. Ondanks het
vroege uur heerst er steeds een
gezellige drukte en de spanning
is voelbaar voor de onderlinge
wedstrijden.

De manegehouder Rückert loopt
bedrijvig heen en weer. Alles moet er
piekfijn uitzien, de stallen moeten
aan kant en de paarden moeten glim-
men als spiegels. Elders zijn deelne-
mers bezig met het toiletteren van
hun paarden. Het geheel maakt een
goed verzorgde indruk. Op de vraag
wat de bezield zo voor dag en dauw in
de weer te zijn krijg je verschillende
antwoorden. De een deed het voor de
sport, de ander voor de lichaamsbe-
weging en weer een ander voor de
gezelligheid. Maar over een ding was
iedereen het eens, de liefde voor het
paard was de voornaamste reden.

De manegehouder stelt: „De dieren
die ik hier op stal heb staan zijn alle
goed afgericht en hebben een be-
trouwbaar karakter, ze zijn daarom
uitermate geschikt, niet alleen om er
op te leren paardrijden maar ook om
er duin- of strandritten mee te ma-
ken. Maar voor je zover bent - moet
er eerst onder deskundige leiding van
erkende instructeurs flink geoefend
worden."

In de wintermaanden worden bij
Manege Rückert vier onderlinge
wedstrijden gehouden waarvoor de
belangstelling zeer groot te noemen
is. Op sportieve wijze wordt gestre-
den voor de hoogste punten. Bij de
wedstrijden is elke keer een andere
examinator aanwezig, aangesloten
bij de Federatie van Landelijke Rij-
verenigingen, om het geheel te jure-
ren.

De bedoeling van deze wedstrijden
zijn om een aantal winstpunten te
behalen en zo, in een hogere groep te
komen. Er wordt dan ook gestreden
in verschillende rubrieken zoals ru-
briek A voor beginners, BI, BH en
BUI voor de alwat gevorderden en
rubriek L is voor diegenen die al veel
in hun rnars hebben.

Onder de 54 deelnemers(sters) was
de stemming uitstekend en de span-
ning v/as te snijden. De uitslagen
laten zien dat er weinig krachtsver-
schil bestond en dat er van goede
paardènsport te genieten viel Na af-
loop volgde nog een gave demonstra-
tie van een carousselgroep. die daar-
mee een hartelijk applaus oogstte
van het talrijke publiek

Deze sport is met zoals vroeger
was, uitsluitend voor de beter gesi-
tueerden, maar is tegenwoordig ge-
meengoed geworden Het kan door
een ieder beoefend worden wat ook
blijkt uit het lage lesgeld.

Uitslagen, rubriek A 1. M. Roos 90
pnt.: 2. S. Meijer 88 pnt., 3. R. Willems
87 pnt.: C. Mud 84 pnt. Rubriek BI: l
B. Koelman 128 pnt.; 2. N. Heeres 121
pnt.; 3. M. Breems 120,5 pnt.; 4. I
Drost 120 pnt. Rubriek Bil. 1. N
Veenstra 130 pnt.; 2. N. van Egmond
125 pnt; 3. S. de Roode 122 pnt.; 4. M.
Lubbe 119 pnt. Rubriek BUI: 1. M
Vledder 122 pnt.; 2, Mw. Hessing 117
pnt.; 3. L. de Jong 115 pnt; 4 E. van
Soest 112 pnt. Rubriek L: 1. C. de
Graaf 129 pnt; 2. J. Hetteling 116
pnt.; 3. M. Verhoef 109 pnt.; 4. W. van
Wier 105 pnt.

Foto: Dick Loenen
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AUTO AUTO
SEAT FURA NU IN NEDERLAND VERKRIJGBAAR

Seat combineert leuke prijs met
ebruiksmogelijkheden

sche auto is De motor meet 903 cc, is
een dwarsgemonteerde viercilmder
met een vermogen van 40 pk bij 5 800
t/mm en een maximum koppel van
6 7 mkg bij slechts 3 000 t/mm en
neemt genoegen met normale benzi-
ne De lage compressieverhoudmg
van 7,8 l geeft een lage belasting van
de motor en staat borg voor een
lange levensduur en betrouwbaar
functioneren De enkelvoudige val-
stroomcarburator zorgt voor een
benzmeverbruik van slechts 5,7 liter
per 100 km (l op 17,5) bij een constan-
te snelheid van 90 km/u m de vijfde
versnelling

Vlotte start
De toegepaste brandstofpomp ver-

zekert een vlotte koude stait In het
brandstofsysteem is een koolmono-
xyderegelmg opgenomen De elec-
trostatisch aangedreven ventilator
treedt m werking als het koelwater
warmer dan 89 graden C vordt

De transmissie bestaat uit een en
kelvoudige drogeplaatkoppelmg, een
vierversnelhngsbak m de Fura L ver-
sie en een vijfversnellmgsbak m de
Fura Gij (vijfde versnelling als over-
dnve) De wielophanging van de Fu-
ra is rondom onafhankelijk met Mac
Phenson poten voor, bijgestaan door
een stabihsatorstang en dubbelwer-

kende hydraulische schokdempers
en schroefveren De achtervermg be-
staat uit een dwarsgeplaatste blad-
veer en reactie armen De tandheu-
gelbesturmg wordt bediend door een
gelede stuurkolom, die samenvouwt
bij een ernstige aanrijding De draai-
cirkel meet 9 GO meter

Het remsysteem bestaat uit schijl
remmen met zwevende remtangen
voor en zelfstellende trommelrem
men achter Een remkrachtbegrenzer
verhindert het blokkeren van de ach
tenvielen bij noodstops

De 4'/_Jxl3 velgen zijn voorzien
van 135 SR 13 radiaalbanden

Het reservewiel is onder de motor-
kap ondergebracht, waardoor de ba-
gageruimte van de Fura met een m-
houd van 365 dm3 voor een auto van
dit formaat uitzonderlijk ruim en
goed te gebruiken is Door de achter-
zitting neer te klappen kan deze
ruimte worden vergroot tot 1070
dm3 Alle Fura's zijn uitgerust met
een grote achterklep met een maxi-
male laadopening

Volledige uitrusting
Tot de pluspunten van de Seat

Fuia behoren ook uitrusting en af-
werkmg Zo is de GL uitgerust met
slaapstoelen met verstelbare hoofd-
steunen, een sigarenaansteker met
stof beklede stoelen, tapijt in passa-
giersruimte en bagageruimte, van
binnenuit verstelbare buitenspiegel,
getint glas, toerenteller, digitale elec-
tnsche klok, halogeen koplampen,
achteruitnjlicht, mistlampen, ach-
terruitverwarmmg,
wis&wasmstallatie op de achterruit,
automatische rolgordels, gelaagde
voorruit, brede stootprofielen op de
zijkanten

De prijzen vaneren van ƒ 9 999 - tot
ƒ 12 295 - inclusief BTW en af impor-
teur

De uit Spanje afkomstige Seat Fura L met een aantrekkelijk prijskaartje f 9 999 - incl BTW

Het ging zeer bepaald met om
een gloednieuwe auto, toen Seat-
importeur Nibhart Car bv on-
langs de Seat Fura aan de auto-
pers voorstelde Aan het begin
van dit jaar had de Spaanse fa-
bnek al meer dan 1,3 miljoen
stuks van dit model geprodu-
ceerd en verkocht, waarvan een
half miljoen voor export Wel zijn
er bij de nu m Nederland gemtro-
duceerde drie- en vijfdeursmo-
dellen verschillen m carrosserie
waar te nemen, vergeleken met
het oorspronkelijke ontwerp, dat
m november 1981 op de Spaanse
markt verscheen

Seat heeft ambitieuze plannen met
betrekking tot het veroveren van een

aandeel in de Nederlandse auto-
markt In april vorig jaar met 35
dealers gestait heeft men nu al 70
steunpunten en de verwachting is
dat dit binnen een jaar tot honderd
zal stijgen Het eeste niet volledige
jaar werd afgesloten met 1125 kente-
kenregistraties voor dit jaar mikt
men op 5 000 wat een marktaandeel
van ca 17e zou betekenen

Welnu de Fura zou daarin wel eens
een belangrijke rol kunnen spelen
want al mogen de economen dan wel
verkondigen dat het dieptepunt ach-
ter ons ligt de Nederlandse automo
buist heeft nog steeds te maken met
hoge benzmepnjzen en andere stij-
gende kosten Als dan op een be-
paald ogenblik er een nieuwe auto
moet worden aangeschaft dan speelt

de prijs daarvan wel degelijk mee En
dat kan dan voor de Seat Fura die in
de klasse van ƒ 10 000 - tot ƒ 12 000 -
valt, wel eens gunstig gaan uitpak-
ken As.n het goedkoopste model, de
dnedeurs Fura L, hangt zelfs een
prijskaartje van ƒ 9 999, mcl BTW,
af importeur

De Fura is geschikt vooi vele ge
bruiksdoelemden De kompakte af-
metmgen (lengte 3 71 m) maken hem
handig in het stadsverkeer maar met
de hoge kruissnelheid en de toch
alleszins acceptabele binnenruimte
is de Fura tegelijkertijd een comfor-
tabel vervoermiddel voor reizen op
de grote wegen Daar komt dan bij
dat de Seat Fura ook een economi-

In vijfdeursuitvoermg met 5-versnellmgsbak (Econotromc) kost de Seat Fura GL
ƒ 12 295-mcl BTW.

Snelle Visa in
beperkte serie
In een beperkte oplage van 330
genummerde exemplaren brengt
Citroen Nederland een serie au-
to's op de markt onder de naam
„VISA GT Spint 330", een spe-
ciale modificatie op basis van de
sportieve „VISA GT

De auto heelt een top, die om en
nabij de 170 km/u ligt en een accele-

De Citroen Visa GT Spint 330

ratie, die de naald van de snelheid
meter m slechts 10,9 sec op 100 km
brengt Een zeer compleet rally-das!]
board met ronde klokken, spor
stuur, kuipstoelen, speciale lichtmi
talen velgen met brede banden, spa
schermverbreders en verstralers bi
horen tot de uitrusting van de gehei
witte Visa's

De prijs van deze unieke VISA i
ook al bijzonder ƒ 18 200 - (excl afl<
venngskosten en ML-tectylbehandi
Img)

De nieuwe Mitsubishi Colt, die begin
muart 111 ons land verkrijgbaar zal
zijn.

Nieuwe „ Colt"
Begin maart zal ook in Neder-

land worden begonnen met de le-
venng van de nieuwe Mitsubishi
Colt, die m januari op de Brussel-
se Autosalon voor het eerst werd
getoond

De nieuwe Colt-hjn omvat 3- en 5
deurs modellen, benzme-versies met
1,2- en l 5-liter motoren, een 1,6-liter
;urbo-versie en een geheel nieuwe
versie met 1.8 liter dieselmotor De
binnenruimte is merkbaar vergroot
venals het ruitoppervlak, de wagens

zijn uitgerust met integraal-bum-
pers, een zeer uitgebreid ventilatie-
en verwarmingssysteem en een ge-
deelde achterbank
ioals de foto laat zien is een zeer ae
odynamisch gevormde auto ont-

staan met een gunstige CW-waarde
an O 39

Mazda werpt zich
op lange afstand

De bevredigende resultaten, die i
het recente verleden m de racenj bi
naald zijn met Mazda-rotatiemotc
ren (Daytona, Le Mans, etc ) nebbe
ertoe geleid, dat komend seizoen ee:
professioneel team onder andere hè
complete wereldkampioenschap lan
ge afstandraces gaat rijden met me
toren van dit type Het betreft hè
Amerikaanse Jim Busby Racini
Team, dat voor dit doel een tweeta
Lola T-616 Groep C-Junior wagen
prepareert

Het genoemde kampioenschap om
vat ook een aantal belangrijke race
op het Europese continent, zoals oj
Monza, Silverstone, de Nurburgnnj
en de 24 uren van Le Mans

Voor auto'^\an dit tvpc zullen Ma/-
"da-rolatietnotoren de PK's leveren in
het wereldkampioenschap lange af-
standraces

'n Nieuwe Renault 9 of 'n nieuwe Renault 11?
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Renau t adviseert elf o hen.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

BENZINE NU 11 CENT KORTING

SAMSON, de eerste accu die
langer meegaat dan
uw auto. Toch maar 149;
Geschiki \ a o r o a AHa Romeo, Datsun/
Nissan, Ma/da, Saab, \ol\o, Mercedes

Duplo autolamp
12 V E-keur: 2,50

Bescherm uw autovloer tegen vuil
en sneeuw met rubbermatten.
Voor de prijs hoeft u 't niet te laten.
Ruitmotief of noppen, 38x55 cm
per stuk: van f4,95 voor

Goed licht? Allicht!
Narya lampenset 12 V voor een
schijntje: Van f6,95 voor

n
: rr
b
ir
a

: u

Halogeen autolamp
12 V: Van f11,50 voor

Narva halogeenset
E-keur: Van f 16,75 voor

Sleepkabel, ijzersterk maar
gemaakt van nylon Trekkracht
2500 kg voor de
vederlichte prijs van

4,95
8,95
13,75 10

KOM SNEL NAAR
Autoverwenstation GEERLING

Hogeweg 2 - Tel. 1 22 40
EN PROFITEERVAN DEZE WINTER AANBIEDINGEN

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG /ZAND VOORT / TEL 02507 - 16197

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 -16197
ru

Üee
vc

Jong stel zoekt per april

ETAGE o.i.d.,
niet gemeub , vrije opg ,
mm 2 kamers, keuken,

douche (bad) toilet,
max huur 800 - (mcl.)

Tel reacties na 17 00 uur
023-286827.

^ Wel eens een

\ VERSE VULKOEK iP
gegeten?

R.v.dwerff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01il Tolweg 6 - Tel. 1 50 01 '̂
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Jazz Workshop
HAARLEM - Op zaterdag 4 maart

om 14.00 zal in de grote muziekzaal
van het Kultureel Centrum De
Egelantier, Gasthuisvest 47 te Haar-
lem een informatieve bijeenkomst
worden gehouden die het begin in zal
luiden van de jazz-improvisatie
Workshop. Deze jazz-improvisatie
Workshop zal worden opgericht door
de Stichting Haarlemse Jazzclub, in
samenwerking met de Stichting
Jeugd en Muziek Haarlem.

De bedoeling voor deze workshop
is muzikanten, die belangstelling
hebben voor jazz en eigentijdse geïm-
proviseerde muziek, de kans te geven
hierin meer ervaring op te doen. Alle
muzikanten en vocalisten zijn wei-
kom.

De workshop krijgt een permanent
karakter en zal behalve in de yakan-
ties, één keer per week plaats vinden.
Dag en tijd zullen in onderling over-
leg met de deelnemers vastgesteld
worden. De kosten gaan ƒ 5.- per keer
bedragen.

De workshop zal onder leiding
staan van Henk Scheffer.

Voor aanmelding en/of verdere in-
formatie kan men terecht bij het bu-
reau van Haarlemse Jazz Club/Jeugd
en Muziek Haarlem in Kultureel Cen-
trum De Egelantier, Gasthuisvest 47,
Haarlem, tel. 023-321826/325082 op
werkdagen van 10.00-17.00 uur.

Gespreksgroepen-
boekje

K.ENNEMERLAND - Het MAIC
heeft sinds vandaag weer een nieuwe
editie van het gespreksgroepenboek-
je gereed. Deze bijgewerkte derde
druk geeft een beknopt overzicht van
de gespreksgroepen in Zuid-Kenne-
merland. Er staan groepen in die zich
bijvoorbeeld bezighouden met eman-
cipatie, homofilie/sexualiteit, ouders
en kind, patientenproblematiek en
verslaving. Om een paar groepen te

i noemen: een gespreksgroep voor j on-
geren van 14 -18 jaar, een groep 7152,
regio Haarlem, een gespreksgroep
voor vrouwen, die afstand deden ter
adoptie van hun kind, een zelfhulp-
zelfhulpgroep rouwverwerking
overleden partner. Het boekje kost
| een gulden en is verkrijgbaar bij het
1 MAIC in het Informatiecentrum, Ko-
ningstraat 14, Haarlem, tel. nr. 023-

;• 319574. Geopend: maandag en vrij-
'-.dag van 13.00-17.30 uur, dinsdag en
" woensdag van 9.00-17.30 uur en don-
.vderdag van 9.00-21.00 uur.

^Inbraak
. ZANDVOORT - Op vrijdag 17 fe-
„bruari ontdekte de politie dat de ach-
terdeur van een woning, waarvan de

-bewoners op vakantie waren, open-'
gebroken was. Ook een binnendeur
werd vernield.

Vermoed wordt dat de inbrekers op
de vlucht sloegen doordat ze ergens
van geschrokken zijn. De hoeveel-

,heid zilveren voorwerpen en de ge-
, luidsapparatuur werden in ieder ge-
| val niet meegenomen. Omdat de be-
'woners niet aanwezig zijn, weet de
• politie nog niet of er iets is gestolen.

Martine Bijl vertelt
bij concert

'• HAARLEM - Op zondag 26 februa-
;ri geeft het Noordhollands Philhar-
: monisch Orkest in het Concertge-
• bouw te Haarlem het derde concert
in de serie ZII „Er was eens". De
aanvang van het concert is om 14.30

; uur.
l- Na de opening met de „Ouverture
• Le Carnaval Romain" van Berlioz,
: zal Martine Bijl de geschiedenis van
i Babar het olifantje van Poulenc ver-
: tellen.
' Na de pauze speelt het orkest Suite
• no. 2 uit de Driekanten Steek van De
' Falla.: Tot slot van de middag zal het
(orkest de Roemeense Rhapsodie no.
ï l van Enescu vertolken.

ÏBenzinedieven
ZANDVOORT - Twee Zandvoor-

ters in de leeftijden van 18 en 23 jaar
•konden in de nacht van 20 op 21 fe-
bruari door de politie in de kraag ge-

fvat worden nadat ze op heterdaad
! betrap t waren bij het stelen van ben-
izine uit een aan de Lorenzstraat ge-

É parkeerde auto. De heren namen wel-
tiswaar de benen, maar ze kwamen
"niet verder dan de Flemingstraat.
: Dat dit niet hun eerste benzinedief-
stal was, bleek o.a. uit de aanwezig-

;heid van „hun gereedschap" in hun
'auto. Dit gereedschap bestond name-
lijk uit een jerrycan, een rubberen

f slang en een schroevedraaier. Inder-
"daad kwam later aan het licht dat ze
:die nacht de benzinedoppen van vijf
andere auto's geforceerd hadden en

j vervolgens de benzine'uit de auto's
hadden gestolen. De Zandvoorters
zijn in verzekerde bewaring gesteld.

s Verkeerszuilen
aangereden

ZANDVOORT - Doordat de voor-
• ruit van haar auto beslagen was, zag
leen 31-jarige inwoonster uit Zand-
• voort geen kans de verkeerszuilen op
" de Thorbeckestraat hoek Hogeweg te
^ontwijken. Zowel de personenauto
als de verkeerszuilen werden zwaar
beschadigd.

Pijnlijke val
ZANDVOORT - Een 69-jarige in-

tWoonster van Zandvoort kwam op
woensdag 15 februari bij een val van
de trap wel heel ongelukkig terecht.
2e liep een ernstige hoofdwond op en
nwest per ambulance naar het Mari-
nehospitaal worden gebracht.

„WE LATEN NIET MET ONS SOLLEN"

Werkgroep Zuid tegen bebouwing
van de zuidelijke duinen

ZANDVOORT - Nu plannen
worden ontwikkeld om in het
zuidelijk duingebied te komen
tot twee bouwlokaties, laat ook
Werkgroep Zuid weer van zich
horen. Deze werkgroep is fel ge-
kant tegen bebouwing van de
Zuidduinen en voert hiervoor
verschillende argumenten aan.

Ten eerste wil men „het laatste
restje vrij duingebied" behou-
den, wil men bescherming van de
duinen als bufferzone voor het
waterwingebied, en is men van
mening dat woningbouw in Zuid
niet nodig is, omdat er binnen de
huidige bebouwingsgrenzen vol-
doende braakliggende terreinen
zijn die voor bebouwing in aan-
merking komen.

Reeds enkele jaren geleden, in
1980, heeft het vorige college be-
staande uit vertegenwoordigers van
D'66, PvdA en CDA, zich al tot de
minister gewend met het verzoek om
de huidige bebouwingsgrenzen (zoals
vastgesteld in 1975 door minister
Gruyters), op te heffen, zodat ook in
dit gebied op beperkte schaal wo-
ningbouw gerealiseerd kan worden.

De nieuwe Werkgroep Zuid, zo
blijkt uit een rondschrijven aan de
buurtbewoners, heeft zich nu, vier
jaar later, tot de minister gewend dit
verzoek niet in te willigen op grond
van bovenstaande argumentatie.

Aktueel

De Werkgroep Zuid is van mening
dat nu de bebouwingsplannen weer
aktueel geworden zijn, het nodig is
aktie te voeren tegen deze plannen.
Men heeft daartoe een vernieuwde en
versterkte samenstelling van de
werkgroep samengesteld, „de werk-
groep telt nu acht personen, die ver-
spreid in Zuid woonachtig zijn", zo
wordt vermeld.

Blijkens de bijgevoegde adressen-
lijst wonen er drie hiervan aan de
Tolweg, twee aan de Frans Zwaan-
straat, één in de Fazantenstraat, één
op het Friedhoffplein en één in de C.
v.d. Werffstraat.

Politiek

Door de nieuwe werkgroep wordt
gesteld dat het met name de WD is
die met acht zetels in de gemeente-
raad de grote voorstander van de
bebouwing in Zuid is. „Het is zeer
opmerkelijk, dat daar, waar de WD
zijn grootste aanhang heeft, de WD
rechtstreeks tegen de belangen van
zijn eigen kiezers ingaat. Als Werk-
groep Zuid hebben wij dan ook de
WD-gemeenteraadsleden van dit
feit op de hoogte gesteld onder het
motto „WD laat achterban in de
steek" en dat is iets dat de meesten
onder u zich waarschijnlijk niet heb-
ben gerealiseerd", aldus het schrij-
ven van de werkgroep.

Boyendien heeft men in het rond-
schrijven een lijst opgenomen van
het aantal voorstanders in de huidige
samenstelling van de raad, waaruit
blijkt dat als het al op een stemming
in de raadszaal mocht uitlopen, men

Opnieuw
verlies
voor
Zandvoort'75

ZANDVOORT - Het wil bij
Zandvoort'75 de laatste weken
niet lukken om tot een goed re-
sultaat te komen. Ook nu leden
de Zandvoorters in eigen huis
een nederlaag en wel met 2-4 te-

Igen De Spartaan. Door een niet
al te beste eerste helft kon Zand-
voort'75 de opgelopen 0-2 achter-
stand, in het betere tweede ge-
deelte, niet meer goed maken.

In de beginfase van de strijd waren
de betere kansen voor Zandvoort'75.
Coen van der Heuvel gaf een goede
inzet die echter langs de handen van
de Amsterdamse doelman maar net
naast ging. De Spartaan nam echter
al snel het initiatief in handen en
Zandvoort'75 moest terug in de ver-
dediging. Daartegenover stond nog
wel een inzet van Ruud van der Put-
ten, die door de doelman nog juist tot
hoekschop werd verwerkt.

De Spartaan kwam hierna snel op
0-2. Eerst was het De Leur die van
tien meter de bal over doelman Brax
inschoot en kort daarna stond op
links Heuve geheel vrij en kon simpel
de stand op 0-2 brengen. De voort-
waartsen van Zandvoort'75 liepen te
veel in de buitensper1; al waardoor er
weinig gevaar in de Amsterdamse
doelmand ontstond.

Zienderogen kwam Zandvoort'75
na de rust beter in het spe) en nadat
Ronald Zaadnoordijk alleen voor de
keeper rniste was het in dezelfde mi-
nuut Raymond Keuning die door-
brak en raak kogelde 1-2. De gelijk-
maker kwam in zicht en de Zand-
voorters drongen sterk aan. Het verre
opdringen gaf De Spartaan veel
ruimte voor de counter en daar profi-
teerden zij handig van. Heuve en
Joost hadden geen moeite om uit
snelle uitvallen de score op te voeren
naar 1-4.

Toch bleef Zandvoort'75 moedig
volhoudpn en Jeroen Trukenbuïg
slaagde erin 2-4 op het scorebord te
brengen. In de slotfase bleef Zand-
voort'75 strijden voor een gunstiger
resultaat. Er ontstonden veel kansen
die echter onbenut bleven. Het on-
deraan staande Energie verloor even-
eens opnieuw waardoor er voor Zand-
voort'75 nog steeds een ruime vier
punten voorsprong bestaat, doch een
overwinning zal toch wel eens nodig
zijn voor het zelfvertrouwen.

kan rekenen dat er dertien stemmen
zijn voor bebouwing van Zuid en vier
tegen.

Reaktie wethouder

Door wethouder Jongsma, liberaal,
van volkshuisvesting, wordt gezegd
dat het huidige college slechts de
plannen heeft voortgezet van het vo-
rige college. „In de oorspronkelijke
struktuurstudie, het voorontwerp-
plan dat in 1980 verscheen, werden al
vier mogelijke bouwlokaties in de
Zuidduinen genoemd, dit is door ons
teruggebracht tot twee.

zegt hij.
Ook zegt Jongsma dat de gemeen-

teraad zal bepalen waar de woning-
behoefte op basis van de kwantitatie-
ve woningbehoefte naar een onder-
zoek van het Sociografisch Bureau
De Meerlanden in Zandvoort zal wor-
den ingevuld. „Dat is niet een zaak
van het college alleen", aldus de wét-
houder, die de aktie voorbarig en niet
terzake doende vindt.

In een motie die tijden^ de vorige
college-periode 1978/82 werd inge-
diend door de colle'ge-ondersteunen-
de partijen, te weten D'66, PvdA en
CDA en Inspraak Nu, werd reeds
aangedrongen bij de minister de aan-

wijzing van de huidige bouwgrens
teniet te doen; een verzoek dus dat
reeds door het vorige college werd
ingediend.

Onze bouwplannen, ook die in de
zuid, hebben deel uitgemaakt van
ons verkiezingsprogramma, Dit was
dus vanaf het begin een duidelijke
zaak.

Bovendien is wethouder Jongsma
van mening dat de vrije duinen in
zuid er niet alleen zijn voor de bewo-
ners van zuid, ,,die duinen zijn voor
iedereen, dus ook voor bewoners van
het centrum, oud en nieuw noord. De
bewoners van zuid kunnen daar
moeilijk rechten op doen gelden",

Een deel van de Zuidduinen waar overwogen wordt woningbouw te realiseren.

Zandvoorts historie 1825

Willem I ziet geld in Zandvoort
Koning Willem I wordt in de

geschiedenisboekjes vaak
aangeduid met de naam ko-
ning koopman. Hij wamhet
het het uitgeplunderde vader-
land na de overwinning van
de geallieerden op Napoleon
economisch weer op de been
hielp. Hij stimullerde stimu-
leerde alleen alle mogelijke
ondernemingen, die aarze-
lend een nieuw begin wilden
maken, hij schreef'ook'vaak
in d „hoppe van vermeerde-
ringh" die ook de kooplui in
de gouden eeuw tot grote akti-
viteit hadden geprikkeld, op
alle mogelijke ondernemin-
gen, waar hij winst bespeurde.

Reclame voor
Zandvoort

Daarvoor las hij nauwkeu-
rig de financiële berichten die
in verschrikkelijke verschil-
lende verschenen. Hij werd
door verschillende adviseurs
vaak geattendeerd op winst-
gevende aanbiedingen maar
meestal nam hij zelf de beslis-
singen.

In de oprechte Haarlemsche
Courant had hij nauwkeurig
de berichten nagelezen over
de plannen die ondernemers
hadden gemaakt na de ont-
sluiting van Zandvoort om er
een badplaats van te maken.
Er was, zo las hij in de finan-
ciële rubriek, een stichting in
het leven geroepen om een ho-
tel Groot Badhuis te gaan
bouwen. Het water uit de zee
had een bijzondere genees-
kracht zo las hij in de aankon-
diging en de onderneming
stelde zich voor dit water op
een bepaalde manier in de ka-
mers van het groot badhuis te
brengen zodat de mensen die
het nodig hadden altijd daar
gebruik van konden maken.
Aan baden in zee dacht men
toen haast niet: het speelde
zich af m gesloten aangele-
genheden en het hotel Groot

Badhuis te Zandvoort wilde
met haar instelling een grote
impuls geven om alle mogelij-
ke badgasten uit binnen bin-
nen. buitenland te laten profi-
teren van de geneeskracht
van het water.

Deze berichten waren voor
Willem I, die de kustplaatseri
in het koninkrijk alleen maar
kende als vissersdorpen, een
openbaring. In de toekomst
zag hij er een grote winst in
zitten. Hij sprak daar eens
over met een van zijn advi-
seurs, de Rotterdamse reder
Van Hoboken en deze zei hem:
„Wat er in Zandvoort gebeurt,
moet wel winstgevend zijn. De
bouwkosten, vooral als men
ongeschoold personeel uit het
arme dorp kan aantrekken,
zullen worden gedrukt: de in-
komsten, vooral als men mikt
op Duitsers die zeer gesteld

binnen het halfjaar was het
kapitaal vaoor voor Groot
Badhuis bij elkaar.

Toen het een jaar later in
gebruik werd genoemen, ge-
nomen, het volgens de gege-
vens uit het archief van de
handelsmaatschappij een
winstgevende zaak te zijn.
Buiten de rente, die vrij hoog
was, werd er ook dividend uit-
gekeerd of zo men het toen
noemde „een geschikt aan-
deel in de winst". De koning
koopman, die zelf nooit in
Zandvoort was geweest had
dctnr nrld geroken en had zijn
kans gegrepen. Toen men la-
ter zijn vriend en gewezen mi-
nister Van Gobbelschroy
vroeg naar de praktijken van
de koning verklaarde hij
openlijk: „Toen de koning
kwam, had hii de beschikking

door B. Voets
zijn op kuhrorten, zullen hoog
zijn zodat er naar mijn idee
een flinke winst in moet zit-
ten".

De inschrijving

Na dat advies wilde Willem I
wel een gokje wagen. Maar
toch was hij voorzichtig. Alle
aandelen kopen vond hij wat
te riskant: daarom oest moest
maatschappij Groot Badhuis
Zandvoort ook anderen er
voor interesseren. Hij deelde
aan de maatschappij mede
dat hij zelf voor ƒ 1000,- in-
schreef maar om de verkoop
van de aandelen te bevorde-
ren gaf hij aan de bestuurders
volmacht om zijn naam als
eerste op de lijst te plaatsen.
„Als ik het aandurf' zo rede-
neerde hij bij zichzelf „moeten
anderen wel volgen". De ko-
ning had goed gezien want

over 12 miljoen, nu < dat ivas
in het jaar 1836) schat ik het
op een 200 miljoen". Van Gob-
belschroy wilde er niet over
zeggen maar de „hoope van
vermeerderingh" was
werkelijkheid geworden.

In de financiële stukken van
de handelsmaatschappij
komt voor dat men op een
aandeel van f 1000,- van het
Groot Badhuis te Zandvoort
m vijftien jaar tijd zeker
ƒ 1000,- had gemaakt. Dat
komt er dus op neer dat Wil-
lem I met zijn lening van 1000
wel een ton moet hebben ge-
kregen. Men gunde het de
vorst van harte, want door
deze inschrijving had hij de
grootste impuls gegeven aan
de ontwikkeling van Zand-,
voort als badplaats en daar-
mede had hij ook veel gedaan
om de armoede die toen zwaar
op de kleine vissersgemeen-
schap drukte, te overwinnen.

tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

25-26 februari 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: dr. Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17 sn

Periode 14 februari tot 20 februari.
Ondertrouwd:
[Wiedijk, Hillebrand en Groot, Jac-

queline Maria Louise. Bonnema, Ro-
bert en Schuiten, Monique Elianore.
Bol, Peter Erwin en van Nes, Jacque-
line. Van den Brom, Anthonius El-
bert en Roommeijcr Jantje Johanna.

Gehuwd:
Weijers, Johannes Hendricus Jose-

phus Maria en van der Wallen, Wil-
helmina Lenarda Gerarda. Creemers,
Leon Gerardus en Dambrink, Elisa-
beth Margaretha.

Overleden:
Heidman, Johann Christiaan, oud

84 jaar. Touber geb. Polak, Rebecca
Bartha, oud 85 jaar. Van Duiken geb.
Minke, Marieliese, oud 82 jaar. Vel-
ker, Lambertus, oud 49 jaar. Ver-
steeg, Anna Maria Theresia, oud 89
jaar. Botman, geb. Molenaar, Geer-
truida, oud 63 jaar.

Stuifzand

WONINGBOUW blijft de gemoederen bezig houden -- het op-
heffen van de stuurgroep l + 2 - is daar en goed voorbeeld
van»

Overigens zijn ook de beiuoners met een riant uitzicht op de
Zuid-duinen behoorlijk in hun wiek geschoten dat overwogen
wordt op deze plaats looningbouw, óók in de sociale sector -
dus huurwoningen - te bouioen»

Voorlopig is het nog lang zo ver niet - eerst zal de minister
moeten beslissen of de bebouwingsgrenzen voor Zandvoort
kunnen worden opgeheven - dan zullen er plannen moeten
worden ontworpen - bestennningsplannen gewijzigd - als er
ooit woningbouio gepleegd zal worden dan is dat in een ver
toekomstverschiet»

Toch achten bewoners van Zandvoort-Zuid het raadzaam om
nu alvast protest aan te tekenen -- „We laten niet met ons sol-
len" - onder dat motto is een actie gestart.

Bovendien wordt bebouwing van de Zuidduinen de liberalen
in de schoenen geschoven - en men zou uit de protestbrief kun-
nen lezen dat juist deze inwoners destijds voor de VVD hebben
gekozen - „Dubbel gepakt" voelen ze zich dus - en dat is een
naar gevoel»

Overigens ivorden door de liberale woordvoerders deze be-
schuldigingen van de hand gewezen - door het vorig college -
waarvan de VVD géén deel uitmaakte -- doch wel het CDA - de
PvdA en D'66 - werd al ontheffing van het besluit van minister
Gruijters aangevraagd - „Wij zijn gewoon op de ingeslagen
weg voortgegaan, wij hebben bovendien het aantal bouwloca-
ties zoals dat werd vermeld in de voorstudie van het structuur-
plan teruggebracht van vier naar twee - maakten de bouw-
plannen deel uit van ons verkiezingsprogramma - dus begrij-
pen wij niet waarom men zich nu zo druk. maakt" -- aldus een
woordvoerder van de VVD»

Tobber ziet die drukte ook niet zo zitten - alhoewel hij zegt het
wel te begrijpen - „Kijk", sprak hij belerend, „Je moet het zo
zien, je koopt een leuk huis met een mooi uitzicht - en dan
blijken de huizen meer waard te worden -- en dan wrijf je je in je
handen want dan „zit je goed", echt waar zo heet dat, „goed
zitten" - en wat gebeurt er dan - dan stort de huizenmarkt in -
worden je bezittingen véél minder waard - dat is een tegenval-
ler - maar je kunt er niets aan doen - want ook het huis van je
buren is minder waard - dus gedeelde smart is halve smart -
maar dan gaan ze ook nog aan je uitzicht peuteren en dat uit-
zicht nou dat bepaalt ook de waarde van je huis - gewoon een
kwestie van geld -- ik als wijze kater heb dat al meer gemerkt --
je mag veel in Nederland - maar je moet met je vingers van
iemands portemonnee afblijven - dan krijg je ruzie -- dat heb-
ben wij ook gezien bij Klimop - ook protesten - en wat is er
gebeurd??? -- er zijn gewoon huizen gebouwd want die zijn no-
dig - en wat nodig is - dat geniet prioriteit - een mooi woord
overigens - prioriteiten stellen -- iedereen is daarmee bezig --
ook de grote bazen van het dorp - maar weetje wat zo gek is --
niemand weet précis wat een prioriteit is - want mijn prioritei-
ten zijn héél anders dan die van jou - en als je dan op eigen
houtje beslist wat de prioriteiten zijn - dan krijg je ruzie - je
mag wel besturen mazr niet in je eentje -- want al denk je nou
wel dat jij het het beste weet en dat iedereen dat moet accepte-
ren - zo ligt dat niet hoor - wel neen - dat kon heel, heel vroe-
ger maar nu niet meer -- alle mensen mogen meedenken en
meebeslissen en als ze dat niet mogen - dan worden ze boos -
sommigen een klein beetje - anderen héél erg»

Weet je niet waar ik het over heb? -- Nou heel gewoon - de
jongens va?i werkgroep huisvesting zijn boos en niet zo'n klein
beetje hoor - mochten na zes jaar ook meedenken - krijgen drie
keer de gelegenheid en zijn nu de duinen ingestuurd - dus die
zijn héél boos»

Een klein - heel klein - beetje boos zijn de mensen - die een
coördinator willen voor de activiteiten voor ouderen - welzijn
voor ouderen wordt dat genoemd - het heet nog geen boos -
maar verschil van mening - „onafhankelijk" moet die coördi-
nator zijn - neen wordt gezegd „bij ons in dienst" - nou heb je
een meningsverschil en dat kan boze mensen opleveren -- want
juist aan onafhankelijkheid moetje niet komen -- wie aan mijn
onafhankelijkheid komt kan ook wel eens een flinke krab oplo-
pen»

Trouwens ik was deze week bijna verongelukt - hier voor de
deur op het Gasthuisplein - de hele boel ligt nu al weer een
paar weken overhoop -- en ze schieten maar niet op -- iedere
keer als je denkt -- nou dat wordt mooi - dan halen ze de vol-
gende morgen alle steentjes weer weg - net breiwerk dat wordt
uitgehaald - „broddelwerk" noemde mijn grootmoeder zaliger
dat -- dus het zand ligt overal - en wat denk je - op dinsdagmor-
gen wordt altijd het Gasthuisplein geveegd -- al jaren lang - nu
ook -- bergen zand - hopen stenen -je kunt er geen poot verzet-
ten - maar het staat op het schema - dus dinsdag vegen - en
daar reken ik niet op - lag ik bijna onder die veegkar - kon
maar net mijn vege lijf redden, de schrik zit nog in mijn benen
en die waren nog nat want ik was - net als zoveel kinderen toch
even bij het ijs gaan kijken om te zien of het echt gevaarlijk was
- dat stond op een bord - nou ze hadden gelijk - echt gevaarlijk
- want je zakte er zo door - gelukkig was oom agent paraat en
haalde de kinderen van het ijs - anders was het vast minder
goed afgelopen»

Dat was het dan weer deze week -- Tobber is vertrokken naar
een vergadering over het verwijderen van bedrijfsvuü - we ho-
ren wel hoe dat afloopt - Dit was het dan - de krant is klaar,
voetjes op tafel - tot volgende week»

WEEKEND: 25-26 februari 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur ds. G. Snijders uit
Haarlem. Voorjaarszendingskollekte.
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur dr. M. E. Brinkman.
3e dienst van een serie van vier dien-
sten over de wonderverhalen rondom
Jezus, kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
zondag: ds. H.J.J. van Waveren,
Haarlem.

STANDEN;
Datum
23 febr.
24 fcbr.
25 feli r.
26 febr.
27 fcbr.
28 febr.
29 febr.
l mrt.

II \V
7.38
8.29
9.42

11.13
0.04
1.24
2.18
2.36

LW
3.04
3.55
5.02
6.23
7.4G
9.00
9.5G

10.44

HW
20.00
21.10
22.34

12.46
13.52
14.33
15.00

LW
15.43
16.31
17.45
19.14
20.41
21.47
22.31
23.04

Maanstanden: 23 februari LK 18.12
uur.
Doodtij: maandag 27 februari NAP +
53 cm.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „S t. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag: 19.00 uur E/V m.m.v. „Oc-
topus" lit.gr. zondag: 08.45 uur stille
viering; zondag: 10.45 uur hoogmis
m.m.v. St. Caeciliakoor thema:
„Zorgzaam maar niet zorgelijk".
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag: 10.30 uur morgendienst ds.
J. Overduin; 19.00 uur avonddienst
ds. O'. Overduin.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniel. Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

Drie Zandvoorters
aangehouden

ZANDVOORT - De drie Zand-
voorters die pp maandag 13 februari
door de politie werden aangehouden,
worden ervan beschuldigd vier wiel-
doppen, een personenauto, steigerde-
len en benzine uit de tank van een
auto te hebben gestolen. Eén van de
verdachten bleek een herenhorloge
in zijn bezit te hebben ter waarde van
ƒ3600.- en een stereo autoradiocas-
setterecorder, waarvan de herkomst
niet helemaal verklaard kon worden.
De politie besloot deze goederen
voorlopig maar in beslag te nemen.
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Grote Krocht 3-5 zelfde mensen/nieuwe naam

Lees onze
Driemaster-krant
en win een
zuivelpakket
t. w. v. ƒ 130,-•

zelfde kwaliteit/nieuw gezicht tel. 19058

Tromp Kaas heet vanaf a.s. zaterdag
TEOMP WINKEL

KAAs
in uw bus?

l in uw winkel.
500 gram natuurgerijpte o je

JONG BELEGEN KA A S * ^ /»
+ l rol BOLLETJE BESCHUIT VOOF Ö«

vanwege de geboorte

WELKOM AAN
BOORD-voordeel!

_ . . meer dan

Het Zomer- jaarboek '84
is er weer!

Haal dit feestelijke breimode-album '84
van 3 Suisses snel op

61 Brei-en haakmodellen. .
met duidelijke modelbeschrijvingen.

Nu in uw 3 Suisses-winkel.

©f 3 SUISSES
• ZANDVOORT corn. slegersstraat 2 •

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd'

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 uur

van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

c^-utooerkuur

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3, 2042 BT Zandvoort - Tel
02507-19453 b.g g. 13887

RIJBEWIJS
Informatie voor beginners

• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's
O Extra m de rijopleiding, 2 uur voertuigbeheersmg

voor / 30 - (schakelen, remmen, sturen), m.m v.
oud coureur en antislip deskundige Alfred

Abbenes
• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis

van uw rijschool.

Autorijschool Piiil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT 20 - TEL. 02507-12071

PEUGEOT305
DL,NIETONTEMBAAR.

bij ons proberen hoe dat voelt!

Dat een Peugeot 305 - in wat voor versie dan ook - een
temperamentvolle auto is, laat zich afleiden uit de cijfers.
Bijvoorbeeld: acceleratie van O tot 100 km/u in 13,2 sec voor
de 305 GL en 11,7 sec. voor de 305 GT, die een top van 170
km/u heeft. Goed, dat is één ding. Maar wat u daaruit niet
kunt afleiden is het gevoel dat rijden in 'n 305 u geeft.
En "lekker rijden" is toch enorm belangrijk? Kom daarom
eens een afspraak bij ons maken voor een - vrijblijvende -
proefrit. Dan kunt u zelf ervaren dat een 305 een auto is om
meteen goede maatjes mee te worden. Eén die zich moeite-
loos voegt naar al uw wensen. Óók als die wensen z"n zuinig-

heid betreffen. Kampioen daarin is de 305 Diesel: 1 op 21,7*
bij 90 km/u constant. En we laten u graag zelf ontdekken
hoeveel pit die diesel heeft. De moderne 1905 cm3 motor
(65 DIN pk) zorgt voor een top van 152 echte kilometers.
En is bovendien verbazingwekkend geruisarm! Ook voor de
benzineversies is kracht zonder verspilling het motto.
De 305 GL verbruikt 1 op 16,9* bij 90 km/u constant.
Grote beurten? Daarvoor kunt u bij ons om de 22.500
kilometer terecht! Als u diesel rijdt om de 20.000 kilometer.
Maar komt u om te beginnen eens kijken in de
showroom. Het Peugeot 305-gamma kent benzine-

en diesel-versies, sedan of break, met 4 of 5 versnellingen.
Er is al een nieuwe Peugeot 305 vanaf f IQ 645 ~

Een Peugeot 305 Diesel koopt u vanaf f 25.970,-.
Pnjzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten f 370,-. Wijzigingen voor-
behouden. Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie
op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit Wij informeren u
graag over de voorwaarden. Vraagt u ons ook eens naar de mogelijk-
heden van financiering, leasing of LPG-ombouw.

*Brandstofverbruik (ECE-norm A70) 305 GL enGLD bij 90 km/u constant resp 1 op 16,9 en 1 op 21,7; bij 120 km/u constant resp 1 op 12,7 en 1 op 15,9,
in stadsverkeer resp 1 op 12,3 en 1 op 16.1 Afgebeeld 305 GT

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

HONDENKAPSALON

REMEE
Gespecialiseerd in
poedels en kleine

terriërs.
v. Ostadestraat 26,
tel. 02507-15626

Gevestigd sinds 195~?

Paviljoen 4
Vrijdag 2 maart is ons strandrestaurant weer geopend.
Vele vis- en vleesspecialiteiten zoals vanouds bekend.

Reserv.
Tel.. 02507-13431-17163
Keuken geopend tot 21.30 uur.

BELAST8NGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

ALiViONDËHOEVE
ANTIEKBOERDERIJ

Honderden gezellige boerenmeubelen zonder tierelan-
tijnen. Grote Spaanse en ongerest. afd. Ook blank

grenen. Allergrootste keuze in Nederl. antiek.
Service en garantie. Vraag toez. fotodoc. ZN.
Almondeweg 2 - Oegstgeest, bij Leiden.

Tel. tijden, ook weekend. 10.00 tot 22.00 uur.
Koocavond tel. 071 -17 27 57.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

FOTO QUELLE
3 Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig =
S afdrukken en =
S ontwikkelen. 3
= DROGISTERIJ l
| MOERENBURG |
s Haltestraat 8, i
= Zandvoort =

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

auto- en motorrijschool

bert hoogendijk
tollensstraat 35
2041 pp zandvoort
telefoon 02507-14946

• automaat
• schakel
• motor
• eigentijdse theorie

lidbovag-
collectief31

TOPSLAGER

VREEBURG & ZN.
. Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor betere kwaliteit
naar uw Topslager.

zaterdag rijden in die kleine pittige Opel Corsa
v a 14.541.'

Nu snel te leveren in vele
kleuren en uitvoeringen.

van lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat .15,
2041 GB Zandvoort.
Tel. 02507 - 15346
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort.
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-13.0*0 en
14.00-17.00 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur
Klachten over bezorging: uit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Am-
stelveen
Redaktiechef: Dick Piet -
Amstelveen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ 34,50 per j aar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per halfjaar
Voor postabonnementen gel-
den andere tarieven.

Gepromoveerd
ZANDVOORT - De oud-Zandvoor-

ter W.J. Bosman is geslaagd voor het
doctoraal examen rechten aan de ju-
ridische faculteit van de gemeentelij-
ke universiteit Amsterdam.

De heer Bosman woont thans in
Assendelft. Hij is referendaris bij het
bureau ruimtelijke ordening van de
gemeente Zaanstad.

Carnaval
Ook de carnavalsvereniging De

Schuimkoppen zal het komende ear-
naval uitbundig feestvieren.

Dit gebeurt in „Black Jack", waar
men op vrijdag 2, zaterdag 3 en zon-
dag 4 maart vanaf 21.00 uur bij deze
vereniging kan „afschuimen".

Black Jack vindt men in de Kerk-
straat 18, tel. 14220.

Vrijwillige Hulpverlening

(^17373

HAARLEMMERMEER - Hoe-
wel Haarlemmermeer de strijd
om de NORON-woningen bij Vijf-
huizen nog niet heeft opgegeven,
wordt nu toch al bekeken wat de
situatie zal zijn als inderdaad het
beleidsvoornemen van de minis-
ter om bij Vijfhuizen niet te bou-
wen doorgang vindt. Zeker is dat
de gemeente bij het Rijk een for-
se schadeclaim gaat indienen.
Niet alleen wil de gemeente ver-
goed hebben in wat ze al in de
grond heeft gestoken, ook het
uitrekenen van plannen en het
aantrekken van extra ambtena-
ren komen op de gemeentelijke
nota voor.

Het is moeilijk een beleidsvoprne-
men van een minister om te buigen.
Niet omdat de minister in feite wel
een behoefte aan veel woningen in
het zuiden van de provincie erkent,
maar om het capaciteitsverhaal van
de minister te ontmantelen. „De mi-
nister moet maar eens aanwijzen
waar die harde capaciteit nu precies
zit", aldus wethouder mr. W. de Vrey-
Vringer maandag tijdens een verga-
dering van de commissie voor ruim-
telijke ordening. „Want hij zegt nu
wel dat dit goedkoper is, maar dat
moet dan nog maar eens worden be-
wezen."

Bij het berekenen van de behoefte
gaat de gemeente ervan uit dat ook
Schipholmedewerkers ingeschreven
moeten worden in Haarlemmermeer.
Zij weet zich daarbij geruggesteund
door een brief van de toenmalige
minister Nypels die daarop aan-
drong. „Dat standpunt is duidelijk en
nog steeds actueel", zei minister P.
Winsemius tijdens het gesprek met
Haarlemmermeer. „Maar als de mi-
nister dan zo sterk de nadruk legt op
het bouwen in de steden dan zal de
druk vanuit Amsterdam op Haarlem-
mermeer minder worden", veronder-
stelde PvdA'er C. van Veen.

Voor een groot deel ligt de nadruk
in de grote steden op de vernieuwing.

ALS HET NIET BIJ VIJFHUIZEN MAG

Minister moet maar zeggen
waar wel gebouwd kan worden
Het is een gegeven dat die vernieu-
wingsbouw er niet toe bijdraagt dat
de behoefte wordt verminderd, aldus
wethouder De Vrey.

De minister heeft in het gesprek de
mogelijkheid opengelaten om nog
duizend tot vijftienhonderd wonin-
gen te bouwen bij Toolenburg. „Dat
hoort ruimtelijk niet tot de onmoge-
lijkheden", aldus De Vrey. „We had-
den al rekening gehouden met een
mogelijke uitbreiding van Toolen-
burg voor na de NORON-periode,
maar nu lijkt het erop dat die reser-
vecapaciteit eerder moet worden
aangesproken".

CDA-er M. v.d. Heuvel wees er nog
op met hoeveel pijn en moeite des-
tijds akkoord was gegaan met de
groeikernstatus. De raad deed dat uit
een sociaal gevoelen. „Ik sta niet te
huilen nu de bouw bij Vijfhuizen niet
door lijkt te gaan". Wel vond hij dat
het aanbouwen van een schil aan
Toolenburg niet mag betekenen dat
de bouw bij Hoofddorp stagneert. De
gronden die nu weer vrijkomen moe-
ten volgens de CDA-er een agrarische
bestemming krijgen. Ze mogen niet
worden gebruikt voor een bos of voor
een zandput. De heer F. Sodekamp
van het Sociografisch Bureau de
Meerlanden benadrukte dat Haar-
lemmermeer in feite tweeduizend
huizen minder hoeft te bouwen. Vijf-
tienhonderd van de oorspronkelijke
lokatie kunnen immers bij Hoofd-
dorp worden gebouwd. Dan blijven er

Hel spreekt vanzelf dat als er alleen
gebouwd, het rustieke karakter van

nog maar voor eigen behoefte wordt
Vijfhuizen bewaard blijft.

vijfduizend over, waarvan er tweedui-
zend waren bestemd voor Kenne-
mers. Dat houdt in dat er voor Haar-
lemmermeer nog drieduizend wonin-
gen nodig zijn. Een deel van dat
aantal zou bij Vijfhuizen kunnen wor-
den gesitueerd. „Dat dorp heeft toch
ook woningen nodig voor de eigen

VIJFHUIZEN KON
BADHOEVEDORP
VAN HAARLEM

. WORDEN
behoefte", aldus wethouder De Vrey.
Bovendien heeft het dorp zich nooit
verzet tegen een klein aantal wonin-
gen om de leefbaarheid van het dorp
op peil te houden. „De dorpsvereni-
ging is tegen bouw op grote schaal".

Gedeputeerde J.I. Sanders van
ruimtelijke ordening vertelde niet zo-
veel moeite te hebben met het opge-
ven van Vijfhuizen als bouwlokatie.
„Het was indertijd een politiek com-
promis. De PvdA is nu omgegaan".
De gedeputeerde vroeg zich wel af
wat de consequenties zijn. Ook hij
heeft geen idee waar de harde capaci-
teit van de minister zit. Voor hem is
het zeer de vraag wat er bijvoorbeeld
met de Velserbroekpolder gaat ge-
beuren. Omdat in het gesprek met de
minister dit stuk van het recreatiege-
bied Spaarnwoude niet ter sprake is
gekomen, weet de gedeputeerde niet
of dat is inbegrepen in de harde capa-
citeit.

Volgens de gedeputeerde is het ook
een centenkwestie. Daarbij kon er
wel een controverse bestaan tussen
het ministerie van verkeer en water-
staat en dat van ruimtelijke orde-
ning. Vijfhuizen wordt verschrikke-
lijk duur als de A22 naar die lokatie-
Vijfhuizen wordt toegerekend. De ge-
deputeerde verwacht dat de strijd
om de contingenten nu moordend zal
worden. Want de minister heeft wel
gezegd dat Kennemerland geen ex-
tra contingenten zal krijgen, iets
waar met name de vertegenwoordi-
ger van het gewest G. Bruin op had
aangedrongen. Als de minister blijft
bij zijn voornemen de steden wat
meer te geven dan heeft Haarlem
misschien een kans dat het wat meer
krijgt. Temeer omdat de lokatie bij

Vijfhuizen mede was bestemd om het
voorzieningenniveau op peil te hou-
den.

Of de afwijzing van Vijfhuizen nog
consequenties heeft voor de rest van
de Meerlanden is volgens de gedepu-
teerde ook nog niet duidelijk. Bij het
gemeentebestuur van Aalsmeer met
name leefde de hoop dat de geplande
lokatie bij Kudelstaart wat nadruk-
kelijker in beeld zou komen. Dat
hoeft niet, aldus de gedeputeerde,
want de Haarlemmermeerse lokatie
is volgens hem ook bestemd voor de
rest van de Meerlanden.

In het gesprek met de minister
heeft de vertegenwoordiging van
Haarlemmermeer geducht geknokt
om de lokatie te behouden. Het ge-
meentebestuur was er zelfs vanuit
gegaan dat de groeikerntaak van
Haarlemmermeer zou worden uitge-
breid. Die gedachte werd ontleend
aan de passage in de Structuurschets
Stedelijke Gebieden, waarin wordt
gezegd dat het noorden van Haar-
lemmermeer moet worden opgege-
ven als open gebied. Burgemeester
H. de Boer wees - nadat de minister
zijn beleidsvoornemen had bekend-
gemaakt - erop dat de lokatie een
zelfstandig deel van Vijfhuizen zou
worden. „Er zijn veel voorbereidin-
gen getroffen en er is veel grond aan-
gekocht", aldus De Boer. Andere lo-
katies hebben die voordelen niet en
ze zijn duur (bijvoorbeeld afhankelijk
van de draaiing van de vierde baan).

Van gemeentezijde werd er ook op
gewezen dat 18'/r van de werkforen-
sen in de polder gehuisvest wil wor-
den.

Volgens de minister zal uit de uit-
eindelijke regeringsbeslissing duide-
lijk worden dat Haarlemmermeer be-
slist niet op korte termijn een op-
vangtaak voor Amsterdam zal ver-
vullen. Wellicht zou hier op langere
termijn ooit nog eens sprake kunnen
zijn. Wel onderstreepte hij de motor-
functie van Amsterdam en gaf hij aan
dat de brief van ex-minister Nypels
omtrent het inschrijven van Schip-
holwerkers nog steeds van kracht is.

De minister dacht tijdens het ge-
sprek niet dat hij zou terugkomen op
zijn beslissing, maar hij toonde zich
bereid om naar argumenten te luiste-
ren. De gemeente meent echter dat
men de ene vogel in de hand iVijfhui-
zen) niet moet laten wegvliegen ten
gunste van vogels in de lucht. De
lokatie past in het streekplan. Een
studie heeft de haalbaarheid van de
lokatie bewezen. De lokatie Vijfhui-
zen bouwen betekent bouwen aan-
grenzend aan de stad. Dit past in de
filosofie van de Structuurschets. De
gemeente is ook van mening dat Vijf-
huizen „het Badhoevedorp van Haar-
lem" had kunnen worden.

De 6500 woningen met het bijbeho-
rend groen, zo stelden vertegenwoor-
digers van de gemeente, zijn reali-
seerbaar. Er is 16 miljoen gulden in
df> lorntie gestoken. Do kosten van

aanleg van de A22 mogen niet, op oc
lokatie drukken. Die weg is even
goed ten dienste van Schiphol en ht-i
gewest. De betekenis van het hui.-,-
vestingsvraagstuk van de econo
misch gebondenheid mag niet woi-
den onderschat.

De minster was tijdens het gesprt).
wel van mening dat er óf een hele
lokatie moet worden gebouwd of
niets. Een halve lokatie maakt ei.,1
prijs van de woningen alleen maai
hoger. De minister was het met c ! < >
gemeente eens dat de lokatie Vijfhu!-
zen helemaal past in de filosofie van
de structuurschets. Dat was voor ei o
minister echter niet doorslaggevend
Voor hem telde alleen dat elciei-.
goedkopere capaciteit aanwezig was
Vooral de verbindingskosten zijn een
durp factor.

Volgens de heer Sanders kan n i<- t
worden volstaan met het schrappen
van de lokatie-Vijfhuizen alleen. Dan
zal het gewest Kennemerland extra
contingenten moeten krijgen. L«>
Haarlemmermeerse plannen zijn nu
als hard erkend. Staatssecreian.s
Brokx die ook bij het gesprek aanw-
zig was erkende dat er harde capari-
teit in het gewest aanwezig wa»,
maar dat wil nog niet zeggen dot
Kennemerland contingenten zou
krijgen als was het een groeikern.

Ondertussen is in het gewest Keu-
nemerland al een motie aangenomen
waarin wordt gezegd dat provinriah--
en gewestbestuurders zich hard ho-
ren te maken het contingent van 65'.K)
woninen over te hevelen naar h < - i
Gewest Kennemerland. Het is in ir-
der geval wel zo dat de gemeente i
van Zuid-Kennemerland zich gez.i-
menlijk zullen inspannen om zovet l
mogelijk huizen toegewezen te kri)-
gen.

Maar de minister vindt dat al'e
harde capaciteit niet onmiddellui-:
volgebouwd moet worden. Daarbij
constateert hij dat Vijfhuizen pas na
1990 reële aantallen woningen zou
hebben opgeleverd.

JAAP KOK

Allerlei voorzieningen zullen niet Komen bij Vijfhuizen. De brug over de Ringvaart zal nu wel blijven zoals hij er al
jaren ligt.

VOOR 'T VOETLICHT
Stichting Wereld Natuurfonds Nederland
COMITÉ KENNEMERLAND

Opgericht: de stichting in 1962, het comité in 1974.
Doelstelling: het bestuur van de stichting bij te staan in haar

taak de doelstelling van de stichting te verwezenlijken door
middel van voorlichting, het voeren van propaganda en het bij-
een brengen van gelden voor het Wereld Natuur Fonds als na-
tionale afdeling van het internationale World Wildlife Fund.

Aktiviteiten: het verbreiden van informatie dat de instand-
houding van natuurgebieden en het behoud van dier- en plan-
tensoorten een primaire verantwoordelijkheid van de mens is.

Dit gebeurt door middel van film- en dia-avonden, lezingen en
voordrachten door het comité te organiseren, of bij verenigin-
gen waar men een uitnodiging van ontvangt.

Panda-winkel: WNF-artikelen waarvan de verkoop bestemd
is voor het fonds geschiedt in zogenaamde „Panda-winkels".
Voor Kennemerland is deze gevestigd Saxenrodeweg 90 te
Bentveld (mevrouw.E. Obermann-Margadant, tel.: 023-242060).

Donateurs en Rangers: voor ƒ 25.- per jaar is men donateur
van het WNF. Men ontvangt dan elf maal per jaar het maand-
blad „Panda". Rangers 8-18 jaar, 20.- per jaar. Behalve het deel-
nemen aan verschillende aktiviteiten onder leiding van een
mentor, ontvangt men dan het periodiek Tam-Tam eveneens
elf maal per jaar.

Inlichtingen: bij de secretaresse van het WNF, mevrouw M.C.
Mouwen-Swildens, Saxenrodeweg 114, 2116 VE te Bentveld,
tel.: 023-242266.
Het World Wildlife Fund is een in-
ternationale stichting waarvan
het hoofdkantoor in Zwitserland
is gevestigd. Sinds de oprichting
in 1962, heeft het WWF een grote
bekendheid gekregen. Niet min-
der dan 24 nationale en interna-
tionale organisaties over de gehe-
le wereld verspreid dragen het
werk van de WNF uit.

Het World Wildlife Fund werd
opgericht in 1961 toen de
alarmklok luidde in verband met
de snelle achteruitgang c.q. ver-
nieling van de natuurlijke leefge-
bieden. In Morges-Zwitserland
waar het hoofdkwartier van de
IUCN (de internationale unie voor
behoud van de natuur en natuur-
lijke hulpbronnen) was gevestigd,

kwamen deskundigen uit twaalf
landen bijeen en werd een mani-
fest opgesteld. Het WWF werd ge-
lanceerd en een nauwe samemver-
king tussen wetenschappers en
fondswervers kwam tot stand ten
behoeve van gezamenlijke aktivi-
teiten. Deze zijn gericht op het be-
hpud van de natuur en de natuur-
lijke omgeving, fauna, flora, land-
schappen, bodem, water, lucht en
andere natuurlijke bronnen.

„Belangrijk is ook dat de mens
bewust wordt gemaakt, dat de be-
dreigingen van de natuur, het le-
ven van de mens uiteindelijk in
gevaar brengt", zegt mevrouw
Mouwen, secretaresse van het Co-
mité Kennemerland.

mei- , maatschappelij k
sociaal- ,

Opvoeding
Belangrijk is ook, volgens me-

vrouw Mouwen, de ppvoedkundi-
ge rol die het WNF in de loop der
jaren heeft gekregen. Dit slaat
niet alleen pp de opvoeding van
de jeugd, bij de Rangers, maar
ook op de opvoeding van de vol-
wassenen, die niet genoeg besef-
fen dat de aarde leefbaar moet
blijven. „Men kan nu eenmaal
niet achteloos het natuurlijk
evenwicht verstoren door het ver-
leggen van een rivier, door het
droogmaken van zeeën, en het
kappen van regenwouden. De op-
voedkundige rol die het WNF
hierin heeft is de mens er telken-
male op te wijzen dat men dit niet
straffeloos kan doen, omdat men
bezig is zichzelf te vernietigen.

Bovendien heeft het WNF de
taak deze boodschap uit te dra-
gen aan de bewindvoerders van
vandaag, maar ook aan die van
morgen. „Dit vereist een onafge-
broken inspanning en een nauwe
samenwerking tussen natuurver-
enigingen, terwijl eveneens finan-
ciële steun door het WNF wordt
gegeven aan internationale
jeugdfederaties voor milieustu-
dies en natuurbehoud. Dit strekt
zich uit tot jeugdorganisaties in
de Westerse wereld, maar ook tot
die in wat wordt genoemd „ont-
wikkelingslanden", aldus de zeer
energieke secretaresse van het
Comité.

Momenteel zijn zo'n duizend
specialisten ingeschakeld pp het
gebied van ecologie, wetgeving en
educatie via de IUCN in honder-
denelf landen, waarvan zevenen-
vijftig deel uitmaken van deze
oranisatie. Het IUCN en de WWF
zijn gekomen tot de WCS (World
Concentration Strategy) en heb-
ben bereikt dat ook op regerings-
nivo aandacht geschonken wordt
aan het behoud van hetgeen
waardevol op aarde is.

Rangers
De jeugdafdeling (De World

Wildlife Rangers) heeft jeugdle-
den die het maandblad Tam-Tam
ontvangen en door eigen initiatief
bezig zijn met de natuur. Plaatse-
lijke aktiviteiten worden gecoör-
dineerd door Rangermentoren. Er
zijn onder andere natuurweken,

kampen en Rangerdagen.
Voor Kennemerland is de men-

tor van de jeugd tussen 8-18 jaar,
de heer J.Ph. Cronau, Van 't Hoff-
straat 113, Haarlem tel.: 023-
240900. Hij is gidsnatuurwacht en
heeft onder zijn leiding al een gro-
te groep jeugdleden enthousiast
gemaakt voor het WNF.

Door de heer Cronau worden
natuurtochten in Kennemerland
gehouden, wordt de jeugd verteld
wat belangrijk is voor de dieren
die in de regio leven, wat men kan
doen om de huidige plantengroei
te handhaven etc. Wanneer het
weer te slecht is voor buitenakti-
viteiten worden er ook vaak da-
gen gehouden in het Openlucht
Museum in Bloemendaal, waar
men over een binnenaccommoda-
tie beschikt. „Daar worden voor
de jeugd dia- en filmvoorstellin-
gen gegeven en het gebeurt wel
dat hij daar een hele dag bezig is,
en dat de jongelui zelf voor eten
zorgen, bijvoorbeeld een grote
pan erwtensoep gewoon omdat ze
er een hele dag verblijven", ver-
telt mevrouw Mouwen.

Ook wordt door de Rangers
daadwerkelijke arbeid geleverd,
sloten worden schoongemaakt,
knotwilgen geknot etc., bosarbeid
behoort ook tot de taken van de
Rangers.

De Rangers kunnen lid worden
voor ƒ 20.- per jaar, zij ontvangen
het maandblad Tam-Tam en de
losbladige tweemaandelijkse
Weetboekbladen.

Wie ouder is dan 18 jaar kan
zich opgeven als Ranger-suppor-
ter en ontvangt dan eveneens
Tam-Tam en Weetboekbladen.
Supporter wordt men door ƒ 22.50
over te maken op giro 201120
tn.v. World Wildlife Rangers, on-
der vermelding Ranger-suppor-
ter. Jongeren die ranger willen
worden doen hetzelfde, doch stor-
ten ƒ20.- en vermelden „nieuwe
Ranger". Vijf gulden van iedere
donatie/lidmaatschap gaat naar
het Ranger educatiefonds.

Fondswerving
Doel van het WNF is het be-

houd en de bescherming van de
natuur in al haar vormen, planten
en dieren, bodem, water, lucht en
landschap in onderlinge samen-

hang en wereldomvattend.
Omdat het WNF de grootste in-

ternationale organisatie is die
steun verleent aan projekten in
de gehele wereld, zich bezighoudt
met voorlichting en educatie, zijn
de kosten ontstellend hoog. Een
van de belangrijkste werkterrei-
nen van het WNF is dus ook de
fondswerving.

Het WNF ontvangt geen subsi-
die. Vrijwel alle gelden die het
WNF bijeen brengt zijn afkomstig
van particulieren. Daarnaast is de
verkoop van „Panda"-artikelen
van belang. De Panda werd des-
tijds als embleem van het WNF
gekozen omdat het één van de
meest bedreigde diersoorten ter
wereld was.

Dat het WWF nauw samen-
werkt met de IUCN is reeds ge-
noemd. dat in de twintig jaar dat
het WWF/WNF bestaan 3024 pro-
jekten in landen over de gehele
wereld gefinancierd werden met
een totaalbedrag van tweehon-
derdvijftien miljoen gulden, is
minder bekend.

Regenwouden
Naast de vele projekten waar-

aan door het WWF steun werd
verleend loopt nu al enkele jaren
de aktie „Behoud het Regen-
woud". Mevrouw Mouwen zegt
hierover: „De tropische regen-
wouden lijken misschien zo ver
weg dat je je kunt afvragen waar-
om hun vernietiging je aan het
hart zou moeten gaan. Wat kan
het het schelen wanneer de oer-
wouden worden gekapt? De reden
is heel eenvoudig: de tropische re-
genwouden, de oudste en meest
complexe biologische systemen
op aarde raken ons allemaal. Tel-
kens wanneer we een boek lezen,
autorijden, kauwgom kauwen of
chocolade eten, ons huis schilde-

ren of medicijnen innemen is de
kans groot dat we een produkt
van deze oerwouden gebruiken.

Mensen die in de tropen leven
zijn sterk afhankelijk van de oer-
wouden. Deze beschermen de bo-
dem en de waterhuishouding wat
noodzakelijk is voor het beoefe-
nen van de landbouw, en leveren
een overvloed aan produkten die
nodig zijn om te overleven. Het
Wereld Natuur Fonds (WNF) en
zijn wetenschappelijke partner,
de IUCN (internationale unie voor
natuurbehoud), zijn van mening
dat de tropische regenwouden
van de wereld een kostbare hulp-
bron vormen die, wanneer er ver-
standig mee wordt omgegaan,
kan blijven voorzien in de behoef-
ten van de ontwikkelde wereld.
Wanneer men echter de oerwpu-
den op onverantwoorde wijze
blijft exploiteren komt onze toe-
komst, net als die van het tropi-
sche regenwoud, in gevaar." Ove-
rigens is het moeilijk mevrouw
Mouwen te onderbreken wanneer
ze spreekt over „haar" WWF. Niet
voor niets zou ze als ze jonger ge-
weest zou zijn ecologie gestu-
deerd hebben.

Uitermate belangrijk
Volgens mevrouw Mouwen is

het natuurbehoud van levensbe-
lang voor de mensheid. Er zijn
biologische grenzen waarbinnen
plant of dier, met inbegrip van de
mens, moeten leven. Als die gren-
zen worden overschreden dan
lijdt de betrokken soort daaron-
der. De menselijke aktiviteiten
leiden NU tot grove vermindering
van 's werelds bosgroei, uitbrei-
ding van woestijnen, verlies van
bouwland, ontwrichting van wa-
tervoorzieninRen door vervuiling

en andere oorzaken die, als we ze
ongemoeid laten, het vermogen
van de biosfeer om mensen te on-
derhouden zullen verminderen", •
zegt zij.

De eerstvolgende grote avond
die door het WNF-afdeling Ken-
nemerland wordt gehouden is op
woensdag 21 maart. Dan wordt in
de Wintertuin in Haarlem een dia-
avond en lezing gehouden, terwijl
na de pauze de film Krakatau
wordt vertoond.

Deze lïlm geeft een beeld van de
verwoesting van Java na de uit-
barsting van de Krakatau, en het
natuurlijk herstel in honderd jaar.

AGENDA
„De Wurf'treedt op

Op vrijdag 16. zaterdag 17 en
zaterdag 24 maart zal de Zand-
voortse folklorevereniging „De
Wurf' twee toneelstukken op-
voeren. De voorstellingsavon-
den worden gegeven in het ge-
bouw „De Krocht" en zullen 's
avonds om acht uur beginnen.

Op deze avonden zullen de
stukken „Verhuren is ook niet
alles" en „Liefde was vroeger
ook blind" uitgevoerd worden.
Beide stukken werden geschre-
ven door mevrouw E. Jongsma-
Schuiten. De regie is in handen
van mevrouw A. Bol-Koper.

Op zaterdag 17 maart en za-
terdag 24 maart is er bal na af-
loop van de voorstelling.

De entreekosten bedragen
ƒ6.50. Plaatskaarten verkrijg-
baar bij mevrouw Harkamp-
Bluijs, Brugstraat 11: E. Hooger-
vorst, Oosterstraat 1; J. Paap,
Van Lennepweg 14 en ook 's
avonds aan de zaal.

Bingo-avond
Op vrijdagavond 24 februari

wordt in de Hannie Schaftschool
de jaarlijkse bingo-avond geor-
ganiseerd.

Aan deze avond kan door de
leerlingen, oudleerlingen, fami-
lieleden. •> rienden en bekenden
worden deelgenomen. De op-
brengst van deze avond komt
geheel ten goede aan de sc-hool.

Het ..Rad van Avontuur" en
de „Grabbelton" zullen ook dit
jaar weer een onderdeel van de
avond vormen.

Er zal een groot aantal prijzen
worden verloot, waarbij de aller
kleinsten niet zullen worden ver-
getcn.

Aan het eind van de avond zal
een grote slot-loterij worden ge-
houden.

De aanvang van deze avond is
om 19.00 uur, de school zal vanaf
18.30 open zijn.

Thc-chantant

Wellicht ten overvloede wordt
erop gewezen dat op zondagmid-
dag 26 februari in Hotel Keur het
eerste „thé-chantant" door ZA-
MOR wordt verzorgd. Aanvang
14.00 uur, plaatskaarten per per-
soon ƒ 5,- incl. thécomplet.

Dit concert duurt tot circa 17.00
uur. Na afloop bestaat gelcgen-
heid om voor de prijs van ƒ 21,50
per persoon deel te nemen aan
een Hongaars diner.

Mocht u hiervoor interesse heb-
ben dan kunt u voor het diner nu
al reserveren bij Hotel Keur.

De Panda werd destijds als em-
bleem van het WNF gekozen om-
dat het één van de meest bedreig-
de diersoorten ter \vereld was.

Deze film is nog niet eerder ver-
toond en het Comité Kennmer-
land wordt gedraaid. „Wij hopen
deze avond veel belangstellen-
den, leden en Rangers te begroe-
ten. Wij beginnen om 20.00 uur
met de diavoorstelling een kopje
koffie kan men al drinken om
19.30 uur, want dan is ook ons
Panda- winkeltje geopend". Be-
langstellenden voor het Wereld
Natuur Fonds kunnen deze da-
tum alvast in hun agenda note-
ren.
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De we/haast perfecte aërodynamica van de Audi 100
leidt tot een plezierig laag verbruik en een comfortabel stil interieur.

KOOPT
KENNIS

MAAR
In de maand februari belonen wij uw aan-
koop van een Audi - ongeachttype - met een
fantastische vliegreis naar de Audi fabrieken
in het Duitse Ingolstadt1 Tijdens die dag
maakt u kennis met één van de meest
geavanceerde autofabneken ter wereld
Dan ziet u met eigen ogen hoe -o.a. door
verregaande inschakeling van robots- 'n
auto van het kaliber Audi tot stand komt. Ook
bent u getuige van een serie spectaculaire

tests op het Audi proefcircuit. Meer infor-
matie vindt u in de speciale folder die bij de
200 V.AG dealers voor u klaar ligt. Voor
nadere kennismaking met de dealer m uw
buurt, belt u 4%4)4fc_ 0££Of V
even om uzelf {££!ƒ OOOOf f
te overtuigen van de zeer vooruitstrevende
kwaliteiten van een Audi 80 of Audi 100.
Maar haast u, want anders is de showroom
leeg en het vliegtuig vol!

i r l n mui iji Uu uitsluitend van l l m 29 It'buidn 1 ih i uj <ie ollic iele V A G dealer voor Volkswagen en Audi Pn^en incl B l W al Leusden excl allevenngskoslen Wi|ziqmgen voorbehouden

veel
bouwes

zondagavonden

„Uit met Eddy Christiani"
af meteen groots diner-adieu.

U krijgt deze avond nog volop gelegen-
heid om heerlijk „UIT" te zijn.

Aanvang 19.00 uur.
Reserveren is gewenst.

Voorts schijnt het
Schrikkelbal

op woensdag 29 februari a.s.
een wereldparty te worden l!!

Een scala van artiesten zal deze avond
tot een daverend succes maken,

o.a. treden voor u op:
José Koning

met haar formatie B ATI D A
Donna Lynton
Trio Flashback

l Romantica
en vele anderen.

Aanvang 20.00 uur tot 03.00 uur
in alle zalen van het Bouwes Hotel.

De kaartverkoop voor het schrikkelfeest
is inmiddels in volle gang.

De toegang is tien gulden per persoon.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie
van Hotel Bouwes en alle kantoren van

weekblad De Koerier:
in HAARLEM aan de Gedempte Oude
Gracht 1, op de hoek van het Soenda-
plein en Floresstraat en Californiëplein 17

in Schalkwijk, naast het postkantoor.
In HEEMSTEDE Raadhuisstraat 60.

juweliers en cJiamantnirs

Zandvoorts kleinste winkeltje
inviteert u op zijn 3-kleurenfeestje.
Gouden model „Cartier"-

ringen al vanaf 185.-
(in zilver 26.-)

met bijpassende oorringen of
1 -hangers, colliers en armbandjes.

Wij zijn dagelijks (dus óók in het
weekend) open.

-^ U vindt ons in de hal van het ̂ -«
^ Bouwes Hotel. f

badhulspl«in7
zindvoort

inlichtingenen'
reserveringtin:.

02507-12144

DE WIR-WAR VAN ONZE
SOCIALE UITKERINGEN

(de netto inkomens 1984)
Wat verdient U? Wat gaat eraf7 Hoe wordt dat berekend?

Welke sociale voorzieningen zijn er? Wie komt daarvoor m aanmerking?
Het antwoord op deze en dergelijke vragen vindt u op een poster,

overzichtelijk gerangschikt

En dat alles voor slechts ƒ2,50 per stuk.
Te koop bij ons kantoor

Weekmedia/Het Parool
Gasthuisplein 12 2042 JM Zandvoort

KEND VOORKOMEN...
Het succes van de Volvo 340/360-sene wordt elk

jaar groter. Zeker nu deze serie is uitgebreid met een nieuw
model Een klassiek gelijnde Sedan die opvallend modern oogt.
Met een koffeiruimte die groot genoeg is voor de complete
vakantiebagage Achter de nieuwe, markante lijnen, een
bijzonder smaakvol interieur, de prestaties en het comfort dat
bij een echte teiswagen past Gebleven is natuurlijk Volvo's
dynamische veiligheid Gebleven zijn ook de De Dion achteias en
de transaxleconstructie voor de best mogelijke wegligging

De nieuwe Volvo 340/360 Sedan is er m maar
liefst 5 uitvoeringen, met 14 of 2 liter motor, 4- of 5 versnellmgs
bak en automaat Wij nodigen u uit voor n overtuigende proefrit

DE VOLVO 340/360 SEDAN V A F21.750, INCL BTW.LEASEN
VA F 682,-EXCL BTW PER MAAND BIJ 20 000 KM PER JAAR

EL ANDER GEZICHT.

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

VOLVO, HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v, VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
• Vulverzameling
• Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels-en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicontainers.

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

OOK VOOR 240 LITER MINI CONTAINERS

Transclean... „Thuis in vuil"
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irief college wekt
roede raadsleden

ZANDVOORT - Door het col-
ege is een schrijven verzonden
tan de raadsleden waarin men
lekend gemaakt wenst te wor-
jen met het raadslid dat tegen •
>en cliënt van de sociale dienst
iet vermoeden zou hebben geuit
lat er in Zandvoort een „zwarte
ijst" zou bestaan, waar het gaat
m uitkeringsgerechtigden.
De beschuldiging werd geuit

joor de cliënt tijdens een verga-
iering van de commissie van
iVWV. De cliënt zou de naam van
iet betrokken raadslid niet heb-
jen willen noemen.

„Een waanzinnige beschuldiging",
o was het.oordeel van de raadsleden,
lie met verbijstering kennis hadden
enomen van dit schrijven. Ingwer-
en had van de brief al gewag ge-

Ernstige dieren-
mishandeling

ZANDVOpRT - De Zand-
voortse politie verzoekt een
ieder die inlichtingen kan ver-
schaffen omtrent de hond die
op 27 februari kennelijk opzet-
telijk werd gedood, telefo-
nisch contact op te nemen
met het hoofdbureau: 02507-
13049.

Ook degenen die weten wat
zich op of omstreeks deze dag
in verband hiermee heeft afge-
speeld, worden verzocht de
Zandvoortse politie te bellen.
De te verstrekken inlichtin-
gen kunnen desgevraagd ver-
trouwelijk worden behandeld.

Op maandag 27 februari
ontdekten twee Zandvoortse
scholieren in een steeg van het
tuinencomplex achter de drie-
hoek Hogeweg, Oranjestraat
en Grote Krocht, een dode
hond die kennelijk gewurgd of
gestikt was. Hier dier hing aan
zijn halsband aan een omhei-
ning nadat het tevoren blijk-
baar enkele malen om zijn
lengte-as was gedraaid.

Het signalement van de do-
de hond luidt:

kleur zwart
hoog plm 50 cm
ras bastaard
geslacht reu

leeftijd tussen 4 en 5 jaar
Verdere kenmerken: het dier
had een grijze snuit en droeg
een oude lederen halsband,
kleur bruin, zonder penning.

4>ag voor de
rouwen
ZANDVOORT - Op donderdag 8
aart wordt er een internationale

rouwendag georganiseerd in de
oormalige Josina v.d. Endeschool
an de Nicolaas Beetslaan 14 te
andvoort. De dag wordt begonnen
et een koffleochtend, terwijl er van-

f9.30 uur een tekenfilm voor de kin-
eren zal worden vertoond.
De avond wordt besloten met een
est. Ook zullen er videofilms wor-
en gedraaid, waaronder de film
hristine M.
De zaal zal 's avonds vanaf 20.00
ur geopend zijn.
Voor inlichtingen: tel. 16689.

ZEEWATER -
kwam er aan te pas
toen de TNO'ers op
zoek waren naar
Eas en olie.

3

3 HUISVESTING
— Regels en huis-
vesting voor l- + 2-
persoonshuishou-
dens, hoe zit dat ei-
genlijk.

FEESTELIJK -
was het optreden
van ZAMOR het af-
gelopen weekeinde.

5

5 KOOPWONIN-
GEN — worden
door het college
voorgesteld op het
terrein Van Len-
nepweg.

ZILVER - won
zeeschuimster Ria
Willemse en Zand-
voortmeeuwen lijkt
op de goede weg;
dat kan niet gezegd
worden van de zaal-
voetballers van
Hong Kong, sport-
pagina.
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maakt in de commissie financiën, een
klacht van de raadsleden die in ie-
dere commissievergadering van de
afgelopen maand aan de orde was
geweest en nu op verzoek van de
fraktievoorzitter van de PvdA nog
eens op de agenda van de raadsver-
gadering was geplaatst.

„U schrijft maar brieven met de
meest baarlijke nonsens, het is toch
te dwaas dat u deze klacht zomaar
accepteert. U kunt twee dingen doen,
of de brief intrekken, of een officieel
politie-onderzoek gelasten, maar wij
wensen verschoond te blijven van
deze geschriften die kant noch wal
raken", zo brieste Toonen.

Wethouder Jongsma bleek echter
niet van zins het schrijven in te trek-
ken, hij had hem slechts verzonden,
zodat de raadsleden wisten wat er
gezegd was, meer als „kennisgeving"
dus. Hij wilde uiteindelijk dan wel de
gewraakte laatste alinea van het
schrijven laten vervallen, waarin
wordt gevraagd of het betrokken
raadslid eventueel contact wil opne-
men met het college.

De overige raadsleden luisterden
vermoeid naar de discussie, zij had-
den de brief van het college al gede-
poneerd daar waar hij thuishoorde,
namelijk in de prullenbak.

Brand
ZANDVOORT - Op zondag 26 fe-

bruari brak brand uit in een woning
aan de Dr. C.A. Gerkestraat.

Vermoed wordt dat het in brand
vliegen van een wasemkap de oor-
zaak hiervoor was. De keuken, een
achterkamer en een groot deel van de
hal werden door de brand verwoest.
De schade wordt geschat op 80.000
gulden.

Na ongeveer een half uur was men
de brand meester. De 69-jarige in-
woonster is bij familie onderge-
bracht.

Ongeveer een uur later werd nog
een brandmelding ontvangen.

Ditmaal betrof het een huis aan de
Nieuwstraat. Tengevolge van een
kortsluiting brandde de slaapkamer
van de 34-jarige bewoner uit. Ook in
dit geval had de brandweer de situa-
tie snel onder controle.

'^^-- -- • ,*., ™ *-

Voorproefje voor de kinderen
ZANDVOORT - Het carnaval

kan dan het komende weekeinde
losbarsten in het Scharrengat,
voor veel kinderen is dit mosterd
na de maaltijd, want ze hebben al
een geweldig kindercarnaval
meegemaakt in De Duinpan.

Het traditionele kindercarnaval
in het zwembad kende dit jaar
veel, veel meer deelnemers dan
vorig jaar en behalve het bezoek
van prins Jan den Ursten en zijn
raad van elf, was er voor de kinde-
ren een leuk programma in elkaar
gezet waarvan het optreden van
jeugdgoochelaar Danny een abso-
luut hoogtepunt vormde.

Tot groot plezier van de prin-
sesjes, clowns, cowboys, sjeiks,
bloemenmeisjes, elfjes en nog
meer bont gezelschap, toverde hij
vliegende duiven uit zijn hoge
hoed, goochelde hij met kaarten,
en zijn toverstaf was goed voor
menige truc.

Jammer was het dat het optre-
den van de kunstzwemsters geen
doorgang kon vinden, leuk daar-
tegenover was de duik van het ho-
ge carnavalsgezelschap in puder-
wetse badpakken gekleed in het
zwembadwater.

De jury had een moeilijke op-
dracht, namelijk uit de meer dan
honderdzestig verklede kinderen,
de mooiste, origineelste of ondeu-
gendste te vinden. Een taak die
echter naar behoren werd ver-
vuld, en vele kinderen vertrokken
dan ook met een prijs.
Bovendien kunnen kinderen die
afgelopen zondag niet naar het
zwembad-carnaval konden gaan,
aanstaande zondagmiddag in
Verenigingsgebouw De Krocht
een kindercarnaval bijwonen,
waar opnieuw de jeugdgooche-
laar Danny zal optreden, dit be-
gint om 13.15 uur.

Voor de ouderen is het carna-

valsprogranuna al bekend, vnj-
dagavond 2 maart begint prins
Jan den Ursten met zijn gevolg
aan de opening van het carnaval
met een kroegentocht die voert
langs de etablissementen: Bou-
wes, Galerij, Tiroler Stube, Oom-
stee, Kousenpael, Klikspaan,
Boeda Club en Chaplin.

Zaterdagmiddag om 14.00 uur
wordt de prins officieel welkom
geheten door de burgemeester op
het raadhuis, diezelfde avond is er
een groot gecostumeerd bal dat
om 20.00 uur in Bouwes begint.
Zondagmiddag dus het kinder-
carnaval en maandagavond het
carnaval in Nieuw Unicum, aan-
vang 19.30 uur.

Het carnaval wordt besloten op
dinsdag wanneer de prins en de
raad van elf, grootvorsten en de
Kwallentrappers zelf onherken-
baar verkleed het carnaval uitlui-
den met een dweiltocht.

\ Een van de jongste deelneemster-
tjes. (Foto's: Dick Loenen).

DIT
WEEKEINDE
CARNAVAL

De kinderen in De Duinjsan, een bonte stoet die zich kostelijk heeft g»amu«>eerd.

Zaïidvoortse vrouw
in Oostenrijk
doodgevroren

MAURAUCH - Een ja^er heeft
dinsdag 28 februari in Maurauch, in
de buurl van het Oostenrijkse Kuf-
stein, het bevroren stoffelijk over-
schot van de 75-jariffe Alida Voorn
uit Zandvoort in de sneeuw aange-
troffen.

Het vermoeden bestaat dat de
vrouw al afgelopen zondag om het
leven is gekomen toen zij bij een
wandeling van de weg raakte en
vervolgens is gevallen. De vrouw is
daarna in de sneeuw doodgevroren.
(ANP-bericht).

Carnaval in
Nieuw Unicum

ZANDVOORT - Op maandag-
avond 5 maart zal de Zandvoortse
carnavalsvereniging De Scharren-
koppen weer aanwezig zijn bij een
groot gekostumeerd feest in Nieuw
Unicum dat op De Brink van het
wooncentrum gehouden zal worden.
Uiteraard wordt Prins Jan den Ur-
sten vergezeld van het huisorkest de
Kwallentrappers.

Dit carnaval zal in het teken staan
van het „bedrijfsvuil". Iedereen die
deel wil nemen aan dit carnaval in
Nieuw Unicum wordt uitgenodigd
hieraan gevolg te geven.

Bovendien zal behalve de Kwallen-
trappers ook de band ,,Makkelijk
zat" aanwezig zijn, evenals een jury
ter beoordeling van de kostuums van
de gasten.

Tussen het carnavalsgedruis in is
er een optreden van Nederlands imi-
tator van André van Duin, Dick Ca-
mu, en wordt er een loterij gehouden.

Toegang is uitsluitend bestemd
voor personen van 18 jaar en ouder.

Toegang alleen via de hoofdingang
op vertoon van een geldig entreebe-
wijs terwijl auto's geparkeerd dienen
te worden op de parkeerplaatsen. De
ingang moet namelijk bereikbaar
blijven voor brandweer, ambulance
en politie. Entreekaarten zijn ver-
krijgbaar in de voorverkoop bij slage-
rij A. v.d. Heide, Haltestraat en G.
Philipsen, herenmode, eveneens in
de Haltestraat. De kosten bedragen
ƒ 5.- per persoon. De zaal gaat open
om 19.30 uur. Omdat.er slechts 600
kaarten beschikbaar zijn, wordt aan-
geraden om zich vroegtijdig van een
toegangskaart te verzekeren.

COLLEGE TERUGGEFLOTEN DOOR RAAD

Eerst voorstel voor
verwijderen bedrijfsvuil
dan pas onderhandelen

ZANDVOORT „Onaanvaard-
baar" vindt het merendeel der
dgemeenteraadsleden de plan-
nen die het college heeft ge-
maakt ten aanzien van het opha-
len van het bedrijfsvuil.

Misschien niet ten aanzien van
de uitvoering van de plannen,
doch wel waar het gaat om de
datum van invoering hiervan.
Zeer vriendelijk werd het college
door Gert Toonen duidelijk ge-
maakt dat het in dezen eerst te-
rug moet naar de raad om de
plannedie nu ontwikkeld zijn ter
goedkeuring aan te bieden; wan-
neer de raad zich hiermee ak-
koord verklaard, dan pas kunnen
die plannen doorgang vinden.

„Dus niet eerst het bedrijfsle-
ven inlichten en dan pas een
voorstel, maar precies anders
om", sprak Toonen vriendelijk,
„dat is de normela normale zoals
het nu gegaan is heeft her het
van een „handje-klap-begonia"-
toestand op de markt, dan een
weloverwogen collegevoorstel
aan de raad."

Nadat de gemeenteraad van Zand-
voort eind november 1983 had beslo-
ten om de regeling van het ophalen
van het bedrijfsruil bedrijfsvuil wijzi-
gen, namelijk in de toekomst slechts
éénmaal per week het vuil te laten
aanbieden via minicontainers, werd
door vertegenwoordigers uit het be-
drijfsleven hiertegen protest aange-
tekend. „Te duur" was de klacht.

Particulieren

Al snel bleek dat de ondernemers
aanzienlijk voordeliger uit waren
wanneer men een particulier bedrijf
inschakelde. Het merendeel der be-
drijven was dan ook van plan om tot
privatisering over te gaan omdat
men de gemeente duur vond.

Het college heeft in januari een
brief gezonden aan alle ondernemers
om voor 10 februari mee te helpen of
men gebruik wilde blijven maken
van de gemeentelijke ophaaldienst.
Tevens is toen bericht dat, wanneer
een groot deel van de bedrijven ge-
bruik zou maken van een particulier
bedrijf, de gemeente Zandvoort het
ophalen van het bedrijfsvuil zou a f-
stoten, afstoten, dit dan niet meer
lonend zou zijn.

Aangezien slechts een klein gedeel-
te van de Zandvoortse bedrijven (13,5
%) HEEFT heeft laten weten dat het
gebruik wilde blijven maken van de
gemeentelijke ophaaldienst, heeft
het college ten aanzien van het opha-
len van het bedrijfsvuil een aantal
besluiten genomen, datum

Door het college werd besloten dat
met ingang van 12 maart aanstaande
nog alleen afval zal worden opge-
haald bij bedrijven die niet meer dan
één rolemmer afval per week aanbie-
den.

Dat bedrijven die voor het aanbie-
den van vuil meerdere rolemmers no-
dig hebben en/of bedrijven die ge-
bruik maken van een grote container
er zelf voor dienen te zorgen dat
vanaf 12 maar maart afval wordt af-
gevoerd.

Bovendien werd besloten dat het
bedrijfsafval niet meer apart opge-
haald zal worden. Het zal dan in de
toekomst tegelijk met het huisvuil
dienen te worden aangeboden.

Ook had het college reeds vastge-
steld hoeveel geld dit de ondernemer
zou gaan kosten.

Panden waarin zowel een woning
als een bedrijf is gevestigd worden
voor de afvalstoffen aangemaerkt
aangemerkt particuliere woning. De
rechten voor 1984 bedragen in dit
geval ƒ 132,- voor het één maal per
week aanbieden van één rolemmer.

Panden waarin uitsluitend bedrij-
ven zijn gevestigd )dus (dus onder
bedrijfsafval) moeten voor deze
dienst meer betalen, namelijk ƒ 280,-
per jaar voor het éénmaal ophalen
van het bedrijfsvuil. Dat is aanmer-
kelijk minder dan het bedrag dat in
november hiervoor werd vastgesteld,
namelijk ƒ 348,-.

Ook kunnen bedrijven die noch
van de diensten van de gemeente
noch van Transclean uit Heemstede
(het pariculiere particuliere die dat
afvoer zorg draagt) gebruik willen
maken, hun bedrijfsvuil zelf aanbie-
den aan het vuillaadstation.

Bovendien had het college ook al
vastgesteld hoe verder te handelen
met de reeds door de gemeente afge-
leverde rolemmers, en houdt zij vast
aan de bepaling dat het bedrijfsvuil
uitsluitend aangeboden mag worden
in rolemmers of containers, dus niet
in dozen, kratten en/of zakken en
kisten.

Extra raadsvergadering
Deze brief nu ging de raadsleden

veel te ver. Behalve André Gielen
(Inspraak Nu) was men van mening
dat het college buiten haar boekje
was gegaan. Begrip was er voor de
urgentie van de materie, doch dat liet
niet onverlet, dat het college niet op
eigen houtje afspraken kan maken,
tarieven vaststellen etc. zonder dat
de raad hierin wordt gekend. Boven-
dien had men in november een heel
ander voorstel aangenomen, en de
financiële consekwenties konse-
kwenties deze nieuwe regeling voor
het verwijderen van het bedrijfsvuil
ging veel te ver. „Eerst in de raad
bespreken, dan een nieuw besluit
aannemen, en en pas terug naar het
bedrijfsleven", aldus de raad.

Hoewel de voorzitter en de wethou-
ders van financiën betoogden dat het
college met de rug tegen de muur had
gestaan had en moeten onderhande-
len over prijzen etc., dat de brief aan
het bedrijfsleven al klaar was, dat de
onderhandelingen van Trans Trans-
clean bijna waren afgerond en bin-
dende afspraken waren gemaakt, het
principe van de raadsleden was „tot
hier en niet verder".

Uiteindelijk was het de fractievoor-
zitter van de VVD (Rita de Jong) die
aan de dreigende impasse een eind
maakte door voor te stellen een extra
raadsvergadering te houden waarin
de raad terdege geïnformeerd zou
worden en een afgerd voorstel lege-
moet kan zien.

Ook de datum werd vastgesteld
(ironie) namelijk maandagavond 12
maart.

Brand gesticht
ZANDVOORT - Vier Zandvoortse

jongens hebben op dinsdag 21 fe-
bruari brand gesticht achter de voor-
laatste flat aan de Lorenzstraat. De
jongens waren tussen de 11 en de 15
jaar. De snel aanwezige brandweer-
lieden konden het vuur tijdig doven.

Uw krant niet
ontvangen ?
Bel vrijdag vóór 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

ZANDVOORT - De voorstel-
len van het college met betrek-
king tot de bezuinigingen van de
openbare bibliotheek zijn door
de raad van Zandvoort aangeno-
men met de stemmen van de so-
cialisten tegen.

Niet zozeer omdat men geen
bewondering zou hebben voor de
wijze waarop de wethouder van
financiën en het stichtingsbe-
stuur van de bibliotheek geza-
menlijk tot een aanvaardbare
oplossing zijn gekomen ten aan-
zien van de bezuinigingen, doch
omdat de socialistische fraktie
ervan uitgaat dat er nog geld te
vinden is, om de nieuwe kqrtin-
gen door WVC opgelegd, uit ei-
gen zak te betalen.

„Het ziet er naar uit dat U tesamen
met WPC bezig bent het laatste rest-
je cultuur dat wij in Zandvoort nog
hebben, namelijk de openbare biblio-
theek, de nek om te draaien", aldus
Ide Aukema, die al tijdens de begro-
tingsvergadering had aangekondigd
de rijkskortingen voor de bibliotheek
door de gemeente Zandvoort aange-
vuld te willen zien.

Dit voorstel was echter aangehou-
den, hangende de besprekingen van
de wethouder. Nu deze waren afge-
rpnd, en er bovendien ook op provin-
ciaal niveau steun voor de openbare
bibliotheken te verwachten is, zag
Aukema sprekend namens zijn frac-
tie, niets in het voorgestelde plan, de
bibliotheek te korten en hiermee te
bereiken dat de openbare biblio-
theek tenminste tot 1987 in de afge-
slankte opzet kan blijvei functione-
ren.

„In andere plaatsen in de regio, on-
der andere Heemstede, zorgt men er-
voor dat de bieb ongehinderd haar
werk en functie kan blijven vervul-
len, door de kortingen uit gemeente-
kas aan te vullen. Een goed voor-
beeld dat Zandvoort best kan vol-
gen", was hij van mening, terwijl hij
de wethouder uit de losse pols enkele
bedragen noemde, onder andere toe-
gestane belasting op de gokautoma-
ten, extra rente op kasgelden etc.,
waaruit zou blijken dat de gemeente
Zandvoort zeker de eerste twee jaar
kan „bijpassen" inmiddels afwach-
tcnd wat de uiteindelijke rijkskortin-
gen zouden zijn.

Hij diende dan ook een voorstel in,
om de eerste twee jaar geld bij te pas-
sen, en in deze periode een beleid uit
te stippelen, waarbij de bieb in haar
huidige opzet kan blijven functione-
ren.

Bezuiniging bibliotheek
ontmoet veel waardering
bestaansrecht tot 1987 garandeert,
dan nu plotseling opnieuw te moeten
wachten op een ander beleid.
Men uitte dus bewondering voor de
wijze waarop de wethouder dit kar-
wei had geklaard en stemde in met
het voorstel dat nu ter tafel lag. Wel

zal er in de toekomst bekeken moe-
ten worden hoe men na 1987 het
voortbestaan van de bibliotheek kan
garanderen, terwijl, mochten er extra
gelden van het Rijk komen, die nu
nog niet zijn voorzien, deze behoren
toe te vloeien aan de bibliotheek.

Steun van raad voor Marine Hospitaal
ZANDVOORT - De voltallige

gemeenteraad van Zandvoort is
van mening dat de sluiting van
het Marine Hospitaal in Overveen
voor de badplaats en haar inwo-
ners rampzalige gevolgen kan
hebben.

Unaniem steunde men dan ook
het voorstel van André Gielen (In-
spraak Nu) er bij de staatssecreta-
rissen WFC en Defensie op aan te
dringen de burgerfunctie van het
Marine Hospitaal te handhaven.

Een brief van deze strekking be-
hoort binnen enkele dagen ver-
zonden te zijn.

De raadsleden waren unaniem
van mening dat het Marine Hos-
pitaal voor Zandvoort onontbeer-
lijk is.

Ten eerste wordt liet door veel
Zandvoortse patiënten gebruikt.

Ten tweede is het het dichtst-
bijzijnde ziekenhuis in geval van
calamiteiten (circuit- en zeileve-
nementen).

Ten derde is net Marine Hospi-
taal altijd te bereiken, o'ok gedu-
rende de zomermaanden wanneer
de toevoerwegen verstopt zijn
(via de spoorverbinding).

Ten vierde is het het ziekenhuis
met de „goedkoopste" bedden in
de regio.

De bereikbaarheid van het zie-
kenhuis, ook voor familieleden in
Zandvoort van patiënten die in
het Marine Hospitaal zijn opgeno-
men, bleek voor de raadsleden
hét belangrijkste punt.

„Wanneer je op een zondag naar
een ander ziekenhuis in de regio
moet, ben je aangewezen op ver-
voer over de weg, en wij allen we-
ten wat dat betekent", aldus Ri-
chard van As.

Het college heeft de opdracht
aanvaard en zal zo spoedig moge-
lijk de staatssecretarissen van de
mening van de Zandvoortse ge-
meenteraad op de hoogte stellen.
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Zandvoort,

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 17.70 per half jaar (ƒ 33.50 per jaar)
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Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
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SOCIALISTEN
UIT PRINCIPE

TEGEN
Hoewel de overige raadsleden de

argumentatie van Aukema wel kón-
den volgen, vonden zij zijn aange-
boorde reserves wel wat vaag. Er was
geen goed onderbouwd voorstel, en
men is van mening dat men dan be-
ter kon instemmen met het voorstel
van het college dat immers in over-
eenstemming met het stichtingsbe-
stuur was bereikt, en de bibliotheek
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RECEPT» S -

voor
- FEESTAVONDEN -
!ui VOORSTELLINGEN -
EF'J - KOFFIETAFELS

Inlichtingen:
J. Smit 'f til 02507- 1 88 12 / 1 57 05

* Reklameborden
* Prijskaarten
* Dekoraties
* Autoreklame
HAARLEMMERSTRAAT 39 - ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 23

WOONRUIMTE
GEZOCHT!

(door 2 personen voor permanent)
Ongemeubileerd, met vrije opgang.

Max. huur 800.-incl.

Tel.02507-1 81 85

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 6123
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\ KRENTENBROOD met spijs
b Heerlijk toch???

\ bij
^ R.v.d.Werff
4 Tolweg 6 - Tel. 1 50 01
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NUTROMA
PATIS GEBAK

tot een waarde van 3.59
Patis gebak, 'n begrip in onze

supermarkten: taarten, tompouces enz.
Feestelijke kwaliteit voor een feestelijke prijs,

't Scheelt zomaar guldens! Spaar 8 Nutricia-
merkjes ( van de flessen Nutroma volle of halfvolle koffiemelk of Elcemel ).

Plak die op de speciale spaarkaart (verkrijgbaar in onze supermarkten ) en
trakteer op een DOOS GRATIS GEBAK NAAR KEUZE, kom ook profiteren!

WORST
lekker bakken in
dikke plakken

LITER
BLIK
850 gr.

JSS .̂

,|,UWB:LENSER'E
Mi»,

oetker
PUDDINGEN

diverse smaken
goed voor
1 liter
heerlijke
pudding

SÜI =

.Kteiffifils"

'ttElN?

HEINZ
l SANDWICH

SPREAD
lekker
fris op de
boterham

pot 250 ml.

SNELFILTER

KOFFIE
250 gr. vacuüm verpakt

WIN EEN
"4 STERREN
KOELKAST

^88T'

Bij Côte d'or
COOLREPEN

DUO-PACK

9 STUKS
±80

IC3 f.V i( p«5B" 'ICiad&S»/MAf- H KÉii^ffKTO

dia u;üiii dubhellang inee !
penlight

•••/S?;'-ïj-v formaat

M$y?&&^:? SET 4 STUKS

"-•;\• ;

p-s-j Kii
$4 fe

-y t.95 ^sis

l /-S :• ,-.''•,.. •'\,i H ,r. f • ' ~'J,ƒ--l--

« rw

voor mooi glanzend
haar

flacon 500 ml.

MACLEAN'S
TANDPASTA

met fluor vooreen
gebit zonder gaatjes

EXTRA GROTE TUBE

85 ml.

J^ff

\'chuit!t
^f.'t'tff

. l •

, \-hnim
'••run-lip

&S».

^

H

b

Op fles geïmporteerd
en voorzien van garantiezegel

*«SS-

^

Q/tfinóatf.

PER FLES C
GEENZ98- D.

l/r A

lm
\afaW

1179"

ÏFIJESI

vooft

'^,
1179°

g
^M
ft@ W

MORA BITTERBALLEN
met 107o puur
vlees
ZAK

DROOGKROKANTS

MET Di
[f

BU 3
PAKKEN

stuks
DIAMANT
PAK
250 GRAM

FRITUUR
VET

LAVONA
Schuim versteviger

(NIEUW van Wella )
voor normaal, fijn en

slap haar
spuitbus 125 ml.

&A5l

OIL ;
II- • • . ! » • . - '

I^ULAY

0^

OIL OF ULAY
voor een gladde gave

huid zonder rimpeltjes
flacon 125 ml.

BIJONS:

-&35I

>

|]«2L!>
X

PALMOLIVE
TOILETZEEP

ouderwets goed

ROYALE
STUKKEN

A&51

nu met gratis stripboek

fivollwaschmittel ft

DIXAN
totaalwasmiddel

ook bij 60*

EXTRA
GROOT
PAK

W35*

KILO
(3000 gr.)

u

AJAX
ALLES-

REINIGER
met witte tornado

flacon 750 ml.

jarfsr

m m
m«#

&
MELITTA(

FILTER-
ZAKJES
KINGSIZE PAK

100 stuks

•fcTff

NR.2

7248-29-2-84

/irf !:: i/ / f-/

r l c^ S^

w-'.- ."',-'"• •'".";--.• «J=ïtT4$vf

;

S^^f*SvSKf«K»*r', :>:--.'-•!®»v

SÏ^K(ï«ife-

^ : HOOFDDORP: Marktlaan 55
' ZVVANENBURG: Dennenlaan 19

V: , ;NIEÜW VENNEP: Hoofdweg 1185
2ANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

MAARSSEN: Breedstraat 7 - 8

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

GESTOFFEERDE

KAMER
TE HUUR

voor 1 pers., met
eigen kook-

gelegenheid.

Tel. 02507-182 00

BLOEMENHUIS

W.Bhiys
WINKELCENTRUM

NOORD
Vrijdags

koopavond
van

19.00 tot 21.00 u.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

loekie Kistemaker-
v.d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel. 02507-14443,
b.g.g. 15185

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

aulo - brand - leven
alle verzekeringen
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VROUWELIJK
VERTROUWELI1
RANSE CASSOULET IN 30 MINUTEN

Buitenlands gerecht snel
daar in snelkookpan

Mode is Oosters geïnspireerd
met klassiek westerse invloed
De

grediënten

Dit hebt u nodig: 300 g witte bonen,
wortel in stukjes, l ui (bestoken met
kruidnagels), l laurierblad, peterse-
. thijm, 150 g doorregen spek, 2

È
se worstjes, 100 g knoflookworst,
g lamsvlees, 3 tenen knoflook, 2

ke uien, 100 g ganzevet of boter, 4
Jepels tomatenpuree of ketchup, 2
azen witte wijn, peper, broodkruim
paneermeel. Zuinig zijn met zout

ndat de knoflookworst al vrij zout

In plaats van lamsvlees kunt u ook
ndere vleessoorten nemen, zoals kip

mager varkensvlees. De berei-
ingstijden zijn dan iets korter. De
ransen gebruiken in het oorspron-
elijke recept ook nog confït d'oie
ngelegde gans in blik), die in ons
md uitsluitend in de grote delicates-
ïizaken verkrijgbaar is.

tveiding: _ - ..,

De bonen tevoren in de week zet-
n. Daarna opzetten met vers ko-
end water in de snelkookpan zonder
eksel. Aan de kook laten komen,
schuimen, en de bestoken ui, wor-
, laurier, thijm, peterselie en door-
gen spek toevoegen. De verse

worstjes in het inzetbakje met
gaatjes laten meestomen boven de
bonen. De pan sluiten en op druk
brengen. Voor de kooktijd raadpleegt
u de tabel (rond 20 minuten). Na het
koken de bonen overdoen in een an-
dere pan.

Vervolgens in de snelkookpan het
ganzevet of de boter verhitten en het
lamsvlees met de uien en knoflook
bruinbakken. Witte wijn en tomaten-
puree toevoegen. Snelkookpan slui-
ten, op druk brengen en de klok
instellen op 9 minuten. De bonen
afgieten. Ui, laurier, wortel, thijm en
peterselie verwijderen. De verse
worst en knoflookworst in plakjes
snijden. Nu de bonen, het lamsvlees
en de gesneden worst door elkaar
mengen en overdoen in een schaal.

Serveren:

Om de cassoulet extra lekker te
maken, kunt u het gerecht eventueeï
nog een uurtje in een niet te hete
oven zetten (±180°C). Echt nodig is
dat niet. U doet alles in een vuurvas-
te ovenschaal, braadvocht en mis-
schieri wat kookvocht over het ge-
recht gieten, hierover wat geknipte
peterselie. Royaal bestrooien met
broodkruim of paneermeel.

!|ï ÏJS JjC 5|C JjC SfC ïjC Ï(C JfJ y£ Jfl IfC SfC ifC ̂C ï(C SjS ÏJC 5fC yf, ïf. I|C if ̂C JjC ïfJ !|ï ̂t S(C T" •(• g{-

De specialist in al uw
bloemwerken.

Hoe gekker hoe mooier,
maar dan met bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
©12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

PEUTERSPEELZAAL
MARIASCHOOL
start op 12 maart met de

dinsdag- en vrijdagmiddag.

Voorlopig tot de zomervakantie.
Aanmeldingen en informatie bij:

Anneke Borst-Polak
Tel. 1 46 63

U kunt in de winter ook bruin
worden in Zandvoort-Noord,

ZONNEKUUR

65.-
NIEUW!

{bank en hemel}
per 30 min. 7.60
abonnement (lOx).
NIEUW!

GEZICHTSKANON
per 15 min 7.50

Voor informatie en afspreken:

Ellie van Straaten
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 10.00 tot
21.30 u., zaterdag van 12.00 tot 17.00 u.

Tel. 02507 -180 97

'e invloed van Japanse ont-
werpers is sinds enkele seizoenen
niet meer weg te denken uit het
modebeeld. Op zoek naar nieu-
we, on-conventionele vormen
zien we een wisselwerking tussen
traditioneel-Japanse elementen
en klassiek-westerse. Ook bij
Mac en Maggie is dit terug te vin-
den. Aldus ontstaat er, via ogen-
schijnlijke toevalligheden, een
totaal nieuwe wijze van kleden
bepaald door nog nooit vertoon-
de proporties en verhoudingen.
Dit alles in een stemmig gamma
van zwart en grijs-tinten, donker-
blauw, wit en écru. Uitgevoerd in
opmerkelijke materialen, het re-
sultaat van de geavanceerde Ja-
panse textiel-industrie. Een veel-
heid aan stoffen met opvallende
relief-effecten en dikwijls rafelige
structuren. En al dan niet kreu-
kelige nylon-varianten met een
zijde-achtig uiterlijk. Ikats blij-
ven belangrijk.

Oosters geïnspireerd, maar via een
koloniale omweg uiteindelijk toch
van puur westerse oorsprong. Een
stijl die denken doet aan de dracht
van een Indiase politie-agent. Een
beeld dat bepaald wordt door militai-
re en uniform-achtige details als
epauletten, soufflé-zakken en kope-
ren knopen. Vanzelfsprekend in de
geijkte kleuren als beige, wit, grijs en
khaki.

India
Ook al op India geïnspireerd, maar

in dit geval vol van authentiek folklo-
ristische kenmerken. Met zwierige,
meterswijde kleurige rokken, al dan
niet gedragen over een exotisch type
broek, de „churidhar". Zeer wijd van
boven maar met heel nauwe pijpen
die zo lang zijn, dat ze, eenmaal aan-
getrokken, het been vanaf de knie
hullen in horizontale draperieën.
Aangevuld met ellenlange fel ge-
kleurde voile sjaals, als tulband om
het hoofd geknoopt, als ceintuur om
de taille óf schuinsgewijs om het bo-
venlijf.

Kleuren: fel-rose, fuchsia, rood, ko-
balt, paarsblauw, hel olijfgroen en ci-
troengeel.

Nieuw zijn vooral combinaties in

Een zwarte tuniek met knoopsluiting.

verschillende nuances van één kleur.
Dus niet rood, blauw en geel, maar
bijvoorbeeld paars, paarsblauw, he-
mels-, azuur- en kobaltblauw samen-
gebracht in één outfit.

American
Minstens zo kleurig, maar van to-

taal westerse oorsprong is de uitbun-
dig-opzichtige stijl van de American
Tourist. Met onuitroeibaar-klassieke
sportswear-vormen die een vage her-
innering oproepen aan het uiterlijk
van de Amerikaanse toeristen zoals
ze in de vijftiger en zestiger jaren Eu-
ropa plachten te „doen", gekleed in
wat toendertijd nog vrijetijds-kle-
ding heette. Hier heersen woeste des-
sins en kleurige patronen. Nog be-

Zij: oversized katoenen trenchcoat. Hij: korte mannenblazer in katoenen vis-
graat, eronder een wit shirt gedragen op een ruime bandplooibroek.

trekkelijk „beschaafde" madras-rui-
ten, naast of in combinatie met
schreeuwerige „gordijnstof-dessins",
noppen, bloemen en strepen.

Behalve dit vleugje nostalgie naar
de zestiger jaren biedt de mode ook
nog een andere vorm van nostalgie
en wel naar de tijd dat er nog werk
was voor iedereen die werken wou.
Werkkleding, van stofjas tot overall.

De vitamines
van

AART VEER
heeft u nodig,
keer op keer.

AART VEER
'groenten én fruit

Grote Krocht 23
Zandvoort

/Tel. T4404

SLECHT WEER?
Verzorg uw huid

optimaal!
VERZORGINGSSETS

15.95vanaf.
bij

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

DE GAPER
Kerkstraat 36 - Zandvoort

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

bepaalt de belijning van deze catego-
rie. Eén en ander overvloedig voor-
zien van functionele en pseudo-func-
tionele details als schouder- en elle-
boogstukken van onverwoestbaar
ogend rubber, kunstleer of stevige
nylon. Forse opgestikte zakken en
sluitingen in de vorm van metalen
ritsen en drukknopen benadrukken
de doelmatigheid en comfort. Tevens
mannenkleren voor vrouwen: ook
een ,,tp groot" overhemd, dat kan
dienen als tuniek of jurk.

Succes
Tenslotte een stijl waaraan iedere

vorm van folkore of nostalgie vreemd
is. Bepalend is het silhouet: lang,
sluik, elegant en soms wat sexy. Rok-
ken reiken ruimschoots tot halverwe-
ge de kuit. Het accent ligt laag op de
taille. Blouses en jasjes zijn vaak kort
en wijd met ruim ingezette'wijde- of
vleermuismouwen. De rug krijgt rveel
aandacht: knoopsluitingen, drape-
riëen en décolletées. Jurken beleven
hier een belangrijke come-back in bo-
vengenoemd silhouet. Zwart over-
heerst, daarnaast fel rood en wit. Jer-
sey is het favoriete materiaal.

Mannen dragen hier klassiek-ogen-
de pakken, bestaande uit kolberts
met zeer verbrede schouders en broe-
ken met bandplooien. Ofwel op een
dergelijke broek een kort kolbert dat
het midden houdt tussen smoking en
kelner-dracht.

Zij: geruit mantelpakje met bedrukte
blouse. Hij: colbert en pantalon in
madrasruiten, gedessineerd over-
hemd.

Paviljoen 4
VRIJDAG 2 MAART

is ons strand restaurant
WEER GEOPEND.

Vele vis- en vleesspecialiteiten zoals vanouds bekend.

Reserveringen:
tel.02507-1 3431 /l 71 63.

Keuken geopend tot 21.30 uur.

Koopkracht:
wijnzuurkool zonde
van 't geld
Wijnzuurkool onderscheidt zich in
smaak hoegenaamd niet van gewone
zuurkool, maar is gemiddeld iwel bij-
na 40 procent duurder. Dit blijkt uit
een onderzoek dat is gepubliceerd in
het vandaag verschenen februari-
nummer van Koopkracht, het

maandblad van het Konsumenten
Kontakt. Koopkracht onderzocht in
totaal 20 zuurkolen. De gewone zuur-
kool kwam 9 keer uit het vat en was 4
keer verpakt, van de wijnzuurkool
kwamen er 3 uit het vat en waren er 4
verpakt. Zuurkool is goedkoop, ge-
zond en van een goede kwaliteit.
•Wijnzuurkool daarentegen is zonde
van 't geld, konkludeert de konsu-
mentenorganisatie. Koopkracht ad-
viseert de goedkoopste gewone zuur-
kool te kopen en naar wens bij het
koken een beetje witte wijn toe te
voegen.

De nieuwe
MODEKLEUREN

VINDT U BIJ:

3SUISSESjc?ff

Kom even een kijkje nemen in
onze etalage, 3 beeldige truien

in kaki/rood; deze kunt u
natuurlijk ook in alle andere

voorjaarskleuren breien,
en dit alles voor een zeer laag

prijsje. -~-

Corn. Slegerstraat2, Zandvoort.

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

LL 10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507 -1 40 90 / 1 47 64

'T:
Ook in Zandvoort-Zuid kunt u in

de komende maanden
bruin worden

ZONNEKUUR
(BANK en HEMEL)

/•«NJ Kuur 10x30 min. 00."per 30 min.

Wilt u nog even nagemeten van de warmte?
Dan trakteren wij u op een kopje koffie.

HOTEL-RESTAURANT

„ODYSSEE"
Hogeweg 5 - Tel. 02507 -1 46 74

Het gehele jaar geopend.

v*.

KINDERKLEREN KUNNEN TEGEN STOOTJE

Kleding zwangere
vrouw kan
prettig zittend zijn
Ue ontwerpen van de Prénatal-
kollektie zijn weer goed afge-
stemd op de speciale wensen en
omstandigheden yan de zwange-
re vrouw: Plezierig zittende kle-
ding, makkelijk om te dragen.

Gelukkig kan en mag positiekle-
ding tegenwoordig ook heel modieus
zijn, zodat de vrouw die in verwach-
ting is, niet gedwongen wordt om tij-
delijk de mode te missen. De Préna-
tal-kollektie past in het modebeeld
van het komend seizoen. Dit geldt zo-
wel voor kleuren en stoffen als voor
motieven en lijnen.

Eén van de stijlen is de Marine-
look: Een oversized silhouet met uit-
gewerkte details zoals zakken en
plooien. Veel broeken verder, maar
ook blouses en jacks. Wit en marine
zijn hier de hoofdkleuren. Aantrekke-
lijk is ook de Tropical-look: Eenvou-
dig uitgewerkte jurken en overgooi-
ers, waarbij vooral de grote kleur-
vlakken opvallen.

Dit seizoen niet in khakigroen,

niucu veel in taupu-achtlge tinten,
met accenten van kobalt en rood. In
de badmode zien we mooi gedessi-
neerde badpakken, waarbij natuur-
lijk ook alle aandacht is gegeven aan
een perfekte pasvorm. Zo kan ook de
vrouw die in verwachting is, zichzelf
dit jaar modieus in het zonnetje zet-
ten.

Stoeien, ravotten, klimmen, klau-
teren . . . dingen die een grote rol spe-
len in een kinderleven. De Prénatal-
kollektie voor kinderen tot ca. 6 jaar
houdt daar rekening mee. De kleren
zien er niet alleen leuk uit, maar kun-
nen door hun sterke kwaliteit ook
best 'n stootje hebben. Voor de jon-
gens veel broeken van canvas met
veel zakken en zakjes, sweatshirts in
allerlei variaties, en stoere jacks,
waaronder veel van chintz.

De jurkjes voor de meisjes ontbre-
ken uiteraard niet, maar ook de uni-
sex van de „Grote Mode" zien we te-
rug in de makkelijk zittende broeken
van katoen en denim, te kombineren
met katoenen blouses en heel veel zo-
merse kleurrijke t-shirts.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!
.||P||£K'K :̂̂  • - • . . . • . : ; • • • . . . • • • • ./ . ' ' • • • • . . • . . • • - . • . • • • • . . • • • • • • • - . • .

s heb ik mijn schoenen bij HERMAN HARMS gekocht
WAAROMMEERBETALENALSUTBIJONS

ERKUNT HALEN!
magere

•«•,•'.'•• V~*K"'-.;Kt-'<W. /Vlü

&$m^.K-m&:;::.''-:.^<\:'mnder-

vat.i

tegen inlevering van deze ̂
l waardebon ontvangt u ^~

heel kilo verse ; malse heel kilo-

l WAARDEBON l
l g tegen inlevering van deze §
i waardebon ontvangt u *
14ft originele
• v amerikaanse ï

hamburgers i
heel kilo

;'>'i5;<Jpi£,<'-S;f fei^^-i^i1.&;£;«••'•: s':

pa-o,sucade
lappen, ,

mager

wijder-
gehakt

VRIJDAG en ZATERDAG:
Roodkokende stoofperen

GIESER WILDEMAN
heel kilo
Heerlijk zoete

CLEMENTINES
zonder pit, 10 voor
Barstensvol sap:

PERS-
SINAASAPPELEN
10 voor

MAANDAG en DINSDAG
Vers van het mes:

RODE KOOL
gesneden, héél pond

1.89

2.50

2.50

0.75
DIEPVRIES

SOEPEN

(heel kilo) jf
Tijdelijk 3.95

Het «ssorüment geeft -n b,kj,s'v,n 900 m|
ukeustenoee- (g«wicht A1000 gr.)

AART
VEER

H

| GROENTEN en FRUIT

| Grote Krocht 23

| Zandvoort-Tel. 144 04
S §
iiiiiiüimniiMimiuiiiiminmiiiiiiiiiiiiiiiiiirnTi

heel kilo
dikbevleesde half om half

-braadworsf C95 braadkrabbenOSS gehaktfiSS
Mltî lf̂ S^Vf'i.;, •heeiWIo f̂e:;̂ ^^ Seïkiló? : Vt

VOOHUWTROUWEVIERVOETER:
mager A

1095 rundertiart 4f5
>iwi heel kilo ~••

WITT OPENINGSTIJDEN-
WOE DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZATERDAG 900 1500UUR

let op! ons filiaal Botcrmarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BINNENWEG 117
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HOEKCEDEMPTEOUDECRAtHT GROTE KROCHT/

HILLECOM HOOFDSTRAAT83 LISSE BLOKHUIS18

DcslagerijwaardcklantnogechtkoDingis!

Voor/aar ?
Met bloemen van

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT24,
ZANDVOORT

^

p melen

'9t} ^ üwhulpl
voorhetl

'chemisch.
'reinigen van'

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

TUNESIË

i 1 -daagse vliegreis, vertrek

hotel Sahara Beach, op basis
' .

: kamer met bad, balkon en
uitzicht op zee, is er al vanaf

rij/drycl««fling ^ ̂tanette
Zandvoort, Grote Krocht 21

Heomttedo, ZandvoortMlaan 09
SloemcrxSaal, Blo«m«ndatlsow«g 2

Haarlem, Jan Gljrenkade 163
;'èxkliiseifyeelé!Xtra

ind wat
zocht

SCroclit

s yraaig'iw-rëisaèyiseür heti'.
zomerprogramrnavólnog
betaalbare yliégvakahties

euro et
REISBUREAU

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 02507-

12560, Zandvoort

. rolc Krocht 3-5

'n Goede bril is bij OPTIEK SLINGER
een goed montuur, plus kwaliteitsglazen voor

'n zo laag mogelijke prijs!
'"'t, '

Deze monturen kompleet met glazen

Wi) bieden n bril kompleet
met fotochromatische
glazen m uw lees- ol
afstandssterkte Op-en
terugkleuren gaat zeker drie
keer zo snel als voorheen

Eigentijdse damesbril die door z'n
eenvoud erg stijlvol is. Prijs kompleet
met glazen in uw lees- of
afstandssterkte.

Herenbnl, een montuur,
kompleet met lees- of
afstandsglazen.

Mooi en modieus

SPANJE
MALLORCA

8 dagen naar Can Pastilla in 2-
kamer appartement "Helios" mt

logies.
Vertrek op 6 mei, is er al vanaf

per persoon.

exklusief veel extra >
kinderkorting, inklusief
'5-sterren-vliegreis' vari

Monturen kompleet met dubbelfokus
glazen. Verrassend Voordelig

Kompleet wil zeggen
montuur en glazen voor één prijs Geen
gegoochel met hoge glaspnjzen U weet
precies waar u aan toe bent

vraag uw reisadviseur het
zomerprogramma vol nog
betaalbare vliegvakanties

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ
' Hoge correctie geringe bijbetaling

Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en
service eist, kiest

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE $
OOGMETING '
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur

REISBUREAU

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 02507-

12560, Zandvoort

r

stap aan boord en beleef

tel. 1905

ons kaas-en zuivel-avontuur

Driemaster'-krant vol
*'errassende aanbiedingen,
grandioze prijsvragen en
.'titeressante informatie

Kaas heet nu al bijna een week
DE TROMP WINKEL

KAASËT^

beschuit met... KAAJ

proeven uit meel
dan 200 heerlijke

soorten kaas ...en zuivel

lansner & Co.
GAS en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Elna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

SchölpenpJein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

Informatie voor beginners
O ThPdneles met de nieuwste CBR-examendia s

• Extra in de rijopleiding, 2 uur voertuigbeheersing
voor ƒ 30 - (schakelen remmen, sturen), m m v

oud coureur en antislip deskundige Alfred
Abbenes

• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool Phil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT 20 - TEL. 02507-12071

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat61 -Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

vorïvo
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAIM
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman voor een goed verzorgde auto

Banketbakkerij SEYSENER
Haltestraat_23_- Zandvoort- Tel. 1 21 59

L j Deze week reclame:

VSLAGROOMTAARTJE
voor UitVü

Ze zijn er weer, onze bekende

LIMBURGSE NONNENVATSEN
een ook de bekende
SCHARRENKOPPENBOLLEN.
Alléén deze week (carnaval). To
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Grootscheeps onderzoek van TNO
ZANDVOORT - „Het onder-

zoek duurt een dag of veertien,
want wij doen zo'n 3 tot 4 km per
dag. Het gebied dat onderzocht
wordt is dat van Noordwijk tot
aan Beverwijk, dus voor Zand-
voort zijn wij zeker veertien da-
gen bezig", dat zegt Rolf de Bol-
ster uit Heerlen, schietmeester
van de TNO werknemers die mo-
menteel een geofysisch onder-
zoek verrichten voor de Zand-
voortse kust.

Een onderzoek dat wordt verricht
door de mensen van het veldkantoor
uit Nieuw Vennep van het TNO/Delft,
;en onderzoek dat wordt uitgevoerd
DP verzoek van Mobil uit Den Haag.

Deze maatschappij heeft namelijk
van het Ministerie van Economische
Zaken toestemming verkregen om te
mderzoeken of zich voor dit kustge-
Died in zee olie/en of gas bevindt. Het

Met zeewater boren naar olie
onderzoek dat nu plaats vindt geldt
dus met voor boringen aan de kust,
maar om te zien of zich op een be-
paalde afstand in de zeebodem schat-
ten bevinden die waard zijn geexploi-
teerd te worden.

Onderzoek
Voor de ploeg werknemers van

TNO is het onderzoek dat momenteel
wordt uitgevoerd al lang een routine-
karwei geworden. „Wij hebben derge-
lijke onderzoekingen al vaker ge-
daan, het is eigenlijk een vrij eenvou-
dige procedure", aldus de heer Wes-
terbeek van het Veldkantoor Nieuw
Vennep.

Gewerkt wordt met zo'n kleine zes-

tig man, waarvan er twintig in vaste
dienst zijn van TNO. De overige
werknemers worden per karwei uit
de regio aangetrokken meestal via
uitzendburo's.

De werknemers varieren dan ook
van werklozen bouwvakkers, school-
verlaters (HAVO en HTS) en een en-
kele werkstudent die zijn studie com-
bineert met enkele weken werk om
zijn studiepot te spekken. De werk-
nemers hebben nog een 45-urige
werkweek.

Ploegensysteem
Gewerkt wordt in een aantal ploe-

gen, de refractieploeg, de landmeters,
vijf boorploegen en een ploeg die

Met behulp van zeewater wordt een
lehulp van een stok.

gat geboord, waarna de man uiterst rechts de springlading plaatst met
(Foto's Berlott)

ervoor zorgt dat de kabels op de
juiste plaats worden geleged.

Het eerst zijn de landmeters aan de
beurt die het tracé bepalen In Zand-
voort ligt dat precies boven de vloed-
hjn

Hierna volgt de refractieploeg, een
vrij zelfstandige unit m het geheel
Voordat de boorploegen aan het
werk kunnen moet namelijk de diep-
te worden bepaald waarop de
spnngladingen moeten worden aan-
gebracht. Die dieptebepaling is af-
hankelijk van de dikte van de verwe-
rmgslaag van de grond en is de taak
van de refractieploeg. Door middel
van een kleine explosie aangesloten
op de benodigde meetapparatuur
stelt men de verweringslaag vast.
Wanneer deze is vastgesteld kunnen
de boorgaten worden gemaakt. De
kabelploeg plaatst de kabels en legt
de verbindingen tussen de sprmgla-
dmg en de diverse meetkasten.

Om de zestig meter wordt langs het
tracé een springlading aangebracht,
die bestaat uit twaalf maal 125 gram
springstof. Vanuit één punt worden
op een bepaalde afstand zes ladingen
geplaatst aan de oost- en zes aan de
westzijde. Dit aanbrengen geschiedt
door de lading te bevestigen aan een
lange staaf die in het geboorde gat
wordt geplaatst. Ieder gat is met
even diep, dit is afhankelijk van de
verweringslaag. In Zandvoort va-
neert die van 2 tot 3 meter.

De gaten worden geboord met be-
hulp van zeewater dat wordt opge-
pompt vanaf de vloedlijn. Zodra dit
gat is aangebracht wordt de spnngla-
ding geplaatst Vanaf het boorpunt
worden om de dertig meter geo-meet-
kasten aangebracht tot een afstand
van twee km ten Noorden en Zuiden
van het boorpunt. Deze kasten regi-
streren tijdens de ontploffingen de
trillingen die optreden. Deze trillin-
gen worden door een computer ver-
werkt, het uiteindelijk resultaat is
dat men via de aardlagen kan na-
gaan op welke afstand en welke diep-
te zich gas of olie bevindt.

Zelfs wanneer er olie of gas voor de
Noordhollandse kust wordt gevon-
den, is het nog niet zeker of er ook
geboord zal worden. Dit is namelijk
afhankelijk van de grootte van het
gevonden veld en de exploitatiemo-
gelijkheden en vergunningen die dan

voor het boren verkregen moeten
worden.

Afronding
Verwacht wordt dat men aan het

einde van deze week totaan IJmui-
den is gekomen Een snelle afronding
van het karwei dus voor de veldwer-
kers van TNO- de rapporten met de
uiteindelijke resultaten van het werk
zullen eerst over een half jaar zijn
afgerond. De heer Meilink van Mobil
verwacht dat men eerst tegen het
einde van het jaar een eindbesluit zal
nemen, afhankelijk van de resulta-
ten. Behalve het in kaart brengen
van de eventuele olie/gasvelden, is de
exploitatie namelijk afhankelijk van
de eigenschappen van het aanwezige
veld, de plaats dn een drukke scheep-
vaartroute of daarbuiten), de porosi-
teit, de structuur van de bodem, de
diepte en de grootte. Wanneer er m-
derdaad een „lonend" projekt voor
de kust wordt gevonden, dan zal men
nog vergunning van diverse Rijks- en
Provinciale overheden moeten knj-
gen om het veld te exploiteren.

Invasie
Voor Zandvoort is de „invasie" van

het groot aantal veldwerkers dus van
korte duur, want een invasie leek het
wel de afgelopen weken. ledere dag
arriveren de TNO-ers met een groot
aantal landrovers, wagens met meet-
apparatuur etc. Bovendien zijn de
auto's en werkers uitgerust met por-
tofoons want gezien de uitgestrekt-
heid van het werk en de nauwkeung-
heid waarmee gewerkt moet worden
is een goed contact tussen de diverse
ploegen een eerste vereiste. Oven-
gens worden die portofoons natuur-
lijk ook gebruikt voor dienstmedede-
lingen van minder urgente aard, zo-
als bij de lunchpauze „Zeg, bij wie
had jij die lekkere vis gehaald", infor-
meert een koude en hongerige werk-
nemer, die ook wel een warme hap
lust. Want zit het weer echt mee,
weinig regen en weinig wind, dus
ideaal voor het onderzoek, koud is
het wel en een stuk Zandvoorts ge-
bakken vis gaat er goed in. „Dat mag
ook in de krant dat de Zandvoortse
vis prima is", wordt gezegd, waarvan
akte- *, />M.A

Huisvesting en huisvestingsregels
ZANDVOORT - De huisves-

ingsregels en hoe die worden
oegepast blijken nog steeds een
;ropt probleem te zijn voor ver-
chillende inwoners. Naar aanlei-
ling van het bericht over het
ipheffen van de stuurgroep l- en
i-persoons huishoudens, werd op
Ie redactie onderstaand schrij-
ren ontvangen van de heer B. J,
jentz, Mr. Troelstrastraat 20 te
'andvoort:
In uw blad van 23 februari jongstle-

len domineert het onderwerp huis-
lesting. Uw hoofdartikel geeft de fei-
en en uw rubnek „Stuifzand" - deze
:eer erg goed - relativeert. Ik wil het
<iet hebben over stuurgroepen die
ich al of niet „gepakt" voelen of
<elangengroepen die al of niet te
voeg aan de oei trekken. Wat mij
nteresseert en ik denk veel inwoners
<an Zandvoort, is het volgende:
In genoemd hoofdartikel wordt ge-

leld dat er in de afgelopen tijd 177
loningen zijn toegewezen aan l- en
-persoons gezinnen en dat er in de
oekomst nog 120 van die woningen
uilen bijkomen.
Dat is toch niet gek denk je dan,

letende dat aan Zandvoort grote
'eperkingen zijn opgelegd. Men is er
'an toch maar in geslaagd om op
oms kleine stukken grond als bij-
oorbeeld een vroegere praktijkwo-
ing, een motel of een schoolgebouw,
'oor optimale bebouwing een flink
antal mensen aan een woning te
elpen. Nu loopt er echter een hard-
ekkig gerucht dat een (te) groot
edeelte van die klaarqekomen wo-
ingen is toegewezen aan niet-Zand-
oorters. Sterker nog, aan mensen
'ie niet geheel of geheel niet voldoen
:an de eisen zoals oesteld in de qe-

meentelijke brochure: De huisves-
tingsregels.

Lezing van dat boekje leert dat
jonge mensen, die hun leven lang in
Zandvoort hebben gewoond en zo
lang mogelijk bij hun ouders blijven
zonder de gemeenschap lastig te val-
len, nooit in aanmerking komen voor
een huurwoning. Het punten-sys-
teem, waarop de toewijzing zou zijn
gebaseerd, sluit elke andere conclu-
sie uit. Toch ben ik best bereid aan te
nemen dat 177 mensen dermate klem
zaten dat zij een woning toegewezen
hebben gekregen. Maar dan moeten
dat uiteraard wél Zandvoorters zijn,
want regels zijn regels. Een enkele
uitzondering kan ik best begrijpen
want die bevestigt nu eenmaal de
regel! M"<ir dan die geruchten. Groot
Kijkduin werd eens bezet door uit-
sluitend niet-inwoners van deze ge-
meente. Ook het voormalige dokters-
huis en het motel werden gekraakt.

Nu wil het er bij mi} niet goed m dat
je, als gemeentebestuur, voor die
mensen plotseling de genoemde huis-
vestingsregels (hoe gammel ze ook
zijn) niet meer correct zou hanteren.

Kortom, ik denk dat u, als Zand-
voortse spreekbuis, mij en velen met
mi] een genoegen zou doen als u
hierover wat meer duidelijkheid zou
kunnen geven. Mochten die „geruch-
ten" niet juist zijn dan zal dat veel
mensen die op een huurwoning zijn
aangewezen en die zich al heel erg
lang proberen te redden zonder an-
deren te hinderen, de hoop geven dat
zij binnen afzienbare tijd ook aan de
beurt zijn.

Mocht het tegendeel blijken, dat is
dus óók als men over het vrijgeven
van deze gegevens moeilijk doet. dan

ournesol wooneenheden aangekocht door de gemeente in 1979

zit er ergens iets, of beter iemand,
goedfout.

Opgeleverde
wooneenheden

Sinds 1975, zijn volgens een lijst
van de gemeente voor l- en 2-per-
soons huishoudens de navolgende
projekten gebouwd/opgeleverd:

40 - Lorentszstraat periode 1975/76
toegewezen aan EMM-leden 1:4

12 Tournesol, aangekocht en ver-
deeld gemeente periode 1978/82

6 wooneenheden aan Zandvoortse-
laan aangekocht en verdeeld ge-
meente, periode 1978/1982

27 Sonnewende Troelstrastraat,
periode 1978/82 50% gemeente, 50%
EMM

18 Sandevoerde Brederodestraat,
periode 1978/82 50% gemeente, 50%
EMM

34 Nieuwstraat Hulsmanhof, perio-
de 1982/86, 50% gemeente, 50% EMM

16 Zeestraat, Zeeburg, periode
1982/86, toegewezen door gemeente

24 Stationsplein, premiekoopwo-
ningen

Een totaal van 177 woningen, waar-
bii noe geteld moeten worden 24
stuks oude Noordbuurt, waarvan
507o door de gemeente en 50% door
EMM werd toegewezen.

Inmiddels zijn eveneens opgele-
verd 26 wooneenheden Klimop-
school, periode 1982/86 toegewezen
door de gemeente en gerealiseerd zul-
len worden: 13 eenheden aan de Hp-
geweg, premiekoopwoningen en 4 in
de Haltestraat eveneens premie-
koopwoningen.

Verder staat op het programma 40
wooneenheden Groot Kijkduin toe te
wijzen door de gemeente, evenals 37
wooneenheden op het terrein van de
Juhanaschool. In totaal dus 120 wo-
ningen. Met periode wordt aangege-
ven onder welk college deze wonin-
gen werden of worden gebouwd.

In totaal werden dus, inclusief de
oude noordbuurt 201 wooneenheden
opgeleverd, waarvan 24 stuks door
particulieren werden gekocht. 177
Wooneenheden werden dus door
EMM en de gemeente verdeeld. Het
eerste projekt Lorentzstraat 40 stuks
is echter al zo lang geleden, in de
jaren zeventig dat met helemaal dui-
delijk is of deze werden verdeeld op
de oude verdeelsleutel, gemeente 10
en EMM dertig huizen, waarschijnlijk
wel.

Na 1978 werden door EMM in to-
taal dus 81 woningen toegewezen aan
leden, waarbij het rangnummer een
belangrijke rol speelt, doch wel alle-
maal inwoners van Zandvoort.

Gemeente

Bij de gemeente ligt de zaak iets
anders. Immers van ieder woning-
contingent dat de gemeente met
rijksgelden mag bouwen moet tien
procent worden gereserveerd voor in-
woners die van het rijk een woning
toegewezen krijgen. Dat zijn mensen
die of in Zandvoort of in de regio
wonen en in rijksdienst werkzaam
zijn, (gezondheidszorg, PTT, Neder-
landse Spoorwegen, of gemeente).

Door de gemeente werden dus 96
woningen toegewezen, waarvan 10%
verplicht aan het rijk. De overige
werden na l januari 1983 toegewezen
volgens de huisvestingsregels, de an-
dere (dus voor l ianuari 1983) volgens
de toen geldende normen, waarbij
voorop staat dat iedereen moet staan
ingeschreven als woningzoekende in
de gemeente Zandvoort.

Iedereen die langer dan twee jaar
in Zandvoort woonachtig is, kan zich
laten inschrijven als woningzoeken-
de, doch staat in ieder geval als inge-
zetene geregistreerd.

Volgens de heer Heemskerk, chef
van de afdeling huisvesting van de

(Advertentie)

Het kabeltelevisie-
abonnementstarief in
Zandvoort wordt
gewijzigd.
Het abonnementstarief van de kabeltelevisie
in de gemeente Zandvoort zal met ingang
van 1 april 1984 worden verhoogd tot ƒ 15.85
(incl. 19% BTW) per maand.
Deze tariefsverhoging Is akkoord bevonden door de gemeente.

©-, Casema
nv centrale antenne systemen exploitatie maatschappij
casema. gevestigd te 's gravenhage

ND-HOLLAND MOET AFSLANKEN

Prioriteitenlijst 1
Gezondheidszorg

HAARLEM - Op vrijdag 2
maart leggen Gedeputeerde Sta-
ten 's morgens vanaf half tien een
voorstel van de gedwongen afge-
slankte prioriteitenlijst in het
provinciehuis in Haarlem voor
aan de leden van de Commissie
Gezondheidszorg.

Het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
heeft de provincies namelijk la-
ten weten, dat voor de j aren 1984,
'85 en '86 geen ƒ 1500 miljoen
maar slechts ƒ900 miljoen be-
schikbaar zal zijn voor nieuwe
bouwinitiatieven in de gezond-
heidszorg. Dit bedrag zal in twee
ronden aan de provincies worden
uitgekeerd.

Voor de provincie Noord-Holland
betekent deze drastische verlaging
van het landelijk bouwplafond een

gemeente Zandvoort is het toewijzen
van huizen een moeilijke zaak. Zo
heeft bijvoorbeeld een inwoner die 35
jaar of ouder is automatisch al meer
punten dan iemand van 18 jaar Bp-
vendien spelen bij de toewijzing di-
verse factoren en urgentieverklarin-
gen een rol.

Wanneer bijvoorbeeld een echt-
scheiding wordt uitgesproken en
men woonde vroeger in een huurhuis,
dan blijft de vrouw met de kinderen
wonen, en moet de man zelf andere
woonruimte zoeken. Woonde men
voordien in een eigen woning dan
blijft de man meestal in die woning
en moet in de huursector woonruim-
te gezocht worden voor een vrouw
met kinderen die je niet op straat
kunt laten staan.

Ook als de gezinnen kleiner wor-
den, wordt kleinere woonruimte ge-
vraagd bijvoorbeeld een flat- of be-
jaardenwoning. Hieruit blijkt duide-
lijk dat jonge starters, soms lang op
een woning moeten wachten, maar
van één ding kan men overtuigd zijn,
de woningen worden aan Zandvoor-
ters toegewezen, en niet aan anderen.
Indicaties en nummers spelen hierbij
echter wel een belangrijke rol.

onverwachte en pijnlijke ingreep m
de zorgvuldig opgestelde prioritei-
tenlijst.

Het verschil tussen de oorspronke-
lijke lijst en de afgeslankte lijst be-
staat voornamelijk uit het wegvallen
van de psychiatrische voorzieningen
in Amsterdam en het versoberen van
de bouw van een vijftal verpleeghui-
zen.

De behandeling van de prioritei-
tenlijst zal op vrijdag 2 maart het
vijfde agendapunt vormen tijdens de
vergadering van de Commissie voor
de Gezondheidszorg.

Noord-Holland mag in de eerste
ronde niet meer dan ƒ 100 miljoen
besteden aan urgente en direct uit-
voerbare projecten.

Uitgaande van deze ƒ 100 miljoen
willen Gedeputeerde Staten de vol-
gende projecten prioriteit verlenen in
de eerste ronde'

1. Verpleeghuis Lindendael m
Hoorn.

2. Verpleeghuis S.V.A Gaasper-
dam.

3. Verpleeghuis Hoog Laren.
4. Ziekenhuis Amsterdam-Noord.
5. Ziekenhuis Waterland.
Het verschil met de oorspronkelij-

ke prioriteitenlijst van de grote pro-
jecten is het wegvallen van de psy-
chiatrische voorzieningen in Amster-
dam, (die voor ƒ 10 miljoen op de lijst
geboekt stonden) en het versoberen
van de bouw van genoemde verpleeg-
huizen

De vijf projecten leggen samen een
beslag van ƒ75,2 miljoen op het
bouwbudget. Er blijft dus over voor
de kleine projecten een bedrag van
ƒ24,8 miljoen. Dat willen Gedepu-
teerde Staten besteden aan de meest
urgente te weten de Trappenberg,
een revalidatiecentrum in Huiaen,
Medisch Centrum Alkmaar (dialyse),
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (reno-
vatie), Jellinek hostel, een psychiatri-
sche afdeling van het Algemeen zie-
kenhuis Hoorn, Medisch Kinder Dag-
verblijf Margriet in Heemstede, psy-
chiatrisch ziekenhuis Willebrord in
Heiloo en psychiatrisch ziekenhuis
Santpoort (psycho motorische thera-
pie). Grote projecten die volgens het
college voor de tweede ronde in aan-
merking moeten komen zijn: de psy-

De refractieploeg aan het werk.

TRIEST - zijn een aantal politieberichten deze week - ten
eerste wil men graag bekend gemaakt worden bij de politie met
de eigenaar en de eventuele daders(s) van de doodgevonden
hond - gewurgd - een afgrijselijk misdrijf waar schoolkinderen
mee werden geconfronteerd •

Triest ook de dood van een Zandvoortse vrouw die met
vakantie in Oostenrijk was - en doodgevroren werd aangetrof-
fen -- even triest als de Australier die zaterdag een acute hart-
stilstand in Zandvoort kreeg - en overleed - ondanks direct
toegepaste hartmassage en mond-op-mond-beademing van de
politie - twee oudere vakantiegangers die niet meer terugkeren
•

VERSTANDIG -- het besluit van een 82-jarige automobüiste
die zaterdag haar rijbewijs inleverde bij de Zandvoortse politie
-- deze dame zou even keren in de Nieuwstraat - toch al een
nauwe bedoening - dus eerst voorzichtig achteruit - boem te-
gen een muur - toen geschrokken vooruit - iets te hard want ze
reed een tuinmuurtje plat - en toen ja toen durfde ze niet
verder de schade aan de beide muurtjes en haar auto in ogen-
schouw nemende - een kordate dame die haar rijbewijs maar
inleverde en met de bus naar huis keerde - wel jammer - mis-
schien had ze nog jaren auto gereden wanneer ze niet in de
nauwe Nieuwstraat had geparkeerd - maar dat kun je niet
weten, dat doe je nooit •

Een lans brak Rita de Jong voor de horeca in de badplaats -
of de voorzitter van de raad toch niet wilde overwegen om het
sluitingsuur van de horeca voor het naderend carnaval tot vijf
uur te verlengen - dit was al jaren te doen gebruikelijk en de
weigering had misnoegen opgewekt - of de voorzitter dit advies
ter harte neemt is Jiatuurlijk een andere vraag -- de tijd zal het
leren - we merken het dit komende weekeinde vanzelf wel •

Tobber kwam aangerend met de oren in de nek - hij had het
nieuwtje ook gehoord - van de metingen op het strand dan -
geschrokken van de explosies zocht hij de kachel op - „het is
binnen nog steeds warmer dan buiten op het strand" meldde hij
buiten adem •

„Bovendien denkt Rode Heintje dat wij nu een Dallas krijgen
en dat wij allemaal rijk worden - maar dat is niet zo hoor - de
enige olie die wij hebben zitten nog steeds in vergeten olietanks
- weet je wel toen de olie zo duur werd en het gas voordeliger -
(mensen, mensen is dat even lang geleden) - nou toen lieten ze
allemaal gasverwarmmg bouwen - en lieten de tanken in de
grond - in veel steden zijn die al opgeruimd - maar hier moet
nog steeds een tankslag komen - heb ik mij laten vertellen •

„Trouwens het wordt een dolle boel met carnaval - geen
prins met raad van elf-- maar prins met Zwarte Piet - want de
grote baas heeft de carnavalsvereniging de zwarte piet gegeven
- toen hij tegen de horecaffers heeft opgemerkt dat de carna-
valsvereniging dat late sluitingsuur ook niet zag zitten - „Heb-
ben wij helemaal niet gezegd, iedereen boos en wij de zwarte
Piet, nou die hoort bij Sinterklaas en niet bij ons •

Dus de hele handel op hoge benen naar het raadhuis - echt
waar heb ik zelf gezien - ik dacht nog straks gaan ze vechten -
maar dat is er niet van gekomen •

Weetje wat een groot gevecht gaat worden - de waarde van
de banen van de ambtenaren -- het zijn nu allemaal referenda-
risseii - echt waar - net het Amerikaanse leger - allemaal jon-
gens met sterren op de kraag, er is geen gewoon soldaatje meer
bij - dat gaan ze straks recht praten in de raad - dus wordt er
een gevecht verwacht -- zal mi] benieuwen wie dat wint •

„He Tob, kom nu eens met wat aardige nieuwtjes, je komt
alleen maar vertellen van boze mensen, er gebeurt toch wel
eens wat leuks"? vroegen wij •

„Ja..a, zei hij aarzelend, dan moet ik toch eens diep gaan
nadenken - want ik weet nog wel het een en ander - is dat leuk
offe grappig? .... moetje luisteren - er worden regelmatig brie-
ven geschreven in het dorp afkomstig van het raadhuis door b
en w - sommige van die brieven hadden beter niet geschreven
kunnen worden -- want dat is een moeilijk vak - te schrijven
watje bedoelt - daar heb je een echte klerk voor nodig - en die
zijn er niet meer - had ik al gezegd - sorry ik dwaal af-- goed ze
praten in de raad uitgebreid over een verkeerd geschreven
brief-- en ze geven gelijk opdracht een briefte schrijven aan de
staatssecretaris om te zorgen dat het Marine Hospitaal open
moet blijven -- dat loopt natuurlijk nooit goed af- ze schrijven
ook een brief over het bedrijfsvuil en die mag voorlopig ook nog
niet verzonden worden - ik bedoel maar als je weet dat dat
iemands zwakke punt is dan ga je toch niet vragen om het te
doen -- dan doe je dat zelf even - dat loopt vast niet goed af*

Maar goed het wordt carnaval -- en veel mensen vinden dat
leuk - en de operettevereniging geeft een uitvoering dat is ook
leuk - en in de Duinpan was liet zondag ook gezelig - zie je wel
wat leuks hoor - geef mij nu maar wat lekkers •

Dat hebben wij gedaan - de krant is klaar - voetjes op tafel -
tot volgende week •

chiatribchü vooi/,ieningcn in Amster-
dam, bestralmgsruirnten Antonie
van Leeuwenhoekhuis, een nieuw
verpleeghuis in Amsterdam-Noord,
het ziekenhuis Gooi-Noord en het
revalidatiecentrum in Amsterdam.
Ook de slechte huisvesting van pa-
tienten in Vogelenzang en Santpoort
moet in de tweede ronde meegeno-
men worden.

Kee doodgereden
ZANDVOORT - Op vrijdag 24 fe-

bruari werd om vijf uur 's morgens
het stoffelijk overschot van een ree
op de Zandvoortselaan aangetroffen
Er is niet bekend wie het dier heeft
overgereden.
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FAMILIEBERICHTEN

1 1i >< >ii >i >

Op 16 maart zal het 40 jaar geleden zijn dat onze
ouders en grootouders

HENK VERMAAT
en
JANS VERMAAT-PAAP

in het huwelijk traden.

Op deze dag is er gelegenheid tot feliciteren van
16.00-18.00 uur in restaurant Delicia, Kerkstraat
16 te Zand voort.

Anc en Bets
Marco
Patrick
Lies en Jos
Riu en Cees

Potgieterstraat 58
Zandvonrl

f*
§ Mevrouw

§
§

A. Duivenvoorden-
van der Mije

hoopt op maandag 5 maart 1984
75 jaar te worden.

l Wie dit met de familie wil vieren is
§ welkom om 17.00 uur in de opkamer
§ van visrestaurant Duivenvoorden. ^
i

Op 69-jarige leefti jd is, op zaterdag 25 februari
1984, in xijn geliefd Benidorm, plotseling overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, onze
broer, zwager en oom

Hendrik Jan Emmclot

Zandvoort
Miep, Emmelot-Smaling

Amsterdam:
Josephus Emmelot

Zandvoort:
Maria Emmelot

Gisella
Jan Paul

en verdere familie

2041 KD Zandvoort
Burgemeester van Alphenstraat 57 flat 6

Thuis geen bezoek.
De crematie en tijd zal nog nader worden bepaald.

t
Toch nog onverwacht is tot onze diepe droefheid
heden, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken,
van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorgza-
me vader, groot- en overgrootvader

Florcntius Josephus
van Deursen
echtgenoot van
Elisabeth Theodora Borger

op de leeftijd van 84 jaar.

Uit aller naam:
E.Th. van Deursen-Börger.

2042 XJ Zandvoort, 26 februari 1984
Zandvoortselaan 129

De eucharistieviering en de teraardebestelling heb-
ben inmiddels plaatsgevonden.

t
Tot onze grote droefheid is heden rustig ingeslapen
onze innig geliefde zorgzame moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

Theodora Aarssen
weduwe van Ferdinand Johannes Everar-
dus van Houten

op de leeftijd van 82 jaar.

Oosterhout:
A.G. van Houten
M.R. van Houten-van den Heuvel

Zandvoort:
F.J.E. van Houten
E. van Houten-Lommers
A.J. van Houten
C. van Houten-Peerdeman
H. van Houten
A. van Houten-Kos
Th. F. van Houten
M.H. van Houten-Epker
J.W. van Houten
H.A.M, van Houten-Konijn

Westervoort:
A. van Houten
U.l. van Houten-Claus
Klein- en achterkleinkinderen

2042 JD Zandvoort. 26 februari 1984
Kerkstraat 15

Op verzoek van de overledene hebben de Eucharis-
tieviering en begrafenis, in alle stilte, in aanwezig-
heid van de naaste fami l ie plaatsgevonden.

Met ingang van 24 februari 1984 heb ik mijn

SCHILDERSBEDRIJF
opgeheven.

Langs deze weg wil ik al mijn cliënten hartelijk
danken voor het in mij gestelde ver-
trouwen gedurende de afgelopen 22 jaar.

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33
2041 PM Zandvoort

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marissiraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 - 33 19 75

INBOEDELVEILING
op DONDERDAG 8 MAART 10.00 uur

's morgens in
VEILINGGEBOUW

DE WITTE ZWAAN
Gasthuisplein.

Er zal worden geveild: veel meubilair, van modern
tot oma's tijd - textiel - verlichting - glaswerk -

porselein en vele andere goederen.
Te bezichtigen op de kijkdagen

maandag 5 maart van 10.00 tot 20.00 uur,
dinsdag 6 maart van 10.00 tot 18.00 uur.

In!.: tel. 1 21 64
VEILINGDIRECTIE: S. WATERDRINKER

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zand voort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00 uur! !!
Kom luiste; 3n of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan! l!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.-
Let op !!! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag
karbonade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, rriosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise;
zondag Vz kip met frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZESPECIALITEITENKAART
T-bone,400a500gram 28.50
Tournedos, 300 gram .v.' 25.50
Entrecôte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

J. G. ANDERSON
ARTS

AFWEZIG
van 3 tot 14 maart.

Waarneming:
dr. Drenth - dr. Flieringa - dr. Zwerver

Mata Hari Snackcorner
02507-13201. Haltestraat24-Zandvoort

• KOUDE SCHOTELS • BITTERGARNITUREN
• INDONESISCHE RUSTTAFELS • CHINESE

FONDUE alleen op bestelling.

Wat niemand anders heeft: .
• „ZANDVOORTSE ROLLEN".
Gaarne verstrekken wij u (telefonisch) een prijsopgave
in het winterseizoen: woensdags gesloten.

Deze week:
• INDISCHE PASTEITJES
• BROODBAPAO

VERKEERSREGELING

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten op
het Mussenpad de geplaatste borden 61 van
bijlage II van het Reglement Verkeersregels
en -tekens te doen verwijderen en aldaar
borden 60 van genoemde bijlage te doen
plaatsen.

Het desbetreffende verkeersbesluit ligt van
l maart 1984 tot l april 1984 ter inzage
op de afdeling Algemene Zaken van het
raadhuis, Swaluëstraat 2 - alhier. Het raad-
huis is daartoe opengesteld van 8.30 tot
12.30 uur.

Zandvoort, l maart 1984,
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H.Merts. H.Machielsen.

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 uur

van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

c&utouerkuur

G. van Enqelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel.
02507-19453 b.g.g. 13887

Alle kans dat uw proefrit op
een viiegtrip uitloopt.

Wie nu een van deze
Volkswagens koopt, vliegt gratis
naar de Volkswagen fabriek.

U bent een automobilist met een
zakelijke instelling. Verbruik, afschrijving en
restwaarde zijn punten die bij u zwaar
wegen in geval van aanschaf van een auto.
Zo rijdt u pas echt plezierig in een auto die
even koersvast is op de weg als bij inruil.

Alle redenen dus om tot een proefrit
met de Passat, de Passat Variant of de
Santana te besluiten. Want hoewel ze alle
drie danig verschillen, zijn het alle drie Volks-
wagens tot en met.

Dat betekent dat ze uitblinken in voor-
uitstrevende techniek. Zo is een achteras met
koerscorrigerende ophanging zeldzaam
in deze klasse, evenals een zelfcorrigerende
stuurinrichting.

Ook zuinigheid is een sterk punt. Door
toepassing van relatief veel lichte kunststof

stand gereduceerd. Samen met de perfecte
aerodynamische vorm en de beproefde,
zuinige motoren levert dat uitermate gunstige
verbruikscijfers op.

6 Jaar carrosseriegarantie tegen door-
roesten van binnenuit en 3 jaar lakgarantie
vindt Volkswagen even vanzelfsprekend
als l jaar totale garantie ongeacht het aantal
kilometers.

De degelijkheid en betrouwbaarheid
die iedere Volkswagen eigen zijn, worden
vertaald in een aangenaam hoge restwaar-
de aan het einde van de rit.

*Blijft over dat éne tijdelijke extra. Want
mocht u nu tot kopen besluiten, dan wacht u
een eendaagse viiegtrip naar de Volks-
wagen fabrieken in Wolfsburg.

Zodat u zelf kunt constateren wat er
voor komt kijken om "Degelijk duurt 't langst"
waar te maken.

Wilt u naam, adres en telefoonnummer
van deVA.G dealer voor Volkswagen en
Audi bij u in de buurt, bel dan:
020-866811.

>

materialen heeft Volkswagen de rolweer-

Volkswagen. Degelijk duurt 't langst.

Passat v.a. 22.181
Leverbaar in een zuinige 1,3 liter motor

van 44 kW 160 DIN-pkl en een 1,6 liter motor
van 55 kW 175 DIN-pkl. Bovendien is er de unieke
5-cilinder 2 liter motor met 85 kW 1115 DIN-pkl.
Gasinbouw is geen probleem. Ook zijn er twee
dieselversies, waaronder een turbo.

Passat Variant v.a. 24.906
Z'n motorenprogramma is identiek aan

dat van de Passat. Met neergeklapte achterbank
ontstaat een ruimte van maar liefst 1,83 m2.
De deelbare achterbank, standaard in de GL-
uitvoering, kan voor éénderde, tweederde of
helemaal worden neergeklapt.

Santana v.a. 23.901
De reislimousine bij uitstek. Vier deuren

zijn standaard. Leverbaar in 4 benzinemotor-
versies: een 1,3,1,6 en 1,8 liter carburatiemotor en
een 5-cilinder 2 liter injectiemotor met 85 kW .
1115 DIN-pkl. Gasinbouw geen probleem. Ook
zijn er twee dieselversies, waaronder een turbo.

Afleveringskosten f 410,-. Prijzen incl. BTW, af Leusden. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden. *Deze aanbieding geldt uitsluitend van l tot en met 29 februari 1984 via de officiële
V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi.
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Veel sterker Z '75 krijgt
onverdiende nederlaag

Oe Hoofddorpse doelman is Philip van der Heuvel net te snel af.

HOOFDDORP - Opnieuw
moest Zandvoort'75 met een nip-
te nederlaag genoegen nemen, 2-
1. Tegen Hoofddorp waren de
Zandvoorters ook nu niet de min-
dere en gezien het spelbeeld van
deze wedstrijd was een gelijkspel
zeker op zijn plaats geweest.

Behoudens de eerste tien minuten
heeft Zandvoort'75 de rest van de
strijd beheerst. In deze eerste minu-
ten stond het Zandvoortse doel on-
der zware druk en met de moed der
wanhoop stelden de verdedigers zich
te weer. Een misser in de defensie
werd de badgasten noodlottig en v.d.
Bijl kon Hoofddorp in de tiende mi-
nuut naar 1-0 schieten.

Zandvoort'75 kwam na deze tegen-
valler beter in het ritme en heeft
Hoofddorp het vuur na aan de sche-
nen gelegd. Aanval op aanval kwam
op het Hoofddorpse doel en een kei-
hard schot van Raymond Keuning
had meer verdiend. De Hoofddorpse
doelman kon de bal nog juist onder
de lat vandaan stompen. Zoals zo
vaak in het voetbalspel is de aanval-
lende ploeg vaak kwetsbaar in de
verdedigin en Hoofddorp kreeg een
goede mogelijkheid door een snelle
counter. Gelukkig voor Zandvoort'75
faalde Imanse voor open doel.

Na de doelwisseling een nog furieu-
zer Zandvoort'75 dat al het mogelijke
deed om op zijn minst tot de gelijk-
maker te komen. De Zandvoorters
forceerden in het eerste kwartier een
zestal hoekschoppen en uit een daar-
van knalde Raymond Keuning schit-
terend in, maar even fraai stopte de
Hoofddorpse doelman de bal. Het
bombardement van Zandvoort'75 le-
verde echter niets op.

De zeer spaarzame aanvallen van
Hoofddorp werden goed opgevangen
maar een kwartier voor tijd sloeg het
noodlot voor Zandvoort'75 toe. Na
een duel van Luit Veenstra met een
Hoofddorpse aanvaller, dacht ieder-
een dat er normaal door gespeeld kon
worden, doch de scheidsrechter had
gekonstateerd dat Veenstra aan het
shirtje van zijn tegenstander had ge-
trokken. De toegekende strafschop
werd door Imanse benut, 2-0.

Zandvoort'75 was even aangesla-
gen, maar nam snel het initiatief

weer over en gaf alles voor een goed
resultaat. Bart Koops kwam snel op
en zijn voorzet werd door Jeroen Tur-
kenburg rakelings over gekopt. Toch
kwam het verdiende tegenpunt toen
Peter Braamzeel de bal fraai in-
schoot 2-1. De Zandvoorters bleven
knokken en kwamen nog heel dicht
bij de gelijkmaker. Philip van der
Heuvel kwam vrij en kogelde rake-
lings over. In de slotfase heeft Zand-
voort'75 alles op de aanval gegooid
en kreeg Hoofddorp het zeer moeilijk.
Door de ballen lukraak weg te trap-
pen werd er veel tijd gewonnen en
zodoende kon Hoofddorp met pijn en
moeite aan de goede kant van de
score blijven.

Voor Zandvoort'75 betekende het
opnieuw een teleurstellend en over-
diend verlies waardoor de positie op
de ranglijst er niet beter op is gewor-
den. Gelukkig degradeert slechts een
team in deze afdeling en dat zal waar-
schijnlijk Energie zijn dat ver achter
ligt op de Zandvoorters.

Standen voetbalclubsL
Tweede klasse
WPC
ZFC
ADO'20
Zilvermeeuwen
Zandvoortm.
Hollandia
VIOSW
Vitesse'22
SVW'27
Alcm. Victrix
HBC
Volewijckers

Vierde klasse B
dag
SMS
De Geuzen
De Spartaan
DSC'74

A KNVB
15-24
14-23
15-18
15-17
15-15
14-14
14-14
14-12
14-11
14-10
14- 9
14- 5

KNVB zater-

14-22
13-19
13-16
14-15

SCZ'58
RCH
Hoofddorp
DWA
Bloemendaal
Swift
Zandvoort'75
Energie
Tweede klasse HVB
Renova
Schalkwijk
TZB
CBS
EHS
BSM
WH
DSC'74
Heemstede
Vogelenzang
Inter Heemskerk

T

rf

12-14
14-14
14-13
12-12
13-11
11-10
13- 8
14- 4

13-22
13-17
14-15
13-14
13-13
12-13
13-13
13-13
12-11
13- 6
13- 5

Zegereeks TZB gestuit
HAARLEM - De opmars van

TZB kwam zondag ten einde
door een onnodige nederlaag te-
gen DSC'74. De eerste vijf minu-
ten van de wedstrijd zijn TZB

GOEDE PARTIJ HEREN

Geen revanche voor Lions-dames
ZANDVOORT - Na de kleine

lederlaag, vorige week tegen
Vhite Stars, waren de Lions da-
nes zaterdagavond gebrand op
en revanche in de thuiswed-
trijd tegen ditzelfde team. Tot
an de elfde minuut was daartoe
Ie kans doch toen lukte er bij
,ions niet zoveel meer, terwijl
Vhite Stars over een bijzonder
uiver schot beschikte, 44-71. De
leren speelden een yportreffelij-
:e partij tegen Cronjé Shots, en
lebben tot de laatste minuut
;oede kansen op de zege gehad,
loch' toen waren de Haarlem-
ners iets fortuinlijker en grepen
.Isnog de winst met 72-80.

De wedstrijd tussen Lions en White
itars kende een gelijkopgaand be-
in. White Stars nam steeds een klei-
e voorsprong, doch telkens konden
e Zandvoortse basketbalsters te-
ugkomen. Vooral Caroline Bol hield
e Lions in de race. Na elf minuten
7-18. Lions wilde toen te veel. Het
pel werd te snel opgezet en ook de
oelpogingen waren niet zuiver ge-
oeg. De White Stars kreeg daardoor
leer balbezit en kon door fanatieker
pel meerdere rebounds afvangen.
ilons scoorde slechts nog twee pun-
?n, terwijl White Stars gemakkelijk
e basket kon vinden, ruststand 19-
3.
In de tweede helft probeerde Lions

rat van de achterstand weg te
rerken. De Zandvoortse dames
coorden ook wel maar White Stars
erkeerde in een geweldige vorm en
ep eenvoudig verder uit. Achtste
linuut 31-50. De Haarlemsen von-
en elkaar goed en met fraaie aanval-
:n en snelle breaks werd Lions naar
en grote nederlaag gespeeld, 44-71.
Topscores Lions: Caroline Bol 20,

:ika de Leon 8, Wil Brinksma 6.

Ieren
Het zich reeds met degradatie ver-
>end hebbende Lions herenteam

Zilver voor
Üa Willemse

ZANDVOORT - Tijdens de natio-
ale zwemkampioenschappen in het
utphense Graaf Ottobad heeft Ria
'illemse een tweede plaats en een
Iveren plak veroverd op de 200 me-
'i schoolslag. Bovendien verbeterde
j haar eigen tijd van 2.35.49 met
%e tienden van seconden en scoor-
s achter Petra van Staveren een tijd
ïn 2.35.23. Begrijpelijk was dat Ria
ïn tikje teleurgesteld was dat zij net
'et de jongere Petra van Staveren
Jór kon blijven die aantikte in
35.01 en het goud opeiste. Ook een
ider lid van de Zandvoortse Zwem

Poloclub De Zeeschuimers had
ch door de zware limieten heen een
'egangsbewijs gezwommen. Wander
alderman startte in de finale op de
'00 m. vrije slag en eindigde na
'•01 00 sec. als zesde en laatste. Een
*r goed en leerzaam debuut op.
-ze kampioenschappen temeer
ander in staat is rond de 16.45.00 te
temmen. In de strijd op de kortere
'hoolslag-afstand 100 m. dames was
ederom Ria degene die een ereprijs
ontvangst kon nemen. Een derde

aats en een bronzen plak waren de
honing voor haar 1.12.77 sec.

kwam tegen Cronjé Shots verrassend
voor de dag. Aan het spel van de
Zandvoorters was niet te zien dat
zo'n lage plaats op de ranglijst bezet
wordt. Een goede inzet met zowel
aanvallend als verdedigend uitste-
kend spel, zorgden er voor dat Lions
tot een behoorlijk resultaat kwam.

Het begin was voor de Zandvoorters
die Cronjé Shots direkt op een 8-2
achterstand zette. Fel werd door
Lions om de bal gestreden en Cronjé
Shots had het duidelijk moeilijk, na
vijf minuten 10-6. Enige te verre af-
standsschoten, die gemist werden ga-
ven Cronjé Shots de gelegenheid de
stand om te zetten in een 13-16 voor-
sprong. Lions stortte echter niet in
elkaar en ondanks dat steeds tegen
een geringe achterstand werd aange-
keken vochten de Zandvoorters zich
knap terug.

Vooral Olaf Borkent en Evert Bol
waren zeer goed op dreef en zorgden
er voor, met goede akties, dat Lions
in de race bleef. Via 22-28 werd de
ruststand van 38-40 .bereikt.

Direkt na de rust was het eerste
balbezit voor Lions en Evert Bol
scoorde met een fraai afstandsschot
de gelijkmaker 40-40. De strijd werd
met de minuut spannender en geen
van beide teams kon een beslissende
voorsprong nemen. Die kwam er wel
een minuut voor het einde. Cronjé
Shots kwam met zeer veel moeite op
72-75 en Lions probeerde toen een
press om alsnog tot een zege te ko-
men. In deze alles of niets poging
lukte het echter niet, waarvan Cronjé
Shots kon profiteren door de eind-
stand op 72-80 te bepalen.

Scores Lions: Olaf Borkent 19,
Evert Bol 15, Eric Lampe 11, Rudy
Becic 10.

Zandvoortmeeuwen zet
opmars gestaag voort

AMSTERDAM - Het blijft met
Zandvoortmeeuwen voortreffe-
lijk gaan. Opnieuw werd een zege
aan het totaal toegevoegd en
daardoor hebben de Zandvoor-
ters ztch duidelijk losgewerkt uit
de onderste regionen en plaats
genomen in de middenmoot. Nu
moest De Volewijckers er aan
geloven met 1-2, waardoor de
Zandvoorters tot een score van
veertien punten kwamen uit de
laatste negen wedstrijden.

Een overwegend sterker Zand-
voortmeeuwen heeft tot laat in de
wedstrijd moeten vechten voor de
overwinning. Een overwinning die ei-
genlijk reeds vroeger in de wedstrijd
tot stand had kunnen komen daar er
vele kansen om zeep werden ge-
bracht.

De beginfase was direkt voor Zand-
voortmeeuwen dat diep doordrong in
de Amsterdamse defensie zonder tot
succes te komen. De eerste aanval in
de vijfde minuut van De Volewijckers
betekende wel een doelpunt. Te
zacht terugspelen van Hans Schmidt
op doelman Ed Steffers gaf Muller de
gelegenheid de score te openen, 1-0.
Ondanks deze achterstand bleef
Zandvoortmeeuwen sterker maar
kon de juiste richting niet vinden. Bij

een uitval van De Volewijckers
maakte Schmidt zijn foutje goed
door nu de bal van de doellijn te
trappen.

De Zandvoorters forceerden in het
verdere verloop van de eerste helft
vele hoekschoppen en schoten van
Raymond Roode, Mario van Meelen
en Frans Post leverden echter niet
het gewenste resultaat op. Vlak voor
rust kwam Zandvoortmeeuwen toch
tot de gelijkmaker. Een kopbal van
Raymond Roode werd door een Am-
sterdamse verdediger met de hand
uit het doel gehaald wat een straf-
schop betekende, die door Hans
Schmidt werd verzilverd, 1-1.

De tweede helft gaf eenzelfde spel-
beeld te zien. Een veel sterker en
beter Zandvoortmeeuwen tegen een
De Volewijckers dat het hoofdzake-
lijk moest hebben van inzet. De Vole-
wijckers verdedigde de gelijke stand
met man en macht en was tevreden
met deze stand. Vele goede kansen
gingen voor Zandvoortmeeuwen ver-
loren, waardoor de spanning gehand-
haafd bleef.

Zandvoortmeeuwen bleef door-
gaan en de voor Raymond Roode in
het veld gekomen Jps van der Meij
had er duidelijk zin in. Vijf minuten
voor het einde speelde V.d. Meij zich
knap vrij en zijn voorzet was voor
Norbert Vissers niet te missen, 2-1.

Verrassende zege ZVM -dames
ZANDVOORT - Het zaalhand-

balgebeuren nadert het einde en
de ZVM-teams boekten fraaie re-
sultaten. De heren hopen nog
steeds op een misstap van De
Bunkert maar zijn inmiddels wel
verzekerd van promotiewedstrij-
den.

Tegen SRC maakten de Zand-
voorters duidelijk veruit de
sterkste te zijn, 23-17. De ZVM-
dames zorgden voor een enorme
verrassing door tot de eerste
overwinning te komen. SRC was
kansloos tegen een prima spe-
lend Zandvoorts team, 15-9.

De ZVM-heren hebben de strijd te-
gen SRC van het begin tot het einde
volkomen beheerst. Direkt werd ge-

start met snelle aanvallen waaruit
fraaie doelpunten ontstonden. Daar
SRC goed partij gaf onstond er een
wedstrijd die het aanzien volkomen
waard was. In de eerste helft nam
ZVM reeds een voorsprong van 11-7.

Na de doelwisseling een voortdu-
rende goede strijd met prima aan-
valsspel van ZVM. Daarbij werd de
verdediging niet verwaarloosd, doch
SRC kon toch enige malen de bal
achter Pieter Trommel krijgen. De
ZVM-voorsprong kwam echter geen
moment in gevaar en met bekwaam
spel werd de overwinning gesteld op
23-17.

Doelpunten ZVM: Ko Schouten l,
Djurre Boukes l, Hans Mol 2, Willem
Brugman 2, Dirk Berkhout 3, Joop
Boukes 3, Ernst Pehle 5, Cor v.d.
Koekelt 6.

Dames
Het reeds gedegradeerde ZVM-da-

mesteam kwam tot een uistekende
prestatie door middenmoter SRC op
een 15-9 nederlaag te trakteren. Een
zeer verdiende overwinning van de
Zandvoortse dames die steeds beter
gaan spelen, alhoewel de vorm iets te
laat komt. Coach Dijkstra had enige
omzettingen in het team gebracht,
hetgeen bijzonder goed uitpakte.
Truus Hofstra werd nu de gevaarlijke
speelster op de cirkel en Janna ter
Wolbeek mocht het proberen met de
opbouw in het midden, wat haar zeer
goed afging.

Na een vlot begin van SRC, dat een
0-2 voorsprong nam, kwam ZVM
sterk terug en tegen het eind van de
eerste helft kon de' achterstand om-
gezet worden in een 8-6 voorsprong.

Na de rust kwam SRC fel in de aan-
val en zette het Zandvoortse doel on-
der druk. Greet Vastenhouw komt er
echter steeds beter in, en verichtte
enige goede reddingen. ZVM bleef
echter goed overeind en met een paar
snelle breaks werd de voorsprong uit-
gebouwd. Vooral Yvonne de Jong
was op schot en kwam tot een totaal
van vijf treffers.

Met prima handbal werd SRC afge-
bluft en voor het eerst sinds septem-
ber vorig jaar konden de Zandvoort-
se dames juichend het veld verlaten,
15-9.

Truus Hofstra kan met moeite een halt worden toegeroepen.
Foto: Dick Locnen.

Sporting OSS
ZANDVOORT - Voor Sporting

OSS stonden er een drietal vol-
ley b al wedstrijden op het pro-
gramma waarbij de resultaten
verdeeld waren. Het derde heren-
team trad aan tegen het lastig te
bespelen Kennemerland en
kwam tot een 2-2 gelijkspel.

Kennemerland nam een geringe
voorsprong en Sporting was het team
dat de achterstand steeds kon wég-
werken en zelfs een voorsprong ne-
men. Via spannende rally's moest
Sporting de set toch met 14-16 aan
Kennemerland laten. Sporting re-
vancheerde zich in de tweede set en
pakte de set met 15-4. De derde en
vierde set verliepen gelijkopgaand en
beide partijen namen om beurten de
leiding. De derde set was met 13-15
voor Kennemerland en de vierde set
voor Sporting met dezelfde cijfers,
hetgeen de partijen in evenwicht
bracht.

Het tweede damesteam speelde te-
gen Spaarne '75 vijf en behaalde een
ruime 3-1 overwinning. In de eerste
twee sets vormde Spaarne geen enke-
le bedreiging voor Sporting, dat met
15-5 en 15-8 de sets pakte. In de derde
set maakte Sporting er een te vrolij-
ke set van, er was geen inzet en
Spaarne profiteerde door de set met
15-9 te winnen. In de vierde set was
de inzet terug en met overtuigend

noodlottig geworden, daar toen
al tegen een 2-0 achterstand werd
aangekeken. De Zandvoorters
kwamen nog wel terug tot 2-1
maar konden het overwicht niet
in de gelijkmaker omzetten.

DSC'74 preste TZB in de beginfase
vast op eigen helft en voordat de
Zandvoorters tot het juiste tegenspel
konden komen stonden zij met 2-0
achter. De defensie ging niet geheel
vrijuit bij beide treffers. Na dit over-
rompelende begin van DSC kwam
TZB beter in het spel en kreeg meer
grip op de strijd. De Zandvoorters
schiepen zich goede kansen maar het
duurde tot zeven minuten voor de
rust eer de 2-1 stand op het scorebord
kwam. Ab Bol zette goed voor en Ron
Zwemmer knalde de bal onhoudbaar
in, 2-1.

Nog voor de rust kwam TZB bijna
op gelijke hoogte. Het ging fel ten
aanval en Marcel Cabri schoot kei-
hard tegen de doelpaal. De terug-
springende bal kwam voor de voeten
van Ab Bol, die zijn inzet van de
doellijn zag gehaald.

In de tweede helft is TZB overwe-
gend in de aanval geweest maar kon
de stugge Haarlemse defensie niet
verschalkeen. Schoten van Martin
van der Mije, Ron Zwemmer en Roei
de Reus werden gestopt of gingen
rakelings naast. In deze meer span-
nende dan fraaie partij moest DSC'74
zich hoofdzakelijk beperken tot ver-
dedigen en kwam er slechts zelden
uit met een counter. De Boys hielden
het achter goed gesloten, maar aan-
vallend wilde het met de afwerking
niet vlotten.

Contractsverlenging
trainer W. Groen

ZANDVOORT - Zandvoortmeeu-
wen heeft het trainerscontract van
Willem Groen met een jaar verlengd.
Na ampele besprekingen kwamen
beide partijen tot een akkoord en
heeft Willem Groen de selectie op-
nieuw onder zijn hoede. Het dienst-
verband van de jeugdtrainer J. Kne-
vel is eveneens met één jaar verlengd.

volleybal werd Spaarne naar een 15-7
nederlaag gespeeld.

Het jeugd-mix team kwam uit te-
gen koploper HSVC en ging eervol
met 3-0 ten onder. Er werd door het
Zandvoortse team keihard gevoch-
ten voor een goed resultaat en in de
eerste set kon tot aan 9-9 gelijke tred
worden gehouden. De ervaring en
betere techniek van HSVC gaf echter
de doorslag wat 15-9 betekende. On-
danks goed volhouden van Sporting
waren de volgende twee sets voor
HSVC met 15-3 en 15-4.

Komende zaterdag een volledig
programma in de Zandvoortse Pelli-
kaanhal. Jeugd: Sporting OSS A-
HSVC A 18.30 uur, Sporting OSS
K-Die Raeckse M 18.30 uur, Sporting
OSS Mix-Spaarne '75 K 18.30 uur.

Dames: Sporting OSS 1-OVRA 3
19.30 uur; Sporting OSS 2-FES 2
20.30 uur, Sporting OSS 3-Allides 5
19.30 uur.

Heren: Sporting OSS 1-OVRA 5
20.30 uur, Sporting OSS 2-Allides 11
19.30 uur, Sporting OSS 3-Triumph 4
20.30 uur.

ZANDVOORT - In de zaalvoet-
balkompetitie stond de Zand-
voortse derby Rinko tegen Zand-
voort Centrum op het program-
ma. In een rumoerige wedstrijd
kreeg Rinko met een 5-4 overwin-
ning iets te veel, daar een gelijk-
spel de verhouding beter had
weer gegeven. Voor SC Hong
Kong is het doek in de interregio-
nale klasse gevallen. Door een 9-4
nederlaag tegen Ellerman zullen
de Zandvoorters volgend jaar
niet meer uitkomen op het hoog-
ste zaalvoetbalfront.

In de strijd tussen Zandvoort Cen-
trum en Rinko was het in de beginfa-
se een aftasten van de defensies.
Zandvoort Centrum combineerde be-
ter dan Rinko en Eddy Ottno moest
er weer tegen aan om onheil te voor-
komen. Thomas Schulte kogelde nog
net voorlangs en Steef Gerke miste
eveneens netaan. Rinko kwam toch
tot enige doelpogingen, maar ook
Nanfred Bakels had zijn vizier niet
scherp genoeg staan en Peter Schip-
per kon eveneens niet tot score ko-
men na een fraaie solo.

De betere mogelijkheden bleven
echter voor Zandvoort Centrum en in
korte tijd kwam het op een 2-0 voor-
sprong. Eerst was het Rein Kreuger
die Addy Ottho uitspeelde en even
later knalde Thomas Schulte Zand-
voort Centrum naar een 2-0 voor-
sprong. Dit leek de ruststand te gaan
worden, doch in de laatste minuut
profiteerde Teun Vastenhouw van
een misverstand en bracht Rinko
dichterbij, 2-1.

In de tweede helft waren er over en
weer mogelijkheden en was het Bart
Borschuijver die in de vijfde minuut
de partijen in evenwicht bracht. De
vreugde voor Rinko was van korte
duur, daar Bob Brune en Steef Gerke

DOEK VALT VOOR HONG KONG

Gelukkige winst Rinko
in enkujL uuiiLUun k i u m l i " '. Ccn-
trum op een verdiende 2-4 yoor-
sprong zette. De strijd kreeg hierna
een rommelig karakter en van beide
teams moesten er enige spelers ter
afkoeling verwijderd worden voor
een aantal strafminuten.

Rinko met een man minder slaag-
de er toch in om terug te komen tot
3-4, door -een fraaie treffer van Wim
Paap. In de vijftiende minuut kwam
Rinko zelfs langszij. Een schot van
Piet Keur kwam tegen de paal maar
in de rebound zorgde Peter Schipper
voor 4-4. In de slotminuten streden
beide partijen voor de overwinning
die op een gelukkige wijze bij Rinko
terecht kwam. Na een onoverzichte-
lijke situatie voor het doel van Rob
Hendriks drukte Wim Ppaap de bal
over de doellijn, 5-4.

Hong Kong
Voor de SC Hong Kong is er geen

redding meer mogelijk in de interre-
gionale zaalvoetbalkompetitie. De
Zandvoorters vochten tegen Eller-
man voor de laatste kans maar waren
kansloos, 9-4.

Hong Kong heeft het wel gepro-
beerd om degradatie uit te stellen
maar het sterke Ellerman kombi-
neerde beter en sneller. Ellerman
speelde de Zandvoorters enige malen
uit en kwam al snel op een 3-0 voor-
sprong. Nog voor de rust kon Hans
Schmidt iets terug doen, 3-1.

Na de doelwisseling ging Hong
Kong ten aanval en daarvan profl-
teerde Ellerman door met snelle
counters doelman Ed Steffers te be-
stoken. Steffers redde veel maar kon

niet verhinderen dat Ellerman naar
6-1 uit liep. Hong Kong gaf zich niet
gewonnen en door twee doelpunten
van Hans Schmidt en één van Fred
Ipenburg werd de achterstand terug
gebracht naar 6-4.

Alles trok ten aanval en dat werd
Hong Kong noodlotting. Ellerman
speelde het spel zeer goed en finishte
op een 9-4 overwinning.

Bridgenieuws

ZANDVpORT - Bij de Zand-
voortse Bridgeclub heeft de afge-
lopen vijf weken een viertallen-
competitie plaatsgevonden.
Hierbij eindigde het team be-
staande uit de heren Bruin, Ipen-
burg, Gebhard en Jongbloed op
de eerste plaats met 166 punten.

De tweede plaats was voor de
families Peeman en Spiers met
139 punten, gevolgd door het
team bestaande uit de fam. Hoo-
gendijk en de heren Smink en De
Wit met 129 punten.

Voor degenen die niet aan de
viertallen deelnamen, was er een
ladderwedstrijd opgezet. Bij deze
wedstrijd legden de heren Heil-
ker en Vulsma beslag op de eer-
ste plaats met 299.29%. De twee-
de plaats ging naar de dames
Dear en Paap met 270.79% en de
dames Bos en Smink bezetten de
derde plaats met 265.27%.

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: Dr. Adé Scipio Blüme. tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK BOU-
MAN EN MOL, arts G.J.J. Mol, tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anrlerson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: tel. 023-313233.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-

WAUR
STANDEN

ZANDVOORT - Dewaterstanden
voor de komende week:

Datum
1 maart
Z maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
% maart

HW
2.56
3.26
4.02
4.34
5.02
5.38
6.11
6.45

Maanstanden: 2
Springtij:
100 cm.

LW
10.44
11.30
12.13
0.13
0.51
1.25
1.52
2.14

maart
zaterdag 3

H W
15.00
15.32
16.04
16.44
17.19
17.52
18.19
18.52

NM 19
maart

LW
23.04
23.37
.....

12.49
13.16
13.46
14.14
14.41

.31 uur.
NAP +

kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort. tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-3^0899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Woensdagavond van
18.30 tot 19.30 uur. Schriftelijk: post-
bus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 3-1 maart 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur prof. dr. A. v.d.
Beek uit Leiden. Gemeensch. Herv./
Ger. Dienst. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur dr. M. E. Brinkman.
4e dienst van een serie van vier dien-
sten over de wonderverhalen rondom'
Jezus. Thema: de wonderbare spijzi-
ging. Viering Heilig Avondmaal. Kin-
dernevendienst en crèche. 19.00 uur:.
Avondgebed.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-:
BOND, Brugstraal 15
Hr. H. de Jong. Thema: Religie.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochickerk „St. Agalha'' Gr. Krocht
Zaterdag: 19.00 uur E/V met orgel'
zang.
Zondag: 08.45 uur stille viering; zon-
dag: 10.45 uur hoogmis met St. Caeci-
liakoor thema: „De kern van gods-
dienst". (lektuur '84). Lezing: Rom. 5
12-19 en Mat. 4,1-11 (Heraut febr.).
KERK v.d. NAZARENER, Zijlweg
218, Haarlem
Zondag: 10.30 uur morgendienst ds.
J. Overduin; 19.00 uur avonddienst
ds. J. Overduin.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur. tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37. Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.
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MQQI weer ut niet...
ZONDAG A.S.

gaat

STRANDPAVILJOEN

Seagull Campari
weer

OPEN
iedereen /s weer van harte welkom.

TOT ZON D AG!

P. REUS
„Vis en specialiteiten"

Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Deze week:

Zweedse haringfilets
m

DILLE-ROOMSAUS
MOSTERD-ROOMSAUS
BOUQUET-MARINADE
DILLE-MARIIMAOE
WIJN-KRUIDENMARINADE
TOMATENSAUS
KERRIESAUS
ROOM-KRUIDENSAUS

Diverse PATÉS uit eigen keuken.

ZATERDAGAVOND 3 MAART
GROOT CARNAVALSFEEST IN

S BAR BLACK JACK
II in samenwerking met

&DE SCHUIMKOPPEN
S (de enig echte van Zandvoort, o.l.v. PRINS WILLEM l,
S alias Opa Schuimpie)

!
L BIER per glas 1.50

Aanvang vanaf 20.00 uur.

VRIJ ENTREE

VREEBURG & ZN.
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor betere kwaliteit
naar uw Topslager.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
bieedte in diverse lettergrootten

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
, M CROS
Plaatsing is mogelijk m de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad f 028 per millimeter
Sluittijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw letöt telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977
28411 of algeven ol zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad Gastnuisplem 2 2042 JM Zand
voort
• Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8 Postbus 264 1430
AG Aalsmeer

0 Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie
O Badhoevense/Slolense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
se Courant, Weekblad Ouder Amstel Amstelveens Week
blad Uithoornse Courant De Ronde Vener Aalsmeerder
Courant Buitenveldertse Courant Diemer Courant De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Am
sterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer Nieuwsblad
Oost Waterland De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Wees
per, Muider Post en Almere Post
ƒ 4 90 per millimeter
Sluiltijd vrijdag 16 00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenlieco-
mmalies in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver
krijgbaar
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 m rekening ge

'bracht
• Bi| plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidmgsbied een krant verstuurd hiervoor wordt ƒ 1 00
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro advertentie com Z telefonisch
opgeven lel 020 562 3004 020 562 3005 of 020 562 2964
{deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC

Te huur gevi GARAGE
BOX omg De Ruyter
straat tel 02507 19253
* Verloren GRIJZE FIETS
TAS op 17 feb m op
schrift Doris Lok Zand.
voort Fred Wijntjes Um
cum Tel 02507-18432 na
18 00 u
* T k gevi DIESELBUS
groot BE oud mod geen
bezw Motor moet goed zij n
om op te knappen Teg
red piijs Tel 17421
* T k aang 4 deui s LIN
NENKAST eont hout
hang en leg g pr staat
Vr prijs ƒ 250 Tel
19593
* T k DAMES + HEREN
FIETS ad ƒ 50 - fietsstoel
tje polyester ƒ 25 badka
merkachel ƒ 25 - fiets
mandje ƒ 10 duobloc +
wastaf ƒ 100 keuken taf
m foimica blad ƒ 25 Tel
na 16 00 u 17421
* T k WINTERKOSTUUM
z g a n donkerbl zom
kostuum nieuw donkerbl
2 ri] blazer nw mt 56 l
paar echte leren hoge hè
ienschoenen iubber 700!
mt 45 nieuw Tel 02507
13807
* T k excl witte BRUIDS
JAPON mt 40/42 m apar
te sleep Niet gedi in
Z voort Tel 02507 14302
* T k gevi electrische
KETT1NGZAAG Tel
02507 13926

Te huur aangeb gem KA
MER m kookgelegenheid
ml tel 02507 16033
15182
* Te koop GARAGE onder
Burg v Fenemapl
• rondom algesloten met
muren • Pi n o t k Bel
vooi meei informatie
02507 16690
* Zwaite ska.i SLAAP
BANK 2 p ? hoeslakens
te koop 80 tafelbiljart
met schragen ballen en
keu s Vraagprijs ƒ 250
Tel 02507 13332
* Te koop 2 m ANTENNE
10 elm f 25 idem disco
ne 16 elm ƒ 30 combi
scan 4b ƒ 30 portable
ontvang Heatkit ƒ 152
174 mH? o a BMW i^ncuit
bi andweei scheepvaart
ƒ 75 J Boere 02507
13544
* Port WERELDONT
VANG Lloyd FM air AM
LW korte golf l 6 30
mHz 4 band 144 175 en
27 50 mHz squelsh + mge
bouwde ant versterker en
politieontvangei 86 88
mHi' Prijs ƒ 275 J Boe
re 02507 13544

Promotie voor Zeeschuimers
ZANDVOORT - De Zeeschui-

mers zullen ook dit jaar promo-
veren naar een hogere zwemdivi-
sie Voor alle zwemverenigmgen
organiseert de KNZB jaarlijks
twee kompetities, te weten de
jeugdkompetitie voor zwemmers
en zwemsters tot 16 jaar en de
verenigingskompetitie waarvoor
geen leeftijdsgrens geldt Vier
wedstrijden per zwemseizoen
worden aan de hand van de tij-
den landelijk vergeleken en met
punten gewaardeerd Na drie
overwinningen m de veremgmgs-
kompetitie staat vast dat de Zee-
schuimers promoveren van de D
naar de C-divisie

Een ongelooflijk goed resultaat
wanneer men bedenkt, dat de Zee-
schuimers sinds half 1981 onder lei-
ding van trainer George Sieverding
elk jaar zijn gepromoveerd en het er
bovendien naar uitziet dat volgend
jaar ook de B divisie kan worden
bereikt In de loop van die drie jaren
is er dan ook heel wat veranderd bij
de Zeeschuimers, om mist de groei

aspiraties van de Zeeschuimers meer
ruimte te geven zijn er heel wat meer
trainmgsuren bijgekomen, is er m-
middels duidelijk gewerkt aan een
grotere wedstrijdploeg die groeide
van 17 naar ruim 50 kinderen Ook de
medische begeleiding is nu in profes-
sionele handen gekomen wat zeker
noodzakelijk is bij de begeleiding van
de topzwemmers en -zwemsters Het
is duidelijk dat de Zeeschuimers met
hart en ziel werken aan een kontmue
ring van het hoge zwemmveau van
hun wedstrijdploeg Steeds meer ko-
men de namen van de Zandvoortse
Zeeschuimers in de landelijke be
langstelling en de interesse van top
clubs uit Nederland om tegen de Zee
schuimers de stnid aan te binden is

gezien de vele uitnodigingen groeien-
de

Een zwemveremging die met haar
leden successen boekt moet ook
openstaan voor het doorgeven van
technieken en tramingswijzen aan
anderen, een uitspraak van trainer
George Sieverding waarvan Hans
Jansen van Steenwijk '34, regerend
Nederlands kampioen schoolslag 200
nieter dankbaar gebruik maakte In
een twee maanden durende trai
ningspenode was hij m Zandvoort te
gast bij de Zeeschuimers Afgelopen
zondag in Zutphen zwom hij o l v
Sieverding een nieuw Nederlands
zwemrecord op deze afstand in
? 20 11 en versloeg Frank Vnver die

bij de start direct de kop nam m d
laatste meters voor de finish Eer
succes voor Steenwijk waaraan de
Zeeschuimers veel hebben bijgedra
gen

Hoewel je zou verwachten, gezier,
de schoolslagspeeialisatie van ds
trainer, dat er alleen schoolslagspe
cialisten bij de Zeeschuimers worder
gekweekt wijst een nadere beschou
wmg van behaalde limiet voor kring
en zomerkampioenschappen er 01
dat de Zeeschuimers all-round ge
worden zijn 22 limieten voor vlinder
slag, 21 voor rugslag, 26 voor school
slag en 28 voor de vrije slag, elke kee
over 100 meter 18 topzwemmers er,
-zwemsters zullen met elkaar niet
minder dan bijna 200 starts kunneri
maken op de komende belangrijke
zwemwedstnjden, waarbij ook de an
dere afstanden zijn meegerekend

Ê
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Theorieschool
Zandvoort

Dinsdag6 maart

START THEORIECURSUS
(nieuwe stijl)

Adres.
Geref. kerk, Emmaweg

(zij-ingang), aanvang 20.00 uur
Inlichtingen

tel. 1 49 46 / 1 61 97 / 1 20 71 / 1 94 53
of op dinsdagavond.

De aarde lacht
Zij doel hel mei bloemen

R EMERSON (1803-1882)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

lacht óók' Hij doet het met zijn
uurwerken Ze zij n onvergelij kehj k mooi en

volkomen betrouwbaar
In ons eigen atelier reparaien we ook oude en antieke

horloges en klokken
Vooraf prijsopgave Volledige garantie

Programma maart
Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De vereniging
Vrouwen van Nu heeft voor de ko
mende maand het navolgende pro-
gramma samengesteld
dinsdag 6 maart
kontaktochtend m Zomerlust met le-
zmg over edel/natuurstenen Aan
vang 10 uur

Praatgroep
afstandmoeders

HAARLEM - ledere donderdag-
middag komt de praatgroep voor af-
standmoeders bij elkaar bij FIOM
Haarlem, Nassauplem 2 te Haarlem

Tijdens deze middagen kunnen al-
len die met het verdriet en de proble
matiek te kampen hebben van het af-
staan van hun kmderen.hierover pra-
ten om zodoende het verlies emgzms
dragelijk te maken

Inlichtingen Line Abma en Rens-
ke Althuisius, telefoon 023 323603

auto- en motorrijschool

bert hoogendijk
20jaar ervaring
tollensstraat 35
2041 pp zandvoort
tel 02507 -1 49 46

• automaat
• schakel
• motor
• eigentijdse theorie

lidbovag-
collectief31

Woensdag 7 maart
wandeling o l v Miep Rouss Verza
melen 10 00 uur Gemeenschapshuis
Woensdag 14 maart
wandeling o l v Miep Rouss Verza-
melen 10 00 uur Gemeenschapshuis
Donderdag 15 maart
bezoek Haarlemse juwelier Vertrek
09 00 uur, lijn 80 busstation Louis Da-
vidsstraat
Dinsdag 20 maart
kienmiddag hotel Zomerlust, aan-
vang 14 00 uur
Vrijdag 23 maart
vertrek leden weekend Parijs, 08 00
uur Gemeenschapshuis
vrijdag 30 maart
bezoek Frans Halsmuseum o l v heer
Kooy Verzamelen 10 00 uur, ingang
museum Kosten ƒ 4 - pp entree
voor eigen rekening

Hond overreden
ZANDVOORT - Rijdend in zijn

auto over de Kostverlorenstraat kon
een 40-jarige Amsterdammer een
plotseling overstekende bouvier niet
meer ontwijken Het dier werd over-
reden en stierf ter plaatse aan zijn
verwondingen De hond was tussen
de geparkeerde auto's overgestoken
zodat de man hem niet had zien
aankomen

Aanrijding
ZANDVOORT - Een 20-jarige

Haarlemmer nam op 23 februari van-
af de Westerparkstraat de bocht te
ruim met zijn auto Op de Marn van
St Aldegondestraat raakte hij daar-
door de geparkeerde auto van een 20-
jange Zandvoorter

Beide auto's liepen zware schade
op Ook werd een lichtmast bescha-
digd

Auto beschadigd
ZANDVOORT - Op het moment

dat een 57-jange Zandvoortse brand
weer een brand stond te blussen
werd zijn auto die in de Haltestraat
stond geparkeerd, aangereden

Een 21-jarige Zandvoorter kwam|sl
achteruit njdend uit de Diaconie
huisstraat, omdat hij tot de ontdek
kmg was gekomen dat hij een straat
tever was ingeslagen Hij had kenne
lijk de auto van de brandweermai
met opgemerkt

Winkeldiefstal
ZANDVOORT - De politie heeft

een 19-jange Zandvoortse vrouw en
een 20 jarige Zandvoortse man aan
gehouden, die ervan worden ver
dacht op 22 februari een pantalon te
hebben gestolen uit een winkel aan
het Raadhuisplem

De man wordt er bovendien nog
van verdacht samen met een 21-jari
ge Zandvoorter in een woning te heb
ben ingebroken

Hekwerken vernield
ZANDVOORT - Drie Zandvoortsi

jongens hebben op zondag 26 februa
n een hekwerk vermeld aan de To
lenstraat Na een achtervolging doo
de politie kon het drietal, dat m lee
tijd varieerde van 15 tot 19 jaar op d
»«ëJ3« begraafplaats m de kraag wor
den gegrepen

Op het politiebureau verklaarde d
19-jarige inderdaad de vernielmgeil
te hebben aangericht en bovendieJ r<

het hekwerk bij het J P Herjeplantl s
soen te hebben kapotgemaakt I

De eventuele rekeningen van d
schade IJ zullen
worden

hem gepresenteer

Tijdens het winkelen
of na een gewone boodschap

is het prettig even te ontspannen
bil

een heerlijke kop koffie

Ons uitgebreide
assortiment gebak

is echt de moeite waard

Kerkstraat 15 Tel 1 22 53

Deze week
zaterdag en zondag

zijn de

SLAGROOMSOEZEN
met bramen

(om mee te nemen)

1.50
Haltestraat 13 Tel 1 47 38

Bent u al op het

WATERLOOPLEINTJE
geweest ?

ZO NIET... DAN GAUW DOEN, HOOR !!!
Er staat echt van alles van

KLEINE PRULLETJES
t/m

BEDDEN en STOELEN.
U KUNT BIJ ONS ELKE DAG SPULLEN INBRENGEN.

Wij komen ook halen, maakt bijna niet uit wat.

Tot morgen bij Marcel op het

WATERLOOPLEINTJE
Haltestraat 61A - Tel. 1 34 63

KOOK-CURSUS vo.r MANNEN
IN HET PANORAMA-RESTAURANT

Onderricht m voor-, tussen-, hoofdgerechten en desserts door
chef-kok Dirk Schlosser.

SPECIALE AANDACHT VOOR DE BASIS-KEUKENTECHNIEKEN.
Duur van de cursus 4 dinsdagochtenden, te beginnen op 6 maart a.s

Inlichtingen
vrijdag en zaterdag a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur,

tel. 02507 -1 21 44, toestel 38.

U weet toch
al dat
ELLEN
terug is bij:

COIFFEURS
international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (02507) 1 40 40

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S.
RIOOL-en DAKSERVICE

Vrijblijvend prijsopga ve.

Tel. 023-33 OS 38 / 025OB-13 56

SCHILDERWERK
DE

WINTERSCHILDER
50.- per dag premie

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

club mnritimi
Strandpaviljoen 9

bij de rotonde
Tel. 1 88 88

Vanaf 3 maart is ons
strandpaviljoen

weer
GEOPEND

Als vanouds bent u
van harte welkom!

voor de particulier

m

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop9 Een medede-
hng te doen7 Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen Zie voorbeeld hierboven Vul hieronder uw tekst m'

\

Mijn „Micro kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen

VtfNaam

LAdres
i
Telefoon

l
[Postcode Plaats

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus -\22, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrtoet uiterlijk maandag 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen
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VOORSTEL VAN COLLEGE:

Koopwoningen in vrije sector op
terrein Van Lennep/Sofiaweg

ZANDVOORT - Door het col-
ege wordt voorgesteld het ter-
'ein Sofïaweg/Van Lennepweg te
Destemmen voor woningbouw in
de vrije sector, zo mogelijk pre-
mie C-woningen. Premie C is een
nieuwe vorm en betekent dat de-
gene die een woning koopt één-
malig in aanmerking komt voor
een rijkssubsidie van vijfenzes-
tighonderd gulden.

Mocht de raad met dit voorstel
akkoord gaan, dan dient er voor
dit gebied een voorlichtingsbe-
sluit genomen te worden.

Geen sociale woningbouw dus, vol-
gens de plannen van EMM die hier al
ruim tien jaar mee bezig is, geen pre-
miehuur of premiekoopwoningen,
naar vrije-sectorwoningen, waarvoor

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort.
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-13.rfO en
14.00-17.00 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur
Klachten over bezorging: uit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Am-
stelveen
Redaktiechef: Dick Piet -
Amstelyeen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ 34,50 per jaar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per halfjaar
Voor postabonnementen gel-
den andere tarieven.

de bewoners van de flatwoningen in
Zandyoort-Noord het eerst in aan-
merking komen.

Volgens de heer Heemskerk van de
afdeling huisvesting blijkt er onder
de flatbewoners veel animo te be-
staan om eindelijk eens in een eenge-
zinswoning te kunnen wonen. Het
complex is dus in de eerste plaats be-
stemd voor deze doelgroep.

Door het college wordt aangevoerd
dat sociale woningbouw onder de
huidige regering nagenoeg onmoge-
lijk geworden is.

Dat sinds 1975 in de gemeente
Zandvoort geen koopwoningen meer
zijn gebouwd en dat sindsdien in de
sociale sector 466 woningen zijn of
worden opgeleverd.

De woonlasten van de door het col-
lege voorgestelde woningen zullen
per maand ƒ 673.- bedragen (wanneer
dit huurhuizen zouden zijn dan wordt
dit bedrag p-fraamri op ƒ773- per
maand). De aankoopsprijs minus de
ƒ 6500.- bedraagt ƒ 114.500.-.

Aannemer
Het college komt al met een

pasklare oplossing voor de bouw van
dit complex, niet alleen zijn de plan-
nen reeds ontwikkeld, maar ook
heeft men reeds een aannemer op het
oog.

Het college heeft het schiftende
werk al verricht en is tot de conclusie
gekomen dat het plan van aanne-
mingsmaatschappij Slokker, qua
prijs en energiebesparende maatre-
gelen en in de stedebouwkundige op-
zet het meest aan de door het college
gestelde randvoorwaarden voldoet.

Men is hierbij uitgegaan van de ku-
bieke inhoud per woning, energiebe-
sparing, geluidsisolatie, bouwkosten,
handhaving van zoveel groen als mo-
gelijk is, en de speciale hoekoplos-
sing van het complex dat past in de
stedebouwkundige plannen.

Woningbouwvereniging.
Door de woningbouwvereniging
EMM werd op 22 september reeds
een plan ingediend voor dit terrein,
een terrein zo werd door EMM aange-
voerd, waarmee men al vele jaren be-
zig was hierop woningbouw te reali-
seren.

Het college zegt in oktober de wo-

Raad akkoord met
uitkering aan
ijsbaan
ZANDVOORT - Met de stemmen
van Attema (WD), Flieringa en Gie-
len (Inspraak Nu) tegen is de Zand-
voortse gemeenteraad akkoord ge-
gaan met het college voorstel het
Zandvoortse aandeel (ƒ 75.000.-) in de
schade-uitkering aan de Stichting
Kunstijsbaan Kennemerland niet bij
de gemeente Haarlem te claimen.

Oorspronkelijk was het college van
mening dat Zandvoort wel degelijk
rechten kon doen gelden op deze
claim, die inmiddels al door de nieu-
we stichting is aangewend voor her-
stel en heropening van de kunstijs-
baan in Haarlem. Onder druk van
diverse commissieleden, onder ande-
re WD en PvdA, is het college ge-
deeltelijk gezwicht voor de argumen-
tatie, dat Zandvoort als enige deelne-
mende gemeente niet om deze verze-
keringsgelden kon vragen. Gedeelte-
lijk, want de wethouders Attema en
Flieringa bleven tegen het voorstel.

Strandloop
ZANDVOORT - In samenwerking

met RTC Olympia wordt op zondag
18 maart de 18e Strandloop over 4 en
8 km. georganiseerd over het strand
tussen Zandvoort en IJmuiden. Bo-
vendien zal er die dag ook de 9e halve
marathon ovft 21 km plaatsvinden.
Het startpunt bij deze wandelingen is
de Rotonde.

De vertrektijd voor de Strandloop
over 4 km, waaraan senioren kunnen
deelnemen en junioren tot 13 jaar is
11.00 uur.

De vertrektijd voor de Strandloop
over 8 km en 21 km voor senioren is
11.05 uur.

De aankomst is op het strand voor
de Rotonde. Er is kleed- en douche-
gelegenheid aanwezig.

De kosten bedragen ƒ3,- voor de 4
km junioren (t/m 12 jaar) ƒ4,- voor de
4 en 8 km veteranen, ƒ 7,- voor de 21
km senioren.

De inschrijving voor de 21 km vindt
plaats vanaf 10.00 uur bij strandtent
8 „Trefpunt".

De inschrijving voor de 4 en 8 km
vanaf 10.00 uur bij de kassa's aan de
Rotonde.

Er is geen tijdslimiet voor de
Strandloop van 4 en 8 km, dus alle
wandelaars zijn welkom.

Medische keuring wordt aanbevo-
len voor de wandelaars van de 4 en 8
km. Medische keuring is verplicht bij
deelname aan de 21 km.

Nadere inlichtingen: D. Castien,
Keesomstraat 91, 2041 XD Zand-
voort, telefoon 02507-17547.

ningbouwvereniging vragen gesteld
te hebben die na herhaald aandrin-
gen in november pas in januari ge-
deeltelijk werden beantwoord. Wel is
er nog een bespreking geweest op 30
januari met het bestuur van de wo-
ningbouwvereniging, doch dit heeft
niet tot resultaten geleid. Het college
heeft EMM toen medegedeeld dat zij
de raad zou voorstellen het terrein te
bestemmen voor woningbouw in de
C-sector.

Uit het voorstel blijkt tevens dat
haast geboden is met dit voorstel,
omdat uiterlijk binnen één maand na
goedkeuring van Gedeputeerde Sta-
ten met de bouw moet worden begon-
nen. Voor de'bouw zal een garantie-
certificaat moeten worden afgege-
ven, terwijl zij in overleg en onder
goedkeuring van het college moeten
worden toegewezen, waarbij de flat-
bewoners van Nieuw Noord de voor-
keur genieten.

Uit een mini-enquête gehouden
door de gemeente is namelijk geble-
ken dat onder de flatbewoners voor
dit projekt veel belangstelling be-
staat.

Het voorstel is gisteravond in de
commissievergadering AZ behan-
deld, een vergadering waarop wij, ge-
zien het sluitingsuur van onze krant,
pas volgende week kunnen terugko-
men.

R. Alexander soliste
HAARLEM - Op dinsdag 6 maart

a.s. geeft het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest het zesde concert
van de serie A „Prestige" in het Con-
certgebouw te Haarlem, aanvang
kwart over acht.

Het orkest zal worden gedirigeerd
door Roelof van Driesten.

De soliste van vanavond is de so-
praan Roberta Alexander.

Expositie
ZANDVOORT - Het Cultureel

Centrum te Zandvoort exposeert
vanaf vrijdagavond 2 maart het werk
van Harry Agema, onder de titel
„Verdeelde series"..

Het werk van Agema bestaat uit
schilderijen, zeefdrukken, gemengde
techniek, keramiek en objekten.

De tentoonstelling kan op vrijdag-
avond 2 maart worden bezichtigd
van 20.00 tot 22.00 uur.

Behalve op maandag en dinsdag is
de expositie dagelijks te bekijken
van 13.30 tot 16.00 uur.

Leden van ZAMOR in de prachtige Hongaarse kostuums tijdens het the chantant. Foto Bcrlott.

EERSTE THÉ CHANTANT VAN ZAMOR

Rijkgeschakeerd programra
vlot gebracht

ZANDVOORT - Zondagmid-
dag gaf ZAMOR in de beneden-
zaal van hotel Keur een concert
dat een ,,elck wat wils"-karakter
had. Het programma bevatte Ne-
derlandse liedjes, alsmede Ween-
se en Hongaarse operette-melo-
dieën en songs uit diverse musi-
cals.

In de zaal, welke volledig bezet
was, zat het publiek aan drie zij-
den. Het koor was dan ook opge-
steld naar deze drie kanten en
wist door zich nu en dan te ver-
plaatsen voor enige afwisseling
te zorgen. Het nadeel van deze
opstelling was een slecht contact
onderling en de pianobegelei-
ding, terwijl ook de weinig ge-
schikte akoestiek van de zaal zelf
geen medewerking verleende.
Aarzelingen bij het inzetten van
het koor waren dan ook onver-
mijdelijk terwijl eveneens (zeer
jammer) af en toe de zuiverheid

VOOR T VOETLICHT
TT oonkunst

ratorïumkoor
andvoort

1967
Doelstelling: Het beoefenen en het uitdragen van de zang-
kunst, in het bijzonder oratoria.
Aktiviteiten: Jaarlijks een concerto'ptreden en optreden bij bij-
zondere gelegenheden.
Accommodatie: Maandagavond van 20.00-22.00 uur in het ver-
enigingsgebouw De Krocht, aan de Grote Krocht.
Contributie: De vereniging kent contribuanten en donateurs.
Contributie bedraagt per maand ƒ 14.-, echtparen minder. Do-
nateurs minimaal ƒ 15.- per jaar, ontvangen éénmaal per jaar
een toegangsbewijs gratis.
Inlichtingen: Bij de secretaresse, mevrouw J. E. Reinbergen-de
Regt, De Sav. Lohmanstraat 13, 2042 BV Zandvoort - tel. 13936.

maatschappelijk

In het midden van de jaren zes-
tig kwam een aantal Zandvoor-
ters tot de conclusie dat een ora-
toriumvereniging in Zandvoort
zeker tot de mogelijkheden be-
hoorden. Ze namen het initiatief
en kwamen tot de oprichting van
het Toonkunst Oratorium Koor.
Als initiatiefnemers worden on-
der andere genoemd de heer C.
Kuyper sr en de heer Hobé, doch
ook anderen waren zeker die eer-
ste repetitie-avond in De Krocht
aanwezig.

Begonnen werd met Die Jahres-

zeiten, en het eerste optreden was
een eclatant succes. De uitvoe-
ring werd gegeven in Sporthal
Pellikaan en het aantal toeschou-
wers was bijzonder groot. „Zo'n
acht a negenhonderd man, dat
herinner ik mij nog goed, boven-
dien regende het dat het goot",
vertelt één der leden van het eer-
ste uur, mevrouw Stokman.

Dirigent was Jan Laarveld, ter-
wijl mevrouw Pémy van Nierop
voor de begeleiding op de repeti-
ties zorgde. Later werd de plaats
van Jan Laarveld ingenomen

door Piet Halsema uit Overveen.
Onder diens leiding werden on-

der andere stukken als Judas
Maccabeus, de Johannes Passion
en Nelson Messe in studie geno-
men. jammer was wel in één op-
zicht dat, hoewel het aantal koor-
leden in de loop der jaren con-
stant is gebleven, het aantal be-
zoekers terugliep.

Financiën
Eén van de redenen waarom

men slechts één uitvoering per
jaar geeft, is dan ook een financië-
le reden.

Feit was natuurlijk pok dat de
reclame die in de begin periode
voor het oratoriumkoor werd ge-
maakt, veel geld kostte, maar de-

'ze zorgde eveneens voor veel pu-
bliek bij de uitvoeringen. Boven-

Een uitvoering van TOZ op 29 mei 1979 in Hervormde Kerk toen men het oratorim
„Saul" van G. F. Handel uitvoerde.
Medewerking werd verleend door het Noordhollands Philbarmonisch Orkest de algehele leiding was in
handen van Lourens Stuifbergen. (Archieffoto)

dien „het was een nieuwtje".
Omdat de acoustiek in de Pelli-

kaanhal wel wat te wensen over-
liet, en men de sfeer van de Her-
vormde Kerk aan het kerkplein
voor een oratoriumkoor passen-
der vond, werd uitgeweken naar
deze accommodatie.

In de Pellikaanhal werd ver-
wacht dat de sportvloer be-
schermd werd. „Een heidens werk
die vloer af te dekken, we moes-
ten stoelen huren, die moesten ge-
bracht worden, en ga zo maar
door, en als dan het publiek af-
neemt, dan kijkje vanzelf uit naar
een accommodatie en met de Her-
vormde Kerk zijn wij heel erg
blij", aldus mevrouw Reinbergen.

Onder Halsema werd een keer
uitgeweken naar het Concertge-
bouw in Haarlem, maar, ook dat
kostte meer dan het uiteindelijk
opbracht, zodat het bestuur be-
sloot het repertoire af te stemmen
op de Hervormde Kerk. „Dus
geen grote stukken, want die ver-
gen orkestbegeleiding, én daar
zijn we weer, kosten veel geld. Wij
nemen nu de wat kleinere stuk-
ken voor onze rekening en groot
voordeel hiervan is dat wij die ook
kunnen „bemannen". Wanneer
wij een stuk zouden nemen waar
je bijvoorbeeld veel solisten voor
nodig hebt, dan kunnen wij dat fi-
nancieel niet „behappen". Vier
solisten beroepskrachten, dat
gaat net, en ons repertoire is daar
dan ook op afgestemd. Mogelijk-
heden worden wel onderzocht om
nu eens te komen tot een groot
werk. Wat dat betreft blijven we
wel bezig, want dat is iets wat wij
allemaal graag willen, weer eens
een echt groot stuk te zingen".

Leiding
Nadat Piet Halsema vertrok,

ontstond een lacune, die tijdelijk
werd opgevuld door Jos Wester-
daal. Nadat één concert onder
zijn leiding werd gegeven in
Nieuw Unicum, kwam de leiding
in handen van Lourens Stuifber-
gen, die jarenlang is gebleven.
Het eerste concert onder leiding
van Stuifbergen was tevens een

.jubileumconcert, want het was in-
middels 1977 geworden en het
koor vierde haar tienjarig be-
staan.

Een feestelijk concert in de Her-
vormde Kerk met werken van
Bach en Haydris Nelson Messe
waarvan de bekende criticus
Jaap Stolk schreef: „Middels de
boeiende vertolking van de voor

na de pauze gereserveerde, uitge-
breide Nelson Messe spanden
koor, solisten, begeleiding en con-
tinuo dwingend en waardig de
kroon op het werk. De stilistische
overgang van kernachtige sober-
heid IBachl naar de veelkleurige
dramatiek van deze mis bleek
voor de betrokkenen geen noe-
menswaardige aanpassingspro-
blemen op te leveren".

Een recensie die nog steeds
trots wordt getoond, en waarom
ook niet. Het bewijst, dat het
Zandvoorts Oratoriumkoor al ve-
le jaren lang haar bestaansrecht
heeft bewezen en nog bewijst.

Hoewel de leiding van Stuifber-
gen was bedoeld als „hulp", min
of meer noodhulp omdat het koor
na het vertrek van Halsema niet
over een goede leider kon be-
schikken. bleef hij ruim drie jaar.
Pas in 1981 kon het bestuur de
medewerking krijgen van de hui-
dige dirigent, Frans Bleekemplen.
in de zomer van 1981 deed hij zijn
intrede, nadat op 31 maart nog
het jaarlijkse concert onder lei-
ding van Stuifbergen was gege-
ven.

Prettig vinden de leden het dat
Stuifbergen degene is geweest die
de laatste jaren voor de orgelbe-
geleiding heeft gezorgd, tijdens de
concerten.

Concert
Hoewel het nog vrij rustig is aan

het public relationsfront van
TOZ, is wel bekend dat het eerst-
komende concert op zaterdag-
avond 7 april zal worden gegeven
in de Hervormde kerk. pp het
programma staat, of liever in stu-
die is genomen, de Markus Pas-
sion van Kaiser, een kleine „Pas-
sion" maar wel te rangschikken
onder grotere werken.

Behalve het jaarlijkse concert
geeft men tegenwoordig ook één-
maal per jaar een muziekavond,
de laaste werd gehouden in no-
vember 1983. Gekozen was voor
een zeer gevarieerd programma
met medewerking van twee zang-
solisten en piano- en orgelsoli. De-
ze muziekavond werd ingelast
omdat men van mening is dat het
koor wel wat meer naar buiten
kan treden, daar komt dan nog bij
dat het voor de leden ook leuk is
om behalve één concert ook ande-
re werken te zingen. Omdat op
een muziekavond de medewer-

van de sopranen wat verloren
ging.

De „thé-chantant" zoals dit con-
cert was genoemd, startte met een se-
lectie van Nederlandse liederen van
Wim Sonneveld, gevolgd door de Ra-
detzky mars. Daarna volgde hoofdza-
kelijk Weense operettemuziek, waar-
bij Martha Koper als soliste optrad
en een bijzonder mooie vertolking gaf
van het lied „Ich bin verliebt".

De tweede solist, Dick v.d. Bos, die
Wim v.d. Hulst verving, zong op ui-
stekende wijze „Sei nett bos" en sa-
men met Martha Koper het bekende
„Wer uns getraut", dat goed tot zijn
recht kwam.

Het valt op dat Dick v.d. Bos qua
beweging en zang, zijn liederen op
zeer ongedwongen wijze naar voren
brengt.

Het door de balletgroep gedanste
„An der Schonen blauen Donau" ont-
ving niet voor niets een bijna ovatio-
neel applaus, want het werd zeer gra-
cieus en gediciplineerd gebracht,
waarbij de kleding een extra compli-
ment verdient.

king van een orkest geen eerste
vereiste is, bleven de kosten ook
beperkt.

Naar een evenwichtiger pro-
gramma zal in de toekomst mis-
schien gezocht moeten worden,
want bezoekers waren in novem-
ber van mening dat juist het geva-
rieerde programma ervoor zorgde
dat de aanwezigheid van het koor
minder merkbaar was.

Onze recescent schreef hier-
over: „Terugblikkend kan van het
gebodene gezegd worden dat het
bijzonder goed door het publiek
werd ontvangen, doch dat de
zang van het koor waarschijnlijk
beter uit de verf was gekomen
wanneer Frans Bleekemolen zich
bij de uitvoering van de koonver-
ken uitsluitend tot de directie
hiervan had kunnen beperken"
(de algehele leiding was namelijk
in handen van Frans Bleekemo-
len die niet alleen met de piano-
begeleiding van koor en solisten
was belast maar tevens de piano-
en orgelsolie voor zijn rekening
had genomen).

Een muziekavond die bijzonder
geslaagd was, doch aan het pro-
gramma zal misschien in de toe-
komst was gesleuteld moeten
worden.

Pasen
Gezien het karakter van het

Bij de uitvoering van muziek uit di-
verse musicals raakte hot koor wat
beter op dreef, onder andere bij
„You'll never walk alone".

De gasten Marit Lans en Jan War-
merdam zongen op gevoelige wijze
twee duetten uit West Side Story,
Martha Koper tenslotte sloot deze se-
rie af met een vol overgave gezongen
„Sweet mystery of life". waarbij het
koor uitstekend tot zijn recht kwam.

Als slot van de middag volgde nog
een selectie van bekende liederen uit
operettes betrekking hebbende op
Hongarije. Koprsolisten en de ballet-
groep waren in Hongaars kostuum
gestoken, hetgeen een fleurige en
wervelende show opleverde.

Na het slotnummer „Die Juliska"
waarin solisten, koor en ballet excel-
leerden gaf het publiek door een
langdurig applaus te kennen hoe zij
genoten had van het gebodene.

Een bijzondere vermelding verdie-
nen Trudie en Wim Hesp die hun niet
gemakkelijke taak op uitstekende
wijze verrichtten. Gezien de grote be-
langstelling ligt het in het voorne-
men eind maart opnieuw een derge-
lijke „thé chantant" te organiseren.

Hierbij verdient het te overwegen
om dit te doen plaatsvinden in de
„bovenzaal", gezien de akoestiel.

W.B.

concert, en de tijd, namelijk één
week voor Pasen, is het voor lief-
hebbers van een oratoriumuitvoe-
ring wellicht verstandig nu alvast
zaterdagavond 7 april vrij te hou-
den. Aanvang van het concert zal
20.00 uur zijn. Kaarten zullen zo-
als gewoonlijk verkrijgbaar' zijn
bij de leden van het koor en 's
avonds aan de kerk. Wie dus het
concert wil bijwonen let op de
raambiljetten.

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn uiteraard van

harte welkom. Het enige wat men
moet doen is op een maandag-
avond naar De Krocht komen en
kennismaken. Bovendien kan
men een maand lang meezingen
en repetities bijwonen alvorens
men besluit definitief lid te wor-
den.

Het aantal kporleden is groeien-
de, ook gelukkig veel jonge men-
sen die besluiten lid te worden, en
wie weet misschien groeit het
koor nog wel eens zo uit dat con-
certen nog slechts in een concert-
gebouw gegeven kunnen worden.

AGENDA
Woensdagmiddag
kinderfeest in bieb

Ook de bibliotheek heeft een
speciale middag voor de jeugd
georganiseerd in de krokusvakan-
tie. Op 7 maart wordt er voor
kinderen tot 9 jaar een diaverhaal
vertoond met als titel ..Nieuwsgie-
rig aapje krijgt een fiets".

De dia's zullen worden vertoond
van 14.00 tot 14.30 uur.

Van 15.00 tot 16.45 wordt de film
„Koenak de trouwe lynx" ver-
toond voor kinderen van 7 tot 12
jaar.

Kaarten voor deze voorstelling
kunnen vanaf heden worden afge-
haald bij de bibliotheek De kos-
ten bedragen ƒ l,- per kind ünclu-
sief limonade)

Der Bettelstudent
De Zandvoortse operettevereni-

ging brengt op 5 en C maart ..Der
Bettelstudent" van Millocker in
de Haarlemse stadsschouwburg
op de planken. De muzikale lei-
ding is in handen van Bert van
Poelgeest en de regie berust bij
Rudolf Vogler. Solisten zijn Carla
van Lingen. Harm van Halteren,
Ineke Groen en Wim de Vries.

Gezien de enorme inzet en het
enthousiasme van alle leden van
de operettevereniging, zullen deze
avonden de toeschouwers onge-
twijfeld veel kijk- en luistergenot
bieden. Voor kaartverkoop en na-
dere informatie: tel. 02507-13840
en 023-256316.

Vakanlieprogramma 't
Stekkie

Zaterdag: 3 maart: voor kinderen
tussen de zes en twaalf jaar wordt
er een carnavalsfeest georgani-
seerd van 14.00 tot 16.00 uur. De
bedoeling is dat alle kinderen ver-
kleed komen. Er zullen prijzen
worden gegeven voor de leukste
kostuums en er zullen gekke spel-
letjes worden gedaan. DP kosten
bedragen ƒ 1.25 por kind.

Maandag 5 maart: 's morgens
worden er spelletjes gedaan met
kleuters tussen vier pn zes uiar.
van ll.UO tot 13.00 uur Kosten.
ƒ 1.25 per kind. 's Middags zijn de
grotere kinderen aan de beurt. Er
wordt pen ..Levende vossejacht in
Noord" georganiseerd. De als
vreemde vossen verklede pcrso-
nen moeten worden gezocht.

Woensdag 7 maart: van 13.30
tot 15.30 uur is er instuil'voor kin-
deren tussen zes en twaalf jaar. Er
zal worden geknutseld en er wor-
den spelletjes gedaan De kosten
hiervoor bedragen ƒ 1.25 per kind.

Donderdag 8 maart: kinderen
tussen zes en twaalf jaar kunnen
deelnemen aan een excursie naar
Artisklas. Dit is een leuke en leer-
zame kleine dierentuin in Haar-
lem-Noord. Het vervoer geschiedt
per trein en per bus. Vertrek:
13.30 uur, thuiskomst 17.30 uur.
De kosten bedragen ƒ 2.- per kind.
De kaarten dienen van te voren
afgehaald te worden bij liet Slek-
kie.

Zaterdag 10 maart: kleuters
tussen vier en zes jaar kunnen
van 11.00 tot 13.00 uur naar liarte-
lust knutselen en spelletjes doen.
Kosten: ƒ 1.25 per kind. Inlichtin-
gen: tel. 16055.
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AUTO
PRIMEUR VOOR EUROPA IN NEDERLAND

aP s grote

et is alweer een jaar of vijf
geleden dat de Zuidkoreaanse
automobielfabriek Hyundai de
Pony op de Nederlandse markt
introduceerde, waarvan er m-
middels zo'n tienduizend stuks
zijn afgeleverd.

Vanaf maart komt in Neder-
land een nieuwe Hyundai op de
markt, de Hyundai Stellar, en
daarmee is ons land het eerste m
Europa, waar deze grote Hyun-
dai verkrijgbaar zal zijn. De m-
troductie vond dezer dagen
plaats in en rond het Rotterdam-
se havengebied. Importeur,
Greenib Car bv, wilde daarmee
symboliseren.dat de nieuwe Stel-
lar een automobiel is, die past bij
de bedrijvigheid van het moder-
ne zakenleven. Maar ook als een
ruime en comfortabele gezins-
wagen zal de Stellar ongetwijfeld
zijn weg naar het koperspubliek
voor een middenklassewagen we-
ten te vinden.

De vormgeving van de Stellar is
van Giorgetto Giugiaro. van wie zo-
veel hedendaagse succesvolle onl-
werpen afkomstig zijn. Binnen de
royale buitenafmetingen van 4.42 m
lengte en l 72 m breedte, een wielba-
sis van 2 60 m en spoorbreedten van
1.41 m voor en l 43 m achter, heeft de
Italiaanse meesterstyhst een zeer rui-
me, representatieve, aerodynami-
sche carrosserie ontworpen, die stel-
hg nog vele jaren modern zal blijven

De Stellar is verkrijgbaar in ver-
schillende uitvoeringen Op het pro-
gramma staan L-, GL- en GSL-uit-
voermgen, een 1400 cc en een 1600 (\
motor en een vier-, een vijf- en een
automatische versnelhngsbak. De
1400 L is uitgerust met een vierver-
snelhngsbak, de 1600 L eveneens met
een vierversnelhngsbak, de 1600 GL
en GLS met een vijfversnelhngsbak
of automaat.

Dat de labriek ervan overtuigd is
kwaliteitswaarde te leveren, blijkt
uit het feit dat op motor, transmissie
en achterbrug drie jaar garantie
wordt gegeven. Een factor, die me-
nige adspirantkoper ongetwijfeld zal
aanspreken.

Motoren
De 1439 cc viercihnder motor met

bovenliggende nokkenas is bekend

Het dashboard van de Stellar 1.6 GSL, een versie die uitmunt door een zeer
volledige uitmonstering van accessoires

De ruime afmetingen van de Stellar bieden comfortabele ruimte aan vijf
personen

uit de Pcny-serie. De 50 Kw (68 pk)
bij 5000 t p m zorgen voor een soe-
pele probleemloze aandrijving van
de Stellar De 1597 cc verschilt van c!e
kleinere motor door-een grotere bo-
rmg en een iets lagere compressiever-
houding van 85.1 m plaats van 9:1.
Het vermogen ligt met 56 kW (76 pk)
bij 5200 t.p m uiteraard hoger. Ook
de Hyundai Stellar kan geleverd wor-
den met een aangepaste Vialle LPG-
installatie, die veel toepassing vindt
bij de grotere kilometertallen. die
worden afgelegd met zakenauto's,
huurauto's, lesauto's en taxi's. Voor
deze gebruiksdoeleinden leent de
Stellar zich bij uitstek.

De wielophanging is vóór onafhan-
kelijk met schroefveren en achter
met een vaste as, afgeveerd met

schroelveren en gelokaliseerd door
vier reactie-armen. De Stellar wordt
geleverd als vierdeurs sedan met een
afzonderlijke kofferbak, die de res-
pectabele inhoud van 433 liter heeft.
Een van de meest opvallende kwali-
teiten van de Stellar is de complete
uitrusting. Het eenvoudigste 1400 L-
model is ondermeer uitgerust met
een automatische wis/wasinstallatie,
halogeen koplampen, middenkonso-
le, rembekrachtigmg, tapijt op de
vloer en een verwarmde achterruit.
Het meest luxueuze model 1600 GSL
heeft daarbij nog onder andere een
electrische antenne, elektrische
raambediening. centrale deurver-
grendeling, toerenteller en een in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel
met lendesteun.

Bagage wintersporter
past goed in Jetbag

• Een Interessant accessoire voor wintersportgangers, de Jetbag-dakkoffer,
speciaal ingericht voor vervoer van ski's en ski-uitrusting

Veel wintersportgangers vervoe-
ren hun ski's op het dak van hun
auto, waaraan ze dan met klem-
men zijn bevestigd. Wie behalve
zijn ski's ook nog de dikke win-
terkleren en ski-schoenen boven-
op de auto zou willen vervoeren,
moet zich eens beraden over de
aanschaf van een dakkoffer.

Een zeer goed produkt op dat ge-
bied wordt gemaakt door de Duitse
firma Eberlein & Co in Neumarkt, in
de regel aangeduid met Eco. Hun
meest verkochte Jetbag-versie, de
„Rallye", biedt plaats aan vijf paar
ski's, stokken, schoenen en verdere
ski-uitrusting. De Jetbag veroor-

stand dan andere skidragers, is a
sluitbaar, heeft een veilige bevest
ging op het dak en is voorzien va
twee gasdrukschokdempers, die hf
openen en sluiten van de koffer ve
gemakkelijker!. Niet alleen de koff<
is voorzien van een stofdicht veilij
heidsslot, ook de bevestiging op hè
dak is afsluitbaar om de risico's va
diefstal verder te verkleinen. Buiter
werks is de Jetbag 2.25 meter lang, 5
cm breed, vóór 16 cm en achter 29 er
hoog. Het gewicht bedraagt slecht
19 kg en er kan 295 liter met ee
gewicht van 50 kg in opgeborgei
worden. De prijs bedraagt ƒ 890.-, in
porteur is Shop Service Center bv u
Alphen aan den Rijn.

5000 Hyundai's
De importeur van de Koreaanse

Hyundai personenauto wil m 1984
vijfduizend auto's verkopen, nadat
1983 is afgesloten met een aantal van
3.276 nieuw geregistreerde Hyun-
dai's. Daarvan rijden er in totaal nu
meer dan 10.000 over de Nederlandse
wegen. Het dealernet groeide in 1983
van 84 naar 94 dealers en naar ver-
wachtmg zullen dat er eind van dit
jaar 115 zijn. Ongetwijfeld kan de
nieuwe Stellar een belangrijke fac-
tor vormen in het bereiken van het
gestelde verkoopdoel, die in de pnjs-
klasse van / 18.000.- tot / 24.000,- be-
slist „veel auto voor zijn geld" biedt.
'Technische specificaties: 1400 L/1600
L/SL'GSL
Motor type 4 cilinders in lijn, water-
gekoeld met bovenliggende nokke-
nas.
Boring x slag 73 x 86, 76.9 x 86
Cil. inhoud 1439 cm3, 1597 cm3
Kompressieverh 90.1,8.5:1
Max. vermogen 50 kW (68)'5000
t.p.m.. 56 kW (76 pk) 5200 t.m.p.
Max. koppel 12.5/4000. 14/4000 kgm'
tpm
Versnellingsbak 4, 4, 5 of automaat.
Maximumsnelheid 145 km/u, 160 km/
u.
Afmetingen:

lengte 4416 mm.
breedte 1716 mm,
hoogte 1372 mm, '
wielbasis 2579 mm,
spoorbreedte voor 1410 mm
achter 1425 mm,
eigen gewicht 1000 kg,
draaicirkel 9 m.,
inhoud benzinetank 54 liter.
Stuurinrichting: tandheugelbestu-
ring met schokabsorberende stuur-
kolom.
Venng voor. onafhankelijke Wishbo-
ne-ophanging met schroefveren,
achter: 4-puntsophangmg met
schroefveren. •
Remmen: tandem hoofdremcilinder
met gescheiden remsysteem, schij-
ven voor en trommels achter.
Banden: 165 SR 13 Tubeless staal-
gordel radiaal.
Prijzen Stellar 1400 L ƒ17.795.- incl
btw,
1600 L ƒ 18 995.- incl. btw;
1600 SL ƒ 20.195.- incl. btw;
1600 GSL ƒ 22.495.- incl. btw;
1600 GSL aut. ƒ 23.995.- incl btw

• Nederland is het eerste land van
Europa, waar de nieuwe Hyundai
Stellar, een ruime en comfortabele
auto in de klasse van f 18.000.- tpt
/ 24.000.-, verkrijgbaar zal zijn.

• Opel mikt op een nieuwe zege in de Safarirally en heeft de Manta 400 uitgebreid
in het Afrikaanse landschap getest.

Opeltest Manta in Afrika
Het Opel fabrieksrallyteam heeft gedurende enige weken uitge

breide tests uitgevoerd met de Manta 400, als voorbereiding op d<
komende Safarirally in april.

Opel's talent, de 24-jarige student Erwin Weber, zal dit jaar vooi
'Opel aan enige Europese toprally's deelnemen, en deed in Afrika
alvast ervaring op met een speciaal geprepareerde Opel Manta 400.

Daar werden door de technische staf ook wat wijzigingen op de Man
ta 400 uitgeprobeerd, want men wil er alles aan doen de overwinning
van vorig jaar in de Safarirally te herhalen. Toen kwam fabrieksrij
der Ari Vatanen met de Ascona 400 als eerste in dit zware evenement
over de finish.

ACTIES
De Volvo 360 GLT, het nieuwe topmodel van de Volvo 300-sene. Met een
2-liter motor, met een vermogen van 115 pk en een top van liefst 185 km/u.
Met computergestuurd LE Jetronic inspuitsysteem en een feilloos schake-
lende 5-versnellingsbak. Met spoilers voor en achter. Met extra brede velgen
en speciale laagprofiel banden.Metsuperieure techniek;DeDionachtërasen
tnllingvrije 'torque tube' cardanas. Niet zo toevallig dus dat de Volvo 360
GLT m z'n klasse royaal de kop neemt. Als u snel reageert, zorgen wij ervoor
dat u uitgebreid kennis kunt maken met de opwindende 360 GLT.

Automobielbedrijf HP. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

'AUTORIJSCHOOL GRIMBERG/ZANDVOORT/TEL. 02507-16197

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG /ZANDVOORT/TEL 02507- 16197

Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
» Vüiverzameling
«Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels-en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicontainers.

OOK VOOR 240 LITER M N I-CONTAINERS

Transclean... „Thuis in vuilII

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

FORD
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man...
voor een goed verzorgde auto!

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!.

DE WIT VERHUIZINGEN

K^ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

|

IF>Es?
DOOR UHIEK 3-KAMER SYSTEEM:

30 jaarN. Va MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE
AFTREKBAARHEID

GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie! Géén onderhoud en een isolatie k-waarde Importeur/leverancier

van0,08cal. m2 hoC. _ _ ._ KnippjngJDId.)

• 15 jaar garantie • leverbaar in vele kleuren
• nooit meer schilderen • geluidwerend
• 5-punls sluiting ventilatiestand
• preventie tegen inbraak draai-kiep systeem

Luxe voordeuren
achterdeuren
Schuifpuien
Rolluiken

modelhuis/showroom

Umi 110 CDl

PERFEKTIEOPMAATI

Hans Wiering
Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)

1682NSZwaagdijk
Tel. 02290"-6 1295

VERKOOPKANTOREN: • EGMOND BINNEN f"
TEL. 02206-3545
* LANDSMEER

TEL. 02908-1165
• ZWAAG

TELL. 02290-39605
Diverse soorten glas

Levering inkl. therm.
beglazing

-* Stuurt u de antwoordbon
ingevuld m een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere
Informatie
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PvdA en D'66 stemmen tegen

Structuurstudie zal in
fasen worden uitgevoerd

ZANDVOORT - De bestuurhj-
ke aantekeningen voor het te
ontwikkelen beleid ten aanzien
van de structuurstudie 1980, zal
in fasen en deelplannen worden
uitgevoerd. Dit besloot het me-
rendeel van de raad op de raads-
vergadenng van 28 februari 1984

De frakties van de PvdA en D'66
kunnen zich wel vinden m een aantal
van de suggesties verwerkt m de „be-
stuurhjke aantekeningen", maar er
zijn punten, zoals bebouwing van de
Auddumen, de doortrekking van de
Herman Heijermansweg en het cir-
cuit, waarover deze fracties een heel
ander standpunt dan het college m-
nemen Reden waarom deze frakties
slechts de „bestuurlijke aanteke-
nmg" als kennisgeving wilden aanne-
men „Waar wij van mening verschil-
len, zal wel blijken bij de behandeling
van de diverse deelplannen", aldus
Toonen

Door voorzitter Machielsen werd
gesteld dat slechts de hoofdlijnen
van het planologisch beleid zijn aan-
gegeven, en dat op korte termijn
.deelplannen" zullen worden uitge-

(Advertentie)

een
vlot leren

jack?

see Morris
before

you buy
Haarlem

Barteljornsstr 20 (bij Grote Markt)
tel (023)312655

Amsterdam
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)

tel (020)223596

werkt „Wij verwachten niet dat u al
onze suggesties zult omarmen, maar
dat merken wij dan vanzelf wel Wij
gaan uit van een optimistisch realis-
me", aldus de heer Machielsen

Structuurschets
Door Van Caspel (WD) werd voor

gesteld naar aanleiding van deze
„aantekeningen" eerst maar eens een
officiële structuurschets vast te stel-
len, voordat men verder gaat met de
uitwerking van de deelplannen De
meningen hierover waren verdeeld
„Dat kost veel te veel tijd, wij hebben
nu een goed raamwerk waar vanuit
wij kunnen vei trekken Een nieuwe
structuurschets werkt opnieuw ver-
tragend Bovendien heeft de struc-
tuurschets al veel geld gekost, we
moesten maar eens opschieten", was
de mening van Gert Toonen Door de
heer Machielsen werd nog opgemerkt
dat de raad het eerste deelplan, na-
mehjk de bestemming van de kop
van Lennepweg, binnen afzienbare
tijd tegemoet kan zien

Aanrijding
ZANDVOORT - Op donderdag l

maart vond een aanrijding plaats op
de Boulevard Barnaart toen een 48-
jarige Haarlemmer een parkeer-
plaats aan de linkerkant van de weg
met zijn auto wilde inslaan Hij werd
op dat moment juist ingehaald door
een auto die werd bestuurd door een
43-jarige Duitser

De auto van de Duitser liep zware
materiele schade op

Tanklek
.ZANDVOORT - Op woensdag 29

februari meldde een Haarlemse op
het Zandvoortse politiebureau dat
men de benzinetank van haar auto
was losgebroken en ten gevolge hier-
van benzine lekte

In samenwerking met de Zand-
voortse brandweer werd de benzme-
tank geheel gedemonteerd

SCHENKING VAN 40 MILLE ONTVANGEN

Aangepaste tuin wordt realiteit
ZANDVOORT - Dankzij bemiddeling van het Provinciaal Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid

Noord-Holland, heeft de Dr Winthrop M Phelpstichtmg voor spastici een bedrag ad ƒ 40 000 -
geschonken voor de realisering van een kas m de aan te leggen aangepaste tuin van het wooncen-
trum Nieuw Unicum

De totale kosten van dit projekt bedragen ƒ 130 000 - waarvan thans bijna ƒ 50 000 - beschikbaar
is In september 1984 zal een aanvang worden gemaakt met de realisering van de tuin die waar-
schijnlijk zal worden aangelegd door leerlingen van de Haarlemse Tumbouwschool, afdeling Vak-
opleidmg Hovenier

Dit bericht werd in Nieuw Unicum het afgelopen weekeinde met grote vreugde begroet „De schenking is
bestemd voor fase II van het plan, namelijk de kas Juist het deel, dat het meeste geld vereist Wij zijn er
bijzonder blij mee en zijn Stichting Aktie '68 uit Maastncht en het Haarlemse uitzendbureau Aktie '68
bijzonder dankbaar voor de eerste aanzet Zij schonken ons namelijk tien mille en gaven de eerste aanzet
Verheugd ook met de publicaties in Zandvoorts Nieuwsblad van 15 december 1983, die ruim aandacht vroeg
voor deze schenking en de plannen, waardoor wij nu opnieuw veertig mille mochten ontvangen", zegt de
direktiesecretaresse van Nieuw Unicum, mevrouw Erna Meijer

Naar aanleiding van dit verslag zal op zeer korte termijn een gesprek plaatsvinden tussen wethoudei
Jongsma en de heer P A Burggraaf van Nieuw Unicum Wethouder Jongsma deelde in december al mede,
dat juist de aangepaste tuin van Nieuw Unicum in aanmerking zou kunnen komen voor een werkervarmgs-
projekt, voor schoolverlaters zonder werk

De genereuze gift van de Phelpstichtmg zorgt ervoor dat de aangepaste tuin van Nieuw Unicum, een wens
van een groot deel van de bewoners, weer een stapje dichterbij gekomen is Reden voor de bewoners van
Nieuw Unicum om op vrijdag 2 maart de vlag uit te steken

Zonnige zondag, goed begin seizoen
ZANDVOORT - Een tweede

verkooppunt voor de strand-
pachters was afgelopen zondag
nog met nodig, want al was het
dan stralend weer m de midda-
guren, en verbleven ook veel dag-
jesmensen op de terrassen (warm
ingepakt), zondag kon men de
gasten nog een uitstekende ser-
vice verlenen

Juist dit service verlenen is één
van de argumenten van de
strandpachters om er bij het ge-
meentebestuur aan te dringen
op een vergunning om desge-
wenst een tweede verkooppunt
te mogen inrichten op warme en
drukke dagen

„Het is geenszins de bedoeling
dat wij tussen de haringkarren
gaan staan, slechts een kiosk,
bar of servicekar aan het einde
van ons talud te plaatsen op war-
me dagen, om de gasten die ver-
koeling zoeken langs de vloedlijn
een eind lopen te besparen. Aan
de zuidkant moet men zelfs eerst
een trap op als men bij het pavil-
joen iets wil kopen", zegt de se-
cretans van de strandpachters-
veremging.

Het tweede verkooppunt wordt
door verschillende strandpachters
gewenst, omdat momenteel op het
strand, afzetgebied van de pachters
verloren gaat op warme dagen, en
juist op warme dagen is het noodza-
kelrjk dat men goede zaken doet, om
alle regen- en stormdagen van het
seizoen op te vangen „Vroeger was
het eenvoudiger, toen had je nog per-
soneel dat snel even koffie of pils
naar de vloedlijn bracht, gezien de
personeelsbezetting van tegenwoor-
dig, is dat een zaak die tot het verle-
den behoort", wordt gezegd

Reeds vorig jaar verzochten de
strandpachters het college toestem-
ming te verlenen voor een tweede
verkooppunt, het college dacht er

echter anders over en het verzoek
werd afgewezen Reden voor de
strandpachters om de mening van de
raadsleden in een raadsvergadering
te vragen In die vergadering, juni
1983, bleek dat het merendeel der
raadsleden geen overwegende bezwa-
ren had tegen dit verkooppunt Be
richt werd echter van het strand-

TWEEDE
VERKOOPPUNT
NOG DUISTERE

ZAAK
schap ontvangen, dat ook de voorzit-
ter hiervan (burgemeester Machiel-
sen) tegen het voorstel was

Naar aanleiding hiervan werd door
de strandpachters een Arob-procedu-
re aangespannen, omdat het strand-
schap slechts kan beslissen over pun-
ten die betrekking hebben op open-
bare orde en zedelijkheid Hierop
werd nog geen reactie ontvangen, wel
werd mondeling tussen strandpach-
ters en voorzitter van het strand-
schap overeengekomen, zo de ge-
meenteraad geen bezwaren zou heb-
ben, de voorzitter, burgemeester Ma-
chielsen van het schap, zijn bezwaren
zou intrekken

Commissievergadering
Inmiddels is een raadsvoorstel in

voorbereiding en werd de commissie
Algemene Zaken om advies ge-
vraagd, een vergadering die vorige
week woensdagavond plaats vond

De commissieleden zagen evenveel
voor- als nadelen aan het tweede ver-
kooppunt, hoewel het advies van het
college, het verzoek af te wijzen, niet
direct de steun van de commissiele-
den kreeg

i <* i **&&**•:_•:>-*•£;!> ̂  *ĵ TjSSizzi

De eerste zonnige zondag van het seizoen is al geweest, veel wandelaars, overvolle paviljoens en zelfs hier en daar
een druk bezet terras.

De Kerkstraat in seizoensfeer zondagmiddag 4 maart 1984. Foto's Berlott.

Rita de Jong (VVD) was voor een
proefperiode van twee jaar, omdat ze
de tweede verkooppunten eerst m be-
dnjf wilde zien „Het moet natuurlijk
geen markt worden op het strand",
was zij van mening

Andre Gielen (Inspraak Nu) was
bevreesd voor een nieuwe concurren-
tieslag tussen de vishandelaren en de
strandpachters en zag het tweede
verkooppunt absoluut met zitten De
onderlinge rust tussen venters en
pachters was hem liever dan het
tweede verkooppunt, reden waarom
hij het advies van B en W steunde

Koning van Gemeentebelangen
het weten „voor" te zijn, terwijl Van
As (CDA) ook geen voorstander van
het tweede verkooppunt was De
PvdA vertegenwoordigt in strand-
pachter Toonen, onthield zich van

(Advertentie)

IEDEREEN
BEDANKT!

Het was weer heef gezellig
bijons.

HARRY&KEES
CaféBluys

Buureweg 5

commentaai „Ik pieek niet vooi ei
gen parochie'

Zonnig
Wat dat betrelt ziet het er vooi de

strandpachters dus minder zonnig
uit dan het weer van afgelopen zon
dag, toen de strandgangers in zo n
groten getale naar het strand
trokken dat zelfs de Kerkstraat in de
middaguren door de politie werd af
gesloten voor doorgaand verkeet De
Kerksti aat was dus al mgei icht deze
zondagmiddag voor het seizoen een
seizoen dat op zondag 4 maait begon
voor de strandpachters, onder goede
weersomstandigheden Overigens
bestaan er plannen nog voordat de
raad deze maand het voorstel zal be
handelen, een „tweede verkooppunt
bij een der paviljoens in te richten
zodat het de raadsleden duidelijk zal
zijn wat er precies door de pachteis
wordt bedoeld

Jeugd jaagt op
„vossen"

ZANDVOORT - Het buuitcen
trum 't Stekkie heeft tijdens de kro-
kus vakantie weer allerlei leuke eve-
nementen georganiseerd voor de
Zandvoortse jeugd, waaronder op

maandagmiddag 5 maait een , léven-
de vossenjacht Bij deze jacht was
het de bedoeling dat een aantal als
vreemde vossen veiklede personen
werden gezocht

Aan deze speurtocht werd door 58
enthousiaste kinderen deelgenomen
Na de succesvolle zoekactie kregen
de kinderen een glaasje limonade en
weiden er spelletjes gedaan

t Stekkie zoekt nog enkele vrijwil
ligers die willen helpen bij de woens
dagmiddag instuif van half 2 tot half
4

Er is ook behoefte aan mensen met
leuke ideetjes vooi de vakantiepeno
des van de jeugd

Vooi meer informatie 't Stekkie
tel 16055, Yvon Roosendaal

Honger?

ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoorter werd op dondei dag-
avond l maart op heterdaad betiapt
bij het stelen van een aantal etenswa-
ren in een restaurant aan de Halte-
straat

Op het politiebureau bekende de
man dat hij twee stukken entrecotes
en een stuk Danish Blue (kaas) met
een gezamenlijke waarde van onge-
veei ƒ 260 - had trachten mee te ne-
men

VASTSTELLING CONVERSIETABEL

de toekomst

ZANDVOORT - Het vaststel-
len van een conversietabel voor
een verdere effectuering van de
functiewaardering voor het ge-
rreentepersoneel is voorlopig
weer een maand uitgesteld

De commissieleden van finan-
cien die na jaien van voorbeiei-
ding (dP procedure werd gestart
in 1982 met deze materie werden
geconfronteerd, vonden de ter
beschikking gestelde gegevens
van de gemeentesecretaris en de
wethouder van financiën te on-
overzichtelijk en te weinig, zodat
zij aandrongen op aanhouding
van het voorstel en het van meer-
dere gegevens te voorzien alvo-
rens het in de april-vergadenng
van de commissie opnieuw ter
tafel komt

Door voorzitter Fliermga werd
nog gepoogd het nog deze maand
m de raad te brengen, hij beloof-
de uitgebreide gegevens bij het
raadsvoorstel, doch de commis-
sieleden waren unaniem van me-
mng dat de materie te complex is
om m een raadsvergadering te
behandelen „Wij kunnen dat be-
ter eerst in de commissie behan-
delen, daar zijn wij uiteindelijk
voor"

Een conversietabel is een langorde
van functies Op de conversietabel
wordt dit uitgedrukt m bepaalde
groepen en punten De punten geven
per groep de salarisschaal aan waar-
op de betreffende ambtenaar is inge-
deeld en salans ontvangt

Deze conversietabel heeft al voor
veel deining gezorgd onder het ge-
meentepersoneel

Gebleken is namelijk dat men m
Zandvoort over het algemeen teveel
verdient Een situatie die m de loop
der jaren z' i-- gi ;roeid en moeilijk
valt terug te draann

„Men is op een bepaalde stoel gaan
zitten en heeft meer werk naar zien
toegehaikt dan waarvoor die stoel ei-
genlijk geldt Het gevolg was een sa
lansverhogmg die niet meer terugge-
draaid kan worden maar wij zitten
wel met de gevolgen aldus de wet
houder

Speciaal raadslid Aukema (PvdA)
had enkele uren besteed aan het op
stellen van de diverse vragen nadat
hij het raadsvoorstel had bestudeeid
Niet minder dan veertien vragen wer-
den de wethouder voorgeschoteld,
die deze weer doorschoof naar de
gemeentesecretaris die als perso
neelschef ten nauwste bij dit onder-
werp is betrokken

Breekpunt bij de vraagstelling van

Knutselmiddag
ZANDVOORT - In de openbaie

bibliotheek aan de Pnnsesseweg
wordt op woensdagmiddag een knut
selmiddag gehouden voor kinderen
m de leeftijd van 4 9 jaar De middag
begint met het voorlezen van een
,beren -verhaal daarna mogen de
kinderen iets maken dat betrekking
heeft op beren De gemaakte kunst-
stukken zullen dan voor de rest van
de maand m de bibliotheek worden
tentoongesteld Over beren dus toe
gang gratis woensdagmiddag 8
maart van 14 00 16 00 uur

Val van steiger
ZANDVOORT Op vi ijdag 2 maart

gleed een SOjanqc man uit Nieuw
Vennep uit op een steiger van een
bouwweik aan de Biederodestraat
en viel duo metei naai beneden Aan
gezien de man ovei pijn aan zijn
lioofd klaagde is hij terstond door
een collega naai het Mannehospitaal
gebracht Uit een onderzoek bleek
dat hij dooi de \ al een gescheurde ne
kwervel had opgelopen

Aukema was wat de bijgestelde sala
rissen m de toekomst de gemeente
zu'len koeten want het ?ijn de bur
gers die de balai issen van de ambte
naren moeten oporengen Of de se
cretans nu al betoogde dat er een
verschuiving heeft plaatsgevonden
van de ,witte boordencultuur naar
het ambachtelijke wei k (handenar-
beid) en dat de laatste groepering in
de toekomst meer zal verdienen, Au-
kema wenste geïnformeerd te worden
over de financiële consequenties voor
nu en in de toekomst Bovendien
wensten alle laadsleden geinfor-
meerd te woiaen over de bevordering
van niet mmdei dan zeven ambtena-
ren tot referendaris was het ambte-
naren apparaat m Zandvoort met
topzwaar ', zo werd gevraagd
Ook Ingwersen die zich in principe

wel achter het plan van de wethouder
wilde stellen, bleef met vragon zitten
evenals Jan Termes en Rita de Jong
die Jaap Methorst verving

Jaap Koning informeerde belang-
stellend naar een vergelijking van de
salarissen van vergelijkbare gemeen-
ten en njksgesalaneerde functies
„Kwam het Zandvoortse ambtena-
rencorps daar niet heel gunstig van
af" Hij had uit het stuk van B en W
gelezen dat er m Zandvoort sprake
was van wildgroei waar het de sala-
nssen betrof, in de huidige tijd geen
goed voorbeeld

Ook had hij vernomen dat 57 amb-
tenaren in rang waren bevorderd,
ook hij wenste degelijk geïnformeerd
te worden, alvorens hij eventueel zijn
fiat aan het voorstel kon verlenen

Uiteindelijk moest de wethouder
besluiten het stuk aan te houden
waarna het van betere informatie
voorzien opnieuw op de agenda
van de volgende maand wordt ge-
plaatst

VERLIES - van
het zwembad over
1983 is veel lager
dan oorspronkelijk
werd aangenomen
en begroot Een
meevallei voor de
gemeente dus

3

3
GESLAAGD -

meer dan geslaagd
de uitvoering van
Zandvoortse Ope-
rette Vereniging in
de Haarlemse
schouwburg

CARNAVAL -
l werd binnenshuis

uitbundig gevierd -
een uitgebreide fo-
toreportage op de-
ze pagina

5

7
FOLKLORE -

Aandacht voor de
vereniging De Wurf
die groeide van een
buurtvereniging
tot een volwaardige
folkloi everemging
Deze week in voet-
licht

STERREN - die
een dagje kwamen
slippen, een goede
start van de hoc-
keyers, tafeltennis,
zwemmen jeugd-
schaak een zege
van de basketbal-
Iers zaalvoetbal-
lers en vollevbal-
lers, allemaal op de
spoitpagma

9

(Advertentie)

Comfortabel
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met veel vlees
blik 300 gram

A.M.C,
halfvolle

KOFFIEMELK
hele LITER

HELLAS
TABLET

CALIFORNIA
ERWTENSOEP

EMMER boordevol

ZURE HARING
600 gr.

WENSKAARTEN
voor div. leuke en lieve wensen

de beste kwaliteit
voor de laagste prijs!

HBEIPWI OPKLAPBARE „UNICA"
ALL WETHER STOEL

VROEGE VOORJAAR-STUNT

" ELKE NACHT
VERS GEBAKKEN!

GEEN
jas
MAAR

't WINKELTJE

Vrijdag 2 rnaart geopend.

P. REUS
„Vis en specialiteiten"

Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Deze week:

• VERSE ZEEWOLF

• GEWEEKTE EN GEDROOGDE
STOKVIS

• NOORSE ZALM
• GROTEZALMFOREL
• TARBOT

ENZ. ENZ.
SALADES DAGELIJKS VERS

korting

IRAN
STEUNPANTY'S
Wolford, van 27.95 nu

PAN
3 paar

22.95
5.I

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15186

TELEFOON 02507 -1 65 80

Voor kinder-, dames-, ballet- en beenbe kleding!

VREEBURG & ZN.
> Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor betere kwaliteit
naar uw Topslager.

GOED
GOEDKOOP
kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00uur! !!
Kom luiste; 3n of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma /s weer
Ingegaan!!'.

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

. , • - • - , , - . ; • ...-,,. T _

ELKE D AG EEN MENU

Jagerschnitzel„ryst$i
karbonadè, fritës^grbL,
kabeljauvv/möstèrdiatiiöëfeiRpiiaardappelën
.. .- _!_ 1.1* 11 _ J j ^ • '_.. • •'''̂ ^^i''•\^d '̂•^V^M!.%iy?^•ïP&r6ltV'V^-1f''•^v

:
l '.~*^

:
.' .. -, • - '

ONBEPERKT
Elke dag

verse
mosselen
gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn

i50

T-bone,400a500gram 28.50
Tournedos, 300 gram ...' 25.50
Entrecóte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, SOOgram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.
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Foto Ton Jansen.

onti/lip
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Slippende sterren
ZANDVOORT - Op donderdag l maart was het sterrenteam van

Moord in extase, dus Kees ter Bruggen, Joop Doderer en Ron Brand-
steder, de leerlingen pp de antislipschool Rob Slotemaker.

Dat de slipcursus die door hen werd gevolgd, aanleiding gaf tot diver-
se lachpartijen door het optreden van Joop Doderer spreekt welhaast
voor zichzelf.

Jammer voor de vrouwen, maar wij moeten melden dat Kees 's
avonds de test niet met goed gevolg heeft afgelegd. Wel een certificaat
ontvingen Doderer en Brandsteder, hetgeen gezien hun verrichtingen
in de film, er dan ook dik in zat.

Of Kees opnieuw een „slippertje" zal maken in Zandvoort is niet
bekend, wél dat de film een groot succes lijkt te worden.

Prima start ZHC-hockeyt<
na langdurige overwinterini

ZANDVOORT - Na een lang-
durige winterstop zijn de veld-
hockeysticks wederom uit de
kast gehaald en voor zowel de
heren als de dames van ZHC
heeft het overwinteren geen na-
delige gevolgen geehad. De ZHC-
dames boekten een belangrijke
0-1 overwinning op Spirit en ko-
men daardoor iets los van de
onderste plaats. De heren traden
aan tegen Uitgeest en grepen na
een 0-1 achterstand een verdien-
de 2-1 overwinning. Door deze
zege neemt HC een goede mid-
denmoot positie in.

Op het zwaar bespeelbare Zand-
voortse hockeyveld (veel waterover-
last), waren de eerste twintig minu-
ten voor Uitgeest, dat Zandvoort in
de verdediging drong. Het sterke
overwicht van Uitgeest leidde al snel
tot een 0-1 achterstand. De gasten
kregen in deze periode goede moge-
lijkheden op meerdere treffers, maar
tot opluchting van Zandvoort werd
de achterstand niet verdubbeld.

Allengs kwam Zandvoort beter in
het ritme en verplaatste het spel naar
het Uitgeest doel. Er volgden snelle
en goed opgezette aanvallen en uit
een daarvan kon Uitgeest door het

veroorzaken van een overtreding een
doelpunt voorkomen. Uit de toege-
kende strafcorner slaagde Olaf van
Ekeren erin de partijen m evenwicht
te brengen.

Na de rust een nog sterker en tech-
nisch beter Zandvoort dat Uitgeest
met snelle en open aanvallen over-
troefde. Gijs Sterrenburg snelde door
de Uitgeest defensie en uit diens
voorzet bracht Olaf van Ekeren de
stand op 2-1. Zandvoort kreeg in het
verdere verloop van de strijd moge-
lijkheden op een hogere score, maar
kon niet tot afronding van de aanval-
len komen. Aan de andere kant
moest Uitgeest het hebben van uit-
vallen die steeds bijtijds door-de
Zandvoortse defensie werden ontze-
nuwd.

In de slotfase heeft Zandvoort de
kleine maar verdiende voorsprong
niet meer in gevaar zien komen, on-

danks dat Uitgeest tot aan de laatste
minuut bleef strijden voor de gelijk-
maker.

Dames
In een meer spannende dan fraaie

wedstrijd heeft Zandvoort twee be-
langrijke punten weten te bemachti-
gen. Na de lange winterstop was het
duidelijk wennen voor zowel Spint
als ZHC. Ook hier een zwaar bespeel-
baar veld, waarop niet tot hoog-
staand hockey gekomen kon worden.
De Zandvoortse dames traden aan
met vier invalsters, doch door de
geweldige inzet was er van verzwak-
kmg geen sprake. In de eerste helft
was er weinig krachtsverschil tussen
beide teams en er vielen dan ook
weinig doelnjpe kansen te noteren.

In de eerste tien minuten van de
tweede helft trok Zandvoort fanatiek

ten aanval en ten koste van een straf-
corner kon Spint een treffer voorko-
men. Uit deze strafcoiner wist Mieke
Hamann toch te scoren, hetgeen 0-1
betekende. Na deze sterke tien minu-
ten van Zandvoort was het Spirit dat
het initiatief geheel oveinum en op
zoek ging naar de gelijkmaker. Die
zou er echter met komen, mede door
goed verdedigen van de Zandvoortse
defensie.

Met de heide punten was tramster
Monique Stokmans zeer content
„Het is een belangrijke overwinning,
waardoor de kans op behoud geste-
gen is. We hebben tijdens de winter-
stop weinig kunnen doen De wate-
roverlast op het veld gal geen gele-
genheid tot oefenwedstrijden of een
sticktraming, alleen loopt raming
was mogelijk De goede inzet van de
speelsters vandaag was toch vol-
doende voor de overwinning"

*porting OSS-teams
ZANDVOORT - Ondanks dat

e teams van volleybalvereni-
ng Sporting OSS, door ziekte
i blessures verzwakt aantraden
aren de resultaten over het al-
meen redelijk te noemen. Drie
:dstrijden werden gewonnen,
ree verloren en tweemaal werd
m gelijkspel behaald.
Het eerste damesteam trad aan te-
n OVRA3, en aan deze partij kwam
n voortijdig eind. In de eerste twee
ts werden de punten gelijk ver-
teld, 15-7 voor Sporting en 10-15

OVRA. In de fatale derde set
im Sporting OSS een voorsprong
het leek een fraaie en spannende

irtij te worden. De OVRA-dames
eelden echter wat onbesuisd, waar-
ior twee OVRA-speelsters met el-
lar in botsing kwamen en gebles-
erd het veld moesten verlaten
öardoor de strijd gestaakt werd.
Het tweede damesteam kon slechts
t één winnende set komen met 15-

Ondanks goede inzet ontbrak de
varing die FES wel bezat en in de
erige sets de zege veilig stelde,
15,11-15 en 11-15.

eren
iet eerste herenteam van Sporting
iS ontving OVRA 5 en kwam niet
tder dan een 2-2 gelijkspel. In de
•ste set had Sporting een ovrwicht.
't goed volleybal, waarin zeer goed
lende combinaties voorkwamen,
paalden de Zandvoorters het spel
sloten de set af met 15-8. In de

eede set kon' Sporting het juiste
me niet behouden en ontstonden
enige misverstanden waarvan

'RA dankbaar profiteerde. Tijdens
twee time-outs kon Sporting de

it niet terugvinden en moest de set
't 8-15 aan OVRA laten.
n de derde en vierde set kwam
orting wel tot beter spel maar ble-
i toch beneden hun kunnen. Voor
publiek was het echter een zeer

itrekkelijke wedstrijd waarin de
ijd gelijk opging. De beide ploegen

namen om beurten een geringe voor-
sprong waardoor de uitslag tot het
laatste fluitsignaal onbekend bleef.
Sporting won met 15-13 de derde set
en verloor de vierde set met 14-16,
waarmee een gelijke verdeling van de
punten een juiste uitslag betekende.

Ook het tweede team trad met een
invaller aan maar had weinig moeite
met Allides elf. In de eerste twee sets
domineerden de Zandvoorters en
kreeg Allides geen kans ook maar
iets te ondernemen. Elke poging
werd door goed verdedigingswerk
van Sporting afgeslagen en door mid-
del van tweemaal 15-3 had Sporting
een 2-0 voorsprong te pakken. In de
derde set was de concentratie weg bij
Sporting en daar wist de tegenpartij
van te profiteren, 11-15. In de vierde
set was Sporting weer bij de les en
het spelpeil steeg wa't resulteerde in
een 15-10 overwinning. Eindstand 3-
1.

Het derde team, ook met invallers,
overrompelde Triumph in de eerste
set met 15-5 en leek op een 3-0 over-
winning af te gaan. In de tweede set
werd al snel duidelijk dat de uitslag
anders zou worden. Triumph draaide
nu veel beter en gaf dusdanig tegen-
spel waardoor de strijd zeer aantrek-
kelijk werd. In een gelijkopgaande
set was het Triumph dat de 14-16 op
het scorebord bracht. In de derde set
een dominerende Sporting dat met
15-9 zegevierde. In de vierde set bleek
dat Sporting te veel had gegeven
waardoor Triumph door met 6-15 te-
winnen de partijen in evenwicht
bracht, 2-2.

van Spaarne '75 3-0. De eerste set was
een aardige, waarin de strijd geruime
tijd gelijk op ging. Langzaam maar
zeker kreeg Sporting het spel in han-
den en konden zij een voorsprong
opbouwen naar een uiteindelijke set-
winst, 15-11. In de tweede set werd
Sporting al snel op achterstand ge-
zet, maar een goed mentaliteit zorg-
de er voor dat de achterstand werd
weggewerkt en omgezet in een voor-
sprong, 15-13. De derde set ging een-
voudiger en Sporting had geen moei-
te om met 15-10 de 3-0 zege veilig te
stellen.

Het Sporting mix-team begon de
eerste set zeer overtuigend en kwam
tot een fraaie 15-10 setwinst. In de
tweede set serveerde Die Raeckse
beter en kon Sporting de harde bal-
len niet verwerken, waardoor de set
in een 2-15 stand eindigde. De derde
se.t begon Spprting zeer goed en het
zag er naar uit dat de winst binnen
bereik was. Ongelukkig balverlies
bracht de service bij Die Raeckse, die
de laatste punten wisten te scoren
10-15.

Jeugd

Het Sporting OSS A-team liet door
een duidelijke 3-0 overwinning op
HSVC, zien de terechte kampioen te
zijn. Met fraai spel, waarin Sporting
geen enkele maal in de problemen
kwam, werd met 15-7,15-5 en 15-4 een
overtuigende overwinning behaald.

Ook het Sporting K-team wist een
overwinning te behalen, ten koste
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De ZHC aanval zaait onrust in de Uitgeest defensie. (Foto: Dick Loenen).

Addy Ottho redt
ZANDVOORT - Rinko slaagde

er opnieuw in tot een overwin-
ning te komen. Nu werd K. Kroe-
zen met 2-1 teruggewezen. De ze-
ge kan echter voor het grootste
gedeelte worden toegeschreven
aan doelman Addy Ottho, die de
meest fantastische reddingen
verrichtte en in de slotfase zeker
lijkende doelpunten voorkwam.
Het zich reeds met degradatie
verzoende SC Hong Kong kwam
tegen Woontrio met invallers in
het veld en bood goed tegenspel,
maar kon de 3-1 nederlaag niet
voorkomen.

C UNICUM '73 BIJZONDER OP DREEF

*romotiekans voor tafeltennissers
ANDVOORT - In de eerste
npetitiehelft hebben de leden
i de tafeltennisvereniging SC
icum '73 zich bijzonder goed
veerd. Vooral het eerste heren-
m en het eerste pupillenteam
)taen grote kans op promotie,
leiden ongeslagen en zullen

(i zeker niet bij de return-wed-
ijden de kaas van het brood
sn eten. Veel derde plaatsen
>r de verschillende Unicum-
ms geven aan dat deze Zand-
irtse tafeltennissers duidelijk
Je lift zitten.
et eerste herenteam met Hoppe,
k en ter Heijden heeft in de eerste
competitiewedstrijden de volle

st binnengehaald. Met 10 wed-
Idpunten uit 5 wedstrijden leiden

zij deze tafeltennispoule. Doko uit
Velsen Noord volgt met 7, Rapidity
uit Beverwijk bezet de derde plaats
met 5 pnt. Ter Heijden heeft inmid-
dels wel de beste papieren, hij werd
slechts eenmaal gepasseerd, Hoppe
volgt direct met 2 verliespunten. Met
drie wedstrijdpunten voorsprong op
Doko en Rapidity moet het dit team
lukken om de promotie te bereiken
en over te stappen naar de 3e klas
NTTB. De overige zes Unicum-teams
senioren hebben geen kansen op pro-
motie, maar bezetten toch goede der-
de, vierde en vijfde plaatsen. Het
gepromoveerde damesteam met
T.v.d. Burch, M. en N. Doing slaagt
erin zich in het zware twéedeklas
geweld goed staande te houden. Een
vierde plaats is dan ook een uitmun-
tende prestatie. Vooral als men be-
denkt, dat de drie dames die al bijna

tien jaar in de tafeltenniscompetitie
onafscheidelijk zijn, door hun werk-
zaamheden geen gelegenheid hebben
de trainingen van Erwin Nooten-
boom te volgen.

Jeugd

Bij de Unicum-jeugd wordt met
sterk wisselend succes gespeeld. Het
eerste juniorenteam in de derde klas
met spelers als Oscar Lohuis. Floris
Wiesman en Marcel Keur hebben het
erg zwaar. Vooral in deze klasse be-
strijdt de opkomende jeugd van Ken-
nemerland elkaar zeer fel om de
winst. Tafeltennisvereniging Castri-
cum bezet nu de eerste plaats met S
punten. Unicum, Fusia uit IJmuiden
en Heemskerk bezetten ieder met 6

punten de tweede plaats. Het Uni-
cum-team is zeker gebrand op een
goede klassering en traint daarom
elke week extra bij Erwin. Het twee-
de juniorenteam, spelend in de 4e
klas, bezet op dit moment een derde
plaats. Toch hebben zij, Erik Stok-
man, Torn Steiner en David Augustin
de beste papieren, want afgelopen
zaterdag versloegen zij koploper
HTC uit Hoofddorp met 6-4. De yer-
liespunten in de eerste kompetitie-
helft kunnen dan ook duidelijk wor-
den togeschreven aan wedstrijdzenu-
wen en het zal nu de kunst worden
om met betere cijfers in de return-
wedstrijden voor de dag te komen.

Het derde juniorenteam met Pieter
Stroobach, Jeroen Busscher en
nieuwkomer Bart van Oerle, eindig-
de als vijfde met twee wedstrijdpun-
ten. Natuurlijk wordt Bart nog vaak
zoals dat heet „van de tafel gesla-
gen", maar daar trekt deze tafelten-
nisnieuweling zich niets van aan. Hij
weet dat in de tweede competitie-
helft de kansen beduidend gunstiger
zullen worden en traint elke maan-
dagavond zeer serieus. Dat geldt ook
voor de jeugdleden van het tweede
Welpen-pupillenteam met Bob
Nehls, Anthony Bakker, Geert Kune-
man en Martijn Wijsman. Een niet zo
geweldige zesde plaats, maar dat kan
ook haast niet, anders met nieuwko-
mers als Bob en Anthony, die on-
danks hun zeer korte tafeltenniserva-
ring toch leuk partij geven.

Vijfmaal
winst voor Geert zegt toch wel iets
van de groeiende tafeltenniscapaci-
teiten van deze enthousiaste Uni-
cummer. En tot ieders verrassing
scoorde Anthony tegen Heemstede
zijn allereerste setwinst.

Welpen

'nende tafeltennisstrijd in gastvrij Nieuw Unicum.

Een geweldige prestatie levert het
eerste welpenpupillenteam met Ro-
bert Cliteur, Robert ter Heijden,
Joost Wiesman en Edwin Pilon. Na
vijf wedstrijden staan zij met 9 wed-
strijdpunten aan de kop van het klas-
sement. In de wedstrijd tegen SDO
uit Hillegom afgelopen zaterdag on-
derstreepten zij hun sterkte door dit
team met 9-1 te verslaan. De zeer
gladde vloer in Hillegom speelde
juist Joost zoveel parten, dat hij niet
goed in zijn aanvallend spel kon ko-
men en die ene verliespunt moest
incasseren. Ook dit team heeft zeer
goede kans op een promotie, waarbij
Heemskerk hun grootste tafeltennis-
rivaal blijkt te zijn.

De strijd tussen Rinko en K. Kroe-
zen, die onder leiding stond van de
prima fluitende Cor Draijer, was het
aanzien volkomen waard. Voor zaal-
voetbal vielen er met veel doelpun-
ten, maar de vele hachelijke momen-
ten voor beide doelen en het snel op
en neer golvende voetbal vergoedde
alles. Reeds na drie minuten konden
de Zandvoorters hun beginoffensief
omzetten in een 1-0 voorsprong, toen
een van richting veranderd schot van
Jan Willem Groen in het net ver-
dween.

Het was Rinko dat verder zocht
naar openingen in de Kroezen-afweer
en daarbij hadden inzetten van Mar-
cel Cabri en Teun Vastenhouw meer
verdiend. Tussen deze aanvallen
door moest Kroezen het voorname-
'ijk hebben van snelle uitvallen die
niet van gevaar ontbloot waren.
Doch reeds in deze fase bleek dat
doelman Addy Ottho deze avond
moeilijk te passeren was.

Het beste van het spel behield Rin-
ko en het wachten was op meerdere
treffers. Wim Paap en Nanfred Bakels
waren daar dichtbij doch hadden
geen geluk met de afwerking. In de
zestiende minuut kwam dan toch het
verdiende doelpunt toen Piet Keur
een vrije trap ineens schitterend in-
schoot, 2-0. Vlak voor de rust kreeg
Nanfred Bakels nog een goede moge-
lijkheid maar de bal verdween via de
keeper net naast het doel.

Na de doelwisseling bleef Rinko in
de beginfase gaan. Het speelde zuiver
op de aanval zonder daarbij de verde-
diging te verwaarlozen. Wim Paap
ziet een schot van de doellijn gehaald
en Marcel Cabri kogelde tegen de
paal. K. Kroezen kon de laatste tien
minuten steeds meer onder de grip
van Rinko vandaan komen en pro-
beerde het tij te doen keren. Kroezen

had daarbij geen geluk dat Addy
Ottho m een geweldige vorm verkeer-
de. De ene fraaie redding volgde op
de andere maar Kroezen bleef door-
gaan. Hij kreeg dan ook loon naar
werken in de zeventiende minuut
met een schot dat zelfs Addy Ottho
te veel was, 2-1.

In de laatste minuten was de span-
ning te snijden, maar de Zandvoortse
doelman redde voor Rinko de twee
punten door met een fantastische
reflex de bal uit zijn doel te stompen.

*»»«.

Foto: Addy Ottho

Programma
Vanavond worden in de Zandvoort-

se sporthal Pelhka.m de volgende
wedstrijden gespeeld- 18.30 uur
Zandvoortmeeuwen 2 - Sekura 2;
19.15 uur Zandvooi(meeuwen - JM
Bakker.

Vrijdagavond 18 l > uur tot 19.00
uur B junioren bekcnvedstnjd, 19.00
uur' TZB 2 - Woontrio 2

Verrassende ze
IJMUIDEN - Na een goede

wedstrijd van Lions de vorige
week tegen Cronje Shots, heeft
Lions in IJmuiden het hoog ge-
noteerde Dokko zeer verrassend
onderuit gehaald, 58-71. De da-
mes speelden een spannende
partij tegen Hillegom, maar
moesten de zege laten met 58-51.

In het begin van de strijd zag het er
niet naar uit dat The Lions voor een
verrassing zou gaan zorgen. Zesde
minuut 10-6 en elfde minuut 24-14
voor Dpkko. Lions speelde de gehele
wedstrijd „man to man" wat tegen
het einde van de eerste helft veel bal-
winst opleverde, waaruit Evert Bol
en Rudy Becic de ruststand een wat
dragelijker aanzien gaven, 36-30 voor
Dokko.

In de rust wees coach Ton Crab-
bendam erop dat de man to man ver-
dediging wat steviger moest worden
toegepast, zodat de aanval van Dok-
ko weinig schietkansen zou krijgen.
Door deze speelwijze verkreeg Lions
opnieuw veel balwinst, onder andere
door rebounds van Eric Lampe en
Peter Noortman, terwijl Olaf Borkent
en Bram de Kruiter de afmaking van
de break verzorgden. Bovendien was
het Rudy Becic die met zuivere af-
standsschoten de nodige punten ver-
zamelde.

Dokko had hel moniiik met zich-
zelf en met de M'h< idsiechters en
Lions rook een kans Veertiende mi-
nuut 51-53 voor Lu nis Dokko pro-
beerde toen ook een nvn to man ver-
dediging en ging ei harder tegenaan
wat tot blessures leidde voor Evert
Bol en Ene Lampe De ronditie van
Dokko eiste zijn Ui l en The Lions
ging onverdrotcn voort Zeventiende
minuut 53-61 voor Lions Zeer gecon-
centreerd speelden de Zandvoorters
de wedstrijd uit naai een verdiende
58-71 overwinning en met veel vreug-
de verlieten de leeuwen het veld.

De Zandvoortse dames kwamen te-
gen Hillegom vlot uit de startblok-
ken en met gevarieerd .spel werd een
10-14 voorsprong genomen Na dit
goede begin wa.s het ntme plotseling
weg bij Lions en Hillegom profiteerde
dankbaar en draaide de rollen om 18-
16 en 24-18.

Nu de uist kwam Lions toch weer
gemotiveerd m het veld en ontstond
er een zeer goede partij basketbal
met kansen op de overwining voor
beide teams. Lions werkt de achter-
stand weg tot 36-36 en even later 40-
40, doch het wegwerken van de ach-
terstand had te veel krachten gekost
waardoor Hillegom in de slotfase de
partij alsnog kon beslissen In de
slotminuten probeerde Lions met
een press alsnog tol een gunstig re-
sultaat te komen maar het leverde
niets op, 58-51.

SPORT KOUT

Z.meeuwen
oitgebekerd

BEVERWIJK - Door een 2-1
nederlaag tegen Beverwijk is
Zandvoortmeeuwen uitgescha-
keld in het bekertoernooi. Over
het geheel genomen heeft Zand-
voortmeeuwen de beste kansen
gehad, doch met deze kansen
werd te nonchalant omgegaan.

De eerste tien minuten waren volle-
dig voor Zandvoortmeeuwen dat
sterke druk uitoefende op het Bever-
wijkse doel. Marcel Schoorl probeer-
de het met de knie en Raymond Roo-
de schoot keihard in, doch beide ma-
len greep de Beverwijkse doelman
bekwaam m Na dit openingsoffensief
kon Beverwijk wat meer terug doen
en ontstond er een gelijkopgaande
strijd De betere mogelijkheden wa-
ren echter voor de Zandvoorters. Zo
zag Ed Vastenhouw een schot van ze-
ker dertig meter rakelings naast
gaan en na een kombmatie met Ma-
no van Meelden schoot Norbert Vis-
sers over. Ruststand 0-0.

Het begin van de tweede helft was
voor Beverwijk dat Ed Steffers uit-
probeerde. Een schot op de Zand-
voortse doelman werd tot hoekschop
verwerkt, maar daarmee was het ge-
vaar niet geweken. Uit deze hoek-
schop was het Sikkema die Beyer-
wijk op 1-0 bracht. Na twintig minu-
ten kwam Michel Dijkstra in het
Zandvoortse team en nog geen mi-
nuut later scoorde Marcel Schoorl na
een goede pass van Steef Water de
gelijkmaker, 1-1.

Zandvoortmeeuwen probeerde
door te drukken en kreeg goede mo-
gelijkheden. Mano van Meelen sp-
leerde door de Beverwijkse defensie
maar de keeper stond sukses in de
weg. De Zandvoortse voorwaartsen
lieten echter in de slotfase te veel
kansen liggen en hadden geen geluk
bij een inzet op de paal. Aan de ande-
re kant had Zandvoortmeeuwen het
nodige geluk toen een inzet via doel-
man Steffers via de onderkant van de
lat het veld weer instuiterde.

Een verlenging leek te gaan komen
doch in de laatste minuut was het Pit
die de Zandvoortse defensie, inklu-
sief Ed Steffers verraste, 2-1. Voor
Zandvoortmeuwen betekende dit re-
sultaat het einde van de bekerstrijd.
Een wedstrijd waarin de Meeuwen ze-
ker niet slecht speelden, vooral de
opbouw vanuit de achterhoede via
het middenveld liep vrij goed, doch
met de afwerking wilde het niet vlot-
ten. Zondag aanstaande kunnen de
badgasten zich revancheren in de
kompetitiewedstrijd tegen Alkmaria
Victrix m Alkmaar.

Opbloei van
jeugdschaak

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Schaakclub heeft het afgelopen jaar
een groot aantal jeugdleden kunnen
noteren, waardoor deze afdeling een
geweldige groei heeft meegemaakt.

Anderhalfjaar geleden waren er in
totaal slechts tien jonge schakers, nu
telt deze afdeling meer dan dertig
leden, waarvan enkele meisjes.

De jeugdafdeling is verdeeld in
twee groepen de A/en de B, waarvan
de eerste acht plaatsen in de B wor-
den bezet door:
1. Mark Greenwood, 12'/2 uit 15. 2.
William Pont, 12 uit 15. 3. Annemiek
Smits 12 uit 16. 4. Remco Sikkens 9
uit 13. 5. Mark Taylor 10 uit 14. 6.
Dave Kroder 7 uit 9 (slechts een half
seizoen lid). 7. Mike Kroder 7% uit 12
(eveneens pas een half jaar lid). 8.
Bouke Vellinga 71/. uit 13.

Van de A-groep kunnen nog geen
standen worden gegeven, omdat deze
behalve aan clubwedstrijden, ook
deelnemen aan externe schaakpartij-
en.

Jeugdleden kunnen zich melden
bij: K. de Vries, Dr. C. G. Gerkestraat
155, 2042 ER Zandvoort.

*Bridgenieuws
ZANDVOORT - Onlangs speelde

de Zandvoortse Bridgeclub de eerste
competitiewedstrijd van dit seizoen.
Buiten de viertallen werd ook een
normale parencompetitie met drie
lijnen gespeeld.

De heren Emmen sr. en jr. behaal-
den in de A-lijn de eerste plaats met
56.799}-. De tweede en derde plaats
werden gedeeld door het koppel be-
staande uit mevrouw De Leeuw en de
heer Braun en het koppel bestaande
uit de heren Jurnaans en Nooten met
55.00r/r

De B-lijn werd aangevoerd door de
fam Groen met 59.82'/r, gevolgd door
de dames Berghoff en Stocker met
58.047r.

De heren Baan en Sjouwerman
werden eerste m de C-li.jn met
68.30'7r. De tweede plaats ging naar
de heren Gebhard en Steffers met
59.37rK

Op zaterdag 17 maart wordt voor
het vijfde jaar een uitwedstrijd ge-
speeld tegen BBC in Beverwijk. Ge-
durende deze vijf jaren is het nog
geen van beide clubs gelukt definitief
beslag te leggen op de wisselbeker

BC Lotus jeugd
op voorgrond

NIEUWEGEIN - Tijdens nationale
jeugdbadmmtonkampioenschappen
in het badmintoncentrum te Niéuwe-
gein hebben de BC Lotus leden Sas-
kia van den Bos en Ronald Wetzel
voor zeer goede resultaten gezorgd
In het dames enkelspel kwam Saskia
van den Bos tot in de halve finales en
bij het damesdubbelspel wist zij zelfs
de finale te behalen. In deze partij
speelde Saskia van den Bos met Deb-
by de Graaf van de vereniging Zij der-
veld en na veel spanning en zeer goed
badminton gingen de jeugdige speel-
sters met 9-15 en 10-15 ten onder.

In de zware herenklasse wist Ro-
nald Wetzel, zowel in het enkelspel
als in het dubbelspel enige rondes te
overleven, maar kon niet tot de flna-
les doordringen.
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„̂  juweliers en diamantairs V—,

JORKE& SCHALING
Zandvoorts kleinste winkeltje

heeft speciaal voor de vroege strandvogels
een té gekke collectie

HANG-OLIFANTJES.
Prachtig op een bruine huid!

In tutr.oois, ivoor, lapis, rozenkwartsenz.
met 14 krt. goud

vanaf

ƒ90.-
(Juk on/e 3-kleuren-goudserie breidt zich

nog steeds uit.
—-v U bent elke dag van harte welkom!

V/d' Souwes Hotel - b/j het Casino.f

#

*
#

*

*
*
*

*
*

De specialist in al uw
bloemwerken.

Een schot in de roos

met bloemen van

BLOEMENHUIS

\. BLUYS
Haltestraat 65, Zandvoort,
@12060
Vrijdagavond en zondagmiddag
geopend

*
•K-

*

*
*

* Reklameborden
* Prijskaarten
* Dekoraties
* Autoreklame
HAARLEMMERSTRAAT 39 - ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 23

Kwekerij P. VAN KLEEFF f
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

*
*

*•*
#•
#

BOMEN
HEESTERS
VASTE PLANTEN

assortiment welke

het meest geschikt

is voor Zandvoort.

*
*
*

BLOEIENDE VIOLEN
BEMESTING (ook biologisch)

VAM COMPOST
BIOLOGISCHE
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
BLOEM- EN GROENTEZADEN
TUINGEREEDSCHAP

*

*#

*
*
*
*#
•X-

*

*

^Café Complet^

Ook de
AARDBEIEN-
BAVAROISE

is er weer!
Haltestraat 15

Tel. 1 47 38

Kerkstraat 15
Tel.1 2253

m

9

Ik vond wat ik zocht op dé Grote Krocht!

s heb ik mijn schoenen bij HERMAN HARMS gekocht

LEKKERETEN

NIG GELD!

WITT OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 9 00-18.00 UUR
ZATERDAG 900-1500UUR

HAARLEM:

HAL
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:

GROTE KROCHT?

î
HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18

Deslagerijwaardcklantnogechtkoningis!
let op! ons filiaal Botermarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEIVD!

'n Goede bril is bij OPTIEK SLINGER
een goed montuur, plus kwaliteitsglazen voor

'n zo laag mogelijke prijs!
Deze monturen kompleet met glazen

Wi| bieden n bril kompleet
melfolochromalische

lazen in uw lees-of
afstandsslerkte Op-en
lerugkleuren gaat zeker drie
keer zo snel als voorheen

Eigentijdse damesbril die door z'n
eenvoud erg stijlvol is. Prijs kompleet
met glazen in uw lees- of
afstandssterkte.

Herenbril, een montuur,
kompleet met lees- of
afstandsglazen.

Mooi en modieus

Monturen kompleet met dubbelfokus
:S'. glazen. Verrassend voordelig' .',"

Kompleet wil zeggen:
montuurenglazen vooreen prijs Geen
gegoochel met hoge glaspriizen. U weet
precies waar u aan toe bent.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ
' Hoge correctie geringe bijbetaling

Wie niet alleen 'n lage prijs
maar ook kwaliteit en
service eist, kiest

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerde opticiens

Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur

Vers gesneden

BAMIPAKKET
per pak

Vrijdag en zaterdag
heerlijke zoete

NAVELS
10 voor

Franse

GOLDEN
DELICIOUS
3 pond

Rode

GRAPEFRUITS
6 voor

1.59

2.50

2.75

2.50
Maandag en dinsdag
heerlijke voorjaarsgroenten

RAAPSTEELTJES
2 bossen 0.98

AART
l VEER f
l GROENTEN en FRUIT l
- 5
| Grote Krocht 23 |
s ^
| Zandvoort - Tel. 1 44 04 I
s 5
fiiiitiiiiiiiiliiiiiiiiuiiiiHiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiifi

modieus, prijsbewust,
in één assortiment.
dat is onze omvangrijke monturenkollektie!

Bekijkt u onze brillenkollektie maar
eens op uw gemak, want daar zit
beslist iets bij dat voortreffelijk ^ \,00rk

bij u past.

l

Ik vond w

schot in de roos
BLOEMENMAGAZUN

GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

VELDNARCISSEN
per bos
ROSE of WIT

BOEKET
0.99

per bos

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

exklusief veel extra
kinderkortihg, inklusief
'5-sJerren-vliegreis' v/ari

REISBURO KERKMAN
GROTE KROCHT20 - ZANDVOORT - TEL. 02507-1 2560

SPANJE
COSTA BLANCA

Appartement "Princlpado
••.'.-!..,:•'Europa'VBe.nldórni" • .

15-daagsevllegreis, ...
...': ;.vertrek20juni '

2-kamer appartement

778.-
vraag uw reisadviseur1 het
zomerprogramma vol nog
betaalbare vliegvakanties

per persoon. HOLIDAY

Benidorm is dat stukje Spanje dat het meest de sfeer ademt die wij van thuis gewend zijn. Veel café's, restaurants en
bars hebben namen die wij ook bij ons aantreffen en de keuken is dan ook duidelijk afgestemd op onze smaak. Toch
blijft het echt Spanje, want de stranden zijn mooi, lang en breed, ligstoelen en parasols staan overal en het belang-j
rijkste: de zon laat bijna nooit verstek gaan. 's Avonds gaat het lieve leven gewoon door. De boulevards zijn dru"
landgenoten treft u overal en de discotheken maken hun veelvuldige aanwezigheid duidelijk kenbaar.
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VERENIGINGEN PLOTSELING GEKORT IN SUBSIDIE

Zwembad de Duinpan is dit jaar
een meevaller voor de gemeentekas

ZANDVOORT - Een meevaller voor de gemeente, dat is zwembad
de Duinpan dit jaar. Bedroeg het geschatte tekort over 1983
ƒ 933.535.-, nu de cijfers bekend zijn blijkt dat het zwembad een ver-
lies van ƒ 808.341.- over 1983 heeft geleden.

Een fors bedrag weliswaar, doch wanneer men daar de „vaste las-
ten" die ruim ƒ 550.000.- bedragen aftrekt, blijft er een reëel verlies
van ƒ258.341.- over, een verlies dat een vergelijking met eenzelfde
soort bad (namelijk een combinatiebad binnen en buiten) in Noord-
Holland glansrijk kan doorstaan. Het verlies is trouwens ook minder
dan in 1982 namelijk ƒ 32.196.-.

Een resultaat waarmee het
stichtingsbestuur en de mede-
werkers van de Duinpan bijzon-
,cler trots op zijn. „Het is dan toch
maar weer gelukt de exploitatie-
kosten te verminderen, dit on-
üanks de gestegen energieprij-
zen, het wegvallen van het
schoolzwemmen en de stijgende
lasten", zegt direkteur Hans Mol-
lerus.
•*

besparingen
Trots wordt dan ook een schrijven

"getoond van de sportraad van de pro-
Mncie Noord-Holland, waarin ener-
ïiebesparende maatregelen in zwem-
oaden worden besproken.

In dit schrijven wordt de Duinpan
jnet name genoemd als Nederlands
•beste combibad waar de grootste
energiebesparing heeft plaatsgevon-
aen, namelijk 65%, voorwaar geen
'Jdeinigheid. Een goede tweede blij-
ken de zwembaden in Rotterdam-
luid en De Beemster te zijn, waar de
oesparingen een percentage van 54
haalden, toch altijd nog elf procent
jninder dan Zandvoort.

Het afgelopen jaar werd opnieuw
16.000 m3 aardgard minder door de
Duinpan gebruikt, terwijl ook in de
^oekomst flink wat bespaard kan
worden op de waterkosten.

Sinds najaar 1983 verzorgt de Duin-
pan namelijk haar eigen zwemwater.
Dit wordt opgepompt direct naast de
machinekamer op het terrein ge-
schikt gemaakt voor het zwembad.
Het enige leidingwater dat nog in de
Duinpan wordt gebruikt is dat voor
consumptiedoeleinden. „In de toe-
komst zal het alleen maar goedkoper
worden, want wanneer de nieuwe wa-
terleidingbedrijven van start gaan is
nu al voorzien dat ook de kubieke
meterprijs zal stijgen. Dat zal in 1985
zijn beslag krijgen, dus wij zijn met
onze watervoorziening precies op tijd
gestart", constateert Mollerus tevre-
den.

Bovendien worden de gunstige cij-
fers van het afgelopen jaar verder
toegeschreven aan het gunstige weer,
toename bezoekers en de energiebe-
sparing.

In 1983 werden 171.000 bezoekers
geregistreerd tegen 163.000 in 1982.

„De bezoekerstoename is niet alleen
te danken aan het gunstige weer,
maar ook aan de publiciteit door de
cursus „auto te water", de successen
van de Zeeschuimers en andere fac-
toren", zo wordt gezegd.

Gemeente
Is men dan tevreden met de resul-

taten van het afgelopen jaar, en is
men vast van plan ook in 1984 de ex-
ploitatielasten zo laag mogelijk te
houden, enkele maatregelen van het
gemeentebestuur daarentegen liggen
niet zo lekker. „Neem nou bijvoor-
beeld het schoolzwemmen, sinds het
nieuwe schooljaar zijn er leerlingen
afgevallen. Dit betekent voor het jaar
1983 een besparing van ƒ 13.000.- voor
de gemeente. Voor een heel jaar
scheelt dat ƒ 26.000.- een klap die wij
in 1984 nog moeten opvangen.
Schoolzwemmen is één van de weini-
ge posten die kostendekkend zijn,
dus een besparing voor de gemeente
van ƒ 26.000.- per jaar, betekent voor
ons wel een verlies van ƒ 26.000.- per
jaar, een soort vestzak/broekzak-poli-
tiek waar wij wel eens moeite mee
hebben", wordt bekend.

Sinds januari 1984 bestaat er bij de
drie verenigingen die regelmatig ge-
bruik maken van het zwembad ook
onzekerheid over de grootte van het
subsidiebedrag dat voor 1984 zal wor-
den toegekend.

Toen het bad haar poorten opende
werd dit aan deze drie verenigingen,
voor een X-prijs per uur gehuurd.
Toen de grote verliezen van het
zwembad de aandacht gingen vragen
werd besloten dat het bad tegen een
uurkostprijs (het dubbele van het vo-
rige bedrag) kon worden gehuurd.
Dit leverde uiteraard problemen op
voor de verenigingen. Er werd toen
overeengekomen dat via een subsidie
de gemeente 50% van deze kosten
voor haar rekening zou nemen.

Door de verenigingen, te weten de
Reddingsbrigade, de Zeeschuimers
en het Duikteam-Zandvoort, werd
keurig op tijd een begroting bij de ge-
meente ingediend m september 1983
voor het jaar 1984.

Op de laatste dag van 1983, werd
een schrijven van het gemeentebe-
stuur ontvangen, gedateerd 27 sep-

tember, waarin werd aangekondigd
dat per l januari 1984 slechts een
subsidie tegemoet kon worden gezien
die beduidend lager ligt dan de over-
eengekomen 50/507r regeling. Terwijl
in de overeenkomst nimmer een ma-
ximum bedrag is genoemd. Dit
schrijven kwam, op die datum héle-
maal, als donderslag bij heldere he-
mel, en men diende ijllings een be-
zwaarschnft in, een bezwaarschrift
dat één dezer dagen in de commissie

voor beroeps- en bezwaarschriften
zal worden behandeld.

Wanneer de verenigingen de subsi-
die niet zullen ontvangen, betekent
dat opnieuw een aderlating voor de
Duinpan, omdat de verenigingen
waarschijnlijk niet m staat zullen
zijn, deze verhoging uit eigen zak te
betalen. „Het gehele beleid van de
gemeente is er op gericht te bezuini-
gen, dat is uiteraard het goede recht
van het gemeentebestuur. Toch is

het moeilijk hiervoor begrip op te
brengen omdat het directe konse-
kwenties heeft ook voor de begroting
van de Duinpan. Wij doen er alles aan
om de kosten te drukken, we krijgen
vanuit het hele land complimentjes
voor de wijze waarop dat gebeurt, wij
worden als voorbeeld aangehaald, en
het enige dat wij van de gemeente te
horen krijgen is bezuinigen die indi-
rect voor ons lastenverzwarend en
dus verliesgevend zijn", aldus een
woordvoerder van het stichtmgsbe-
stuur.

Ook de voorzitter van het stich-
tingsbestuur, huisarts J.G. Ander-
son, zegt hierover: „Wij zijn met han-
den en voeten gebonden aan de vaste
lasten, die worden nimmer minder
dan vijfeneenhalve ton Een geza-
menlijke exploitatie bijvoorbeeld
met de Zeereep zou ons niet onwelge-
vallig zijn. Het wachten is echter op
de structuurstudie, dan weten wij
ook zo'n beetje waar wij aan toe zijn".

Nieuwtjes

Duikplankhangen, één van de evenementen in 1983 tijdens de zwcmvier-
daagse. Een druk bezochte aktiviteit, één van de velen waar de Duinpan
intussen regionale bekendheid mee heeft verworven.

archieffoto.

Nadat m 1982 de tennisbanen bij
het zwembad in gebruik werden ge-
nomen, de cursus auto te water zelfs
buitenlandse tv en de landelijke pers
haalde werd in 1983 een superwa-
terglijbaan in gebruik gesteld, die er-
voor zorgde dat weer meer kinderen
naar het zwembad gingen. Dit geldt
ook voor de zonnehemels, en de di-
verse cursussen zoals de „zwanger-
schap drijf in" onder leiding van een
verloskundige waar ook plaats is
voor de aanstaande vaders op de
maandagavond, het speciale moeder
en kind zwemmen van O tot 4 jaar
met extra warm water op maandag
en donderdag, een damesuur, reakti-
verend zwemmen, yoga en bewegen
voor ouderen. Het komende seizoen
zal de aandacht extra gevestigd wor-
den op de tennisbanen.

De tarieven hiervoor zijn veran-
derd, het wordt nu voor tweeuurs
blokken ƒ 460.- per seizoen, per baan.
„Dat schijnt bijzonder laag te zijn
voor deze regio", zegt Hans Mollerus.

Bovendien kan men deze zomer
losse banen huren voor ƒ 15.- per uur,
terwijl in de periode l april/1 oktober
ook tennislessen worden gegeven
door een gediplomeerde sportleraar.

Voor de avonden en weekend geldt
een huur van ƒ 460.- voor het seizoen,
per baan, per uur.

„Met een beetje medewerking kun-
nen wij de exploitatiekosten, en dus
het verlies wellicht opnieuw terug-
brengen in 1984, maar wij kunnen dat
niet alleen, wij hebben natuurlijk
hulp nodig, niet alleen van de inwo-
ners om naar ons zwembad te komen,
de verenigingen en cursisten. Een
beetje begrip van het gemeentebe-
stuur zou zeer welkom zijn", ai^-.is
Hans Mollerus

FEESTELIJKE AVOND IN HAARLEMSE SCHOUWBURG l

Der Bettelstudent met vaart en
verve door ZOV gebracht

Der Bettelstudent

ZANDVOORT/HAARLEM -
De Zandvoortse Operette Vereni-
ging zorgt ieder jaar voor een
echt avondje „uit" voor veel
dorpsgenoten. Ook dit jaar was
dit het geval met „Der Bettelstu-
dent" min of meer een jubileum-
uitvoering, want men was er in
het jubileumjaar (35) 1983 al mee
gestart en heeft er de laatste we-
ken veel reclame voor gemaakt,
en.... terecht.

De tientallen Zandvoorters die
naar de Haarlemse Stads-
schouwburg waren gekomen,
maandagavond bijna uitver-
kocht en dinsdagavond een „vol-
le bak", zullen er geen spijt van
hebben gehad. Het werd een
grandioze avond met veel uitste-
kend toneelspel, goede zang en
wervelende dans door de leden
van de Cursisten Amateur Thea-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort.
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag:"l3.00-16.00 uur"
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
.Donderdag: 10.00-13.00 en
14.00-17.00 uur

JVrijdag: 09.00-12.00 uur
Klachten over bezorging: uit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Arn-
stelveen
Redaktiechef: Dick Piet -
Amstelveen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ 34,50 per jaar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per halfjaar
Voor postabonnementen gel-
den andere tarieven.

ter School uit Amsterdam, waar-
van de solist en gast Marten van
de Plas, terecht menig „open
doekje" ontving.

Trouwens, het Zandvoortse pu-
bliek was toch royaal met haar
applaus, want na iedere solo,
duet of koorzang, was daar de
spontane reactie van het publiek
dat genoot.

Er viel dan ook veel te genieten, ten
eerste was er uitstekend toneelspel,
ten tweede goede tot zeer goede zang.

Jan van der Werff zette een zeer
sympathieke Overste Ollendorf neer,
die ondanks zijn rol van op wraak
beluste gouverneur en ijdele praal-
hans, erin slaagde gevoelens van
sympathie op te wekken. Zijn vier
trawanten, Cor Bol, Nico Oudshoorn,
John v.d. Klauw en Piet Harder, res-
pectievelijk als ritmeester eerste lui-
tenant, vaandrig en majoor, vervul-
den hun rol naar behoren, waarbij
opviel dat ze zich zeer goed soldatesk
bewogen.

Ineke Groen als de tweede dochter
van Gravin Nowalska (Gerry van Ei-
gce namelijk Bronislawa, mocht dan
een ietsje minder acteren dan haar
zus Lauravan Ingen, als soliste stak
ze er toch boven uit. Heel ontroerend
was bijvoorbeeld het duet met Wim

de Vries (student Janicky) in het
tweede bedrijf „Ik hou van jou". Dit
was toch wel een hoogtepunt.

Carla van Lingen als Laura vormde
tesamen met de bedelstudent Harm
van Halteren een zeer aanvaard paar,
qua spel en zang, ook het duet van de
twee bedelstudenten Van Halteren
en De Vries in de gevangenis werd
bijzonder goed gezongen.

Gerry van Eig viel op door haar
onbevangen toneelspel, trouwens
Wim v.d. Molen als Enterich de cipier
zette eveneens een kostelijke figuur
op het toneel.

Af en toe had het koor wat moeite
om boven de muziek van het Haar-
lems Operette Orkest uit te komen,
een orkest dat zeer strak werd geleid
door Bert van Poelgeest en zeer knap
de moeilijke passages van de niet
eenvoudige partituur „nam".

De goede samenwerking tussen
ZOV en het Zandvoorts Mannenkoor
bleek ook dit jaar door de medewer-
king van de leden van het mannen-
koor. Een welkome aanvulling van de
cast die toch vrij veel heren vereist
bij de gevangenen, hofhouding en
marktbezoekers.

Opvallend ook was naast het goede
acteren, de uitstekende verstaan-
baarheid van de zang, slechts een

ËË Muziek: Carl Millócker =
= Bewerking: Rudolf Vogler. =
= Muzikale leiding: Bert van Poelgeest. =
= Regie: Rudolf Vogler. =
= Rcpetitor: Dico van Putten. =
= Choreografie: Grete Kieser. 5
= Ass. regie: Ilone Buikstra en Ellen Kok. =
= Rekwisieten: José Paap. =
= Kostuums: Fa. Joh. Gerritsen. =
S Grime en kapwerk: W. Valkenburg. =
= Decors: Doesburg. j=
= Orkest: Haarlemse Operette Orkest. =

Ü Solisten: Ineke Groen, Gerry van Eig, Carla van Lingen, Jan v.d. H
g Werff, Piet Harder, Cor Bol, Nico Oudshoorn, John v.d. Klauw, Wim =
= v.d. Molen, Harm van Halteren, Wim de Vries, Piet Bol, Ton Kaspcrs =
= en Sally Druif. =

= Medewerking: Zandvoorts Mannenkoor. Ij
= Ballet: Cursisten Amateur Theater School - Amsterdam, gast: M. v. =
| Plas. ' =
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Stuifzarid
VOORDEELTJES - heeft de gemeente - niet alleen zijn de

inkomsten uit het Casino bijna twee ton meer, om precies te zijn
f 178.000,- hetgeen door Zandvoorts Nieuwsblad al twee weken
geleden werd gemeld - maar bovendien zijn de inkomsten uit
het zwembad gestegen -- hetgeen dan weer betekent dat het
geraamde verlies veel lager uitkomt - best aardig ©

Vraag je je alleen af waar het geld aan besteed zal worden -
of wordt het niet besleed en in een reservepotje gestopt? - de
lijd zal het leren ®

Misschien heeft de wethouder het wel nodig voor de bouw van
het nieuwe politieburo - dat schijnt toch een tikje duurder uit te
vallen dan ivas voorzien - wij zijn benieuwd wat er nu gaat
gebeuren - want was het met de wethouder die in de tijd dat hij
nog gewoon raadslid was - de wethouder van financiën dus --
wel zijn fiat verleende aan diverse bouwwerken op voorwaarde
dat niet over de overeengekomen som gelds gekomen mocht
worden? 9

Wij herinneren ons gloedvolle betogen in dit verband -- „zo-
veel en geen cent meer" - voor het nieuwe politieburo is immer
een bedrag genoemd van vierenee?ihalve ton -- met een uitloop
naar vijf- nu wordt er gefluisterd dat het niet beneden de vijf-
honderdzestig duizend gulden gebouwd kan worden - wat zal er
nu gebeuren??? - wordt er dan een stukje minder gebouwd
- zodat het destijds vastgestelde bedrag niet overschreden
wordt - of gaat de wethouder door de knieën in het college en
komt hij met een voorstel van ƒ 560.000,- en geen sou meer?? ®

De tijd zal het leren want aanstaande maandagavond wordt
er door de commissies AZ en financiën over vergaderd -- trou-
wens na afloop van deze gecombineerde commissievergadering
wordt de extra vergadering gehouden over de afhaling van het
bedrijfsvuil - de commissievergadering begint om half acht -
dus belangstellenden zijn op de hoogte 9
Toch schijnt het college de brief naar de ondernemers alvast

verzonden te hebben - dus komt de raadsvergadering over dit
onderwerp ondanks protesten van de raadsleden over het ei-
genmachtig optreden van het college - toch als mosterd na de
maaltijd ©

Duidelijk wordt uitgegaan van het principe - „ze zullen er
wel akkoord mee (moeten) gaan" •

Voor hel argument van de VVd-fraktievoorzitter Rita de
Jong, is men wel door de knien gegaan - de bars en aanver-
wante bedrijven mochten het afgelopen weekeinde wel tot vijf
uur openblijven - jammer dat enkele zich toch niet correct
konden gedragen en zich enkele vechtpartijen hebben voorge-
daan - maar ja dal gebeurt in de zomermaanden ook -- en dan
sluiten alle bedrijven wel vroeger - dus wat dat betreft... •

Tobber ziet het voorjaar wel zitten -- enthousiast kwam hij
zich melden - zelfs zijn vacht glansde weer eens - „Ik heb er
zin in - na die mooie zondag, het werd weer echt gezellig op het
strand - en ik ben nu eenmaal een ras Zandvoortse strandkat
- dus ik had een gezellig dagje" meldde hij uiterst tevreden •

„Bovendien heb ik mijn best gedaan nu eens aardige nieuw-
tjes te verzamelen - hier is er één - de bakker op het Gasthuis-
plein werd grootvader - en alle klanten kregen een beschuit
met muisjes - nu kun je wel zeggen - wat wil je het is een
bakker - maar ik vond het leuk en lekker •

Nog een leuk nieuwtje: voortaan kan ik schuilen bij slecht
weer op mijn weg van het strand naar de krant - want dan wip
ik gewoon even binnen bij Jan en Otje Termes in de Raadsheer
- Lekker gezellig precies halverwege mijn weggetje - een leuk
terras ook nog in de zomer in het zonnetje -- dus daar kun je mij
wel vinden als ik zin heb om het strand te verlaten •

Weetje overigens al waarom het de Raadsheer heet, (vroeger
was het de Engelenbak) - nou dat heeft toevallig maar een
ietsiepietsie te maken met het feit dat Jan én in de raad zit -- én
een nieuwe bezigheid heeft gevonden -- het schijnt veel meer
een oudhollandse naam te zijn - nou van mij mag het - als het
er maar gezellig is en dat wordt het vast •

Bovendien ben ik ook met de bus naar Haarlem geweest - en
gossiemijne wist niet dat wij zulke mooie vrouwen en mannen in
Zandvoort hadden - prachtig prachtig al die zang en die kle-
ren - wat was het vroeger toch leuk eigenlijk hè - zo dus heb
ik allemaal positieve berichtjes binnengebracht -- wat zeg je
daar van - maar zorgjes heb ik wel hoor - mijn vrienden op
het strand willen zo graag een tweede verkooppunt - en dat
gaat moeizaam hoor - de grote bazen zijn bang voor herrie
tussen haringboeren en pachters - nou dat is zeker niet zo -
men moppert wel eens -- dat is Zandvoorters eigen - maar

ruzie kom nou - weetje waar het ook echt Zandvoorts toeging?
- op de vergadering van de volkstuinders - af en toe dacht ik
nu gaan ze op de vuist - maar nee hoor - men is wat explosief
- maar echt vechten? dat valt dik mee 9

O, je wou nog weten hoe het afgelopen is met de nieuwe con-
versietabel voor de ambtenaren - nou dat wordt een maandje
opgeschort - had ik toch al gezegd - de raadsmensen willen
precieze cijfertjes - daar zitten ze voor -- en er worden al zo-
veel onduidelijke verhalen verteld -- dus eerst juiste gegevens
- zo heet dat - en dan krijgt men loon naar werken - dan kan
de chef of de baas van een ambtenaar zo jaarlijks bekijken of
iemand pluspunten verdient - zet hij „slecht" of „goed" of
„functioneert uitstekend" achter iemands naam en dan pas
wordt er bekeken of hij het geld waard is dat hij verdient - best
een aardig systeem - ik wens ook ingeschakeld te worden in
een conversietabel - en ik wens van jou dan dat je "extreem
goedfunctionerend" achter mijn naam zet - dan krijg ik dus
de duurste biefstuk in plaats van dat kleine eindje worst nu
- nee, nee. ik zeg niet dat ik het niet lust - maar het biefstuk
gaat er beter m - wil je dat nog wél eens overleggen??? - nou,
nou, ook zuinig hoor - kom de zon is erbij, ik moet nodig naar
het strand - salv ©

Dat was het dan deze loeek - de krant is klaar... dus voetjes
op tafel tot volgende week 9

onK' ie keo ua.s ru-l raden wat pre-
cies werd gezongen, een compliment
voor dit onderdeel is zeker op zijn
plaats.

Voor de vle Zandvoorters die naar
Haarlem waren gekomen, werd het
dan ook een avondje genieten van
een bijzonder goed verzorgde operet-
te, qua decor, kleding en kapwerk,
uitstekend toneelspel en goede zang,
dank zij de vakkundige regie van
Rudolf Vogler, terwijl het ballet on-
der choreografie van Grete Kieser,
zorgde voor nog meer vaart en verve
in deze voorstelling.
M.A.

Een momentopname van het ballet tijdens de uitvoering van „Der Bettelstudent" in de Haarlemse Sladsschbuw-
burg tijdens de uitvoering van ZOV. (Foto: Dick Loenen).

Vergoeding
struikelblok

ZANDVOORT - Door het col-
lege was een voorstel ingediend
om bij te dragen in de verhuis-
kosten van de plaatselijke vroed-
vrouw, een zogenaamde huurver-
goeding van drieduizend gulden.
Dit voorstel lag ter advies in de
laatstgehouden commissieverga-
dering van volksgezondheid en
maatschappelijk welzijn.

Uit de stukken bleek dat wét-
houder Jongsma de verloskundi-
ge dit bedrag reeds heeft toege-
zegd als verhuis- of herinrich-
tingskosten. Een bedrag dat veel
te hoog, en een belofte die op zijn
minst gezegd „voorbarig" was, zo
luidde de reactie van de commis-
sieleden.

Wethouder Jongsma gaf een uit-
eenzetting met betrekking tot de
voorgeschiedenis van de verhuizing
van de verloskundige.

Op last van de rechter had mc-
vrouw Oudshoorn haar praktijkhuis
aan de Linnaeusstraat moeten verla-
ten, omdat deze ruimte bestemd was
voor woon- en niet voor praktijkhuis

Een conflict tussen de woning-
bouwvereniging EMM en de vroed-
vrouw dat al jaren slepende was. en
waarin de woningbouwvereniging
het gelijk aan haar zijde had gekre-
gen, getuige de rechterlijke uit-
spraak.

Door de vorige wethouder waren
toezeggingen gedaan ten aanzien van
een nieuwe praktijkruimte die nim-
mer waren vervuld en wethouder
Jongsma zat met de gebakken peren
toen bleek dat de verloskundige
Zandvoort wilde verlaten en dit stuit-
te op protest van de patiënten. Hij
had haar met medewerking van

EMM verschillende praktijkruimten
voorgesteld, doch deze waren allen
door mevrouw Oudshoorn afgewe-
zen

Aan dezo affaire kwam een einde
toen de verloskundige zelf een ge-
schikte ruimte vond in de Koch-
straat waar ze sinds december haar
praktijk houdt

De wethouder had zich echter ,,mo-
reel verantwoordelijk" gevoeld de
verloskundige een verhuiskostenver-
goeding aan te bieden, ook al omdat
de huur van de nieuwe praktijkruim-
te veel hoger is dan de vorige.

Om deze vergoeding uit de ge-
meentekas te verantwoorden, had
het college geput uit regelingen die
voor dergeli)ke kwesties kunnen gel-
den. Er was echter geen waterdichte
regeling te vinden, reden waarom
werd voorgesteld de uitkering te
doen via de verhuiskostenvergoe-
dmgsregeling van ambtenaren, of
een oude regeling te hanteren, name-
lijk wanneer iemand een krotwoning
verlaat, dan ontving men in vroeger
laren een tegemoetkoming in de ver-
huiskosten.

Niet in aanmerking
Strikt volgens de letter der wet

komt de verloskundige voor geen van
beide regelingen in aanmerking, en
dat wilden de commissieleden de
wethouder dan ook wel aan het ver-
stand brengen

Toonen vond de regelingen ner-
gens op slaan, en had grote moeite
met de redenatie „huur hoger dus
herinnchtingskosten".

Hij werd hierin gesteund door Rita
de Jong, die het gehele voorstel juri-
disch gesproken een aanfluiting
vond. Ook door Ingwersen werd ge-

steld dat beide regelingen niet van
toepassing zijn. Bovendien vond hij
de door de verloskundige genoemde
proceskosten absurd, en snapte hij
helemaal met waarom deze ook wer-
den genoemd. Termes tenslotte
vroeg zich af op welke basis het colle-
ge verhuiskosten had beloofd.

Hoeveel verhuiskosten nu uitem-
delijk zullen worden uitbetaald, en of
wethouder Jongsma zijn belofte nog
wel kan nakomen, wordt overgelaten
aan de raad die zich over een beter
geformuleerd voorstel zal moeten
buigen. Dit nieuwe voorstel vereist
nog het nodige fractieberaad van de
diverse fracties.

Tenslotte werd door de echtgenoot
van de verloskundige vanaf de pu-
blieke tribune nog opgemerkt dat de
proceskosten alleen maar waren ver-
meld om duidelijk te laten uitkomen
hoeveel geld het de vroedvrouw al
had gekost om de praktijk te hand-
haven. Het was nimmer de bedoeling
geweest dat de gemeente in deze kos-
ten iets zou bijdragen

Vrouw bedreigd
ZANDVOORT - Een 33-jarige

vrouw werd op maandag 5
maart op klaarlichte dag in de
Kerkstraat bedreigd. Een nog
onbekende man zette de vrouw
een voorwerp op haar keel ter-
wijl hij haar gebood haar porte-
monnaie te overhandigen. Toen
bleek dat de vrouw die niet bij
zich had, gaf de man haar een
por in haar buik.

De politie verzoekt een ieder
die inlichtingen kan verstrck-
ken over de misdadiger, contact
op te nemen met het hoofdbu-
reau, tel. 02507-13043.

Het signalement van de man
luidt: leeftijd 17-25 jaar, lengte
± 1.80 m., postuur mager.

De man was o.a. gekleed in
een gerafelde blauwe spijker-
broek.
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Op l m a n t is geheel om ei wacht van ons heenge-
gaan on/o /oi g/ame vadt i en gi ootvadei, onze bes-
te /\\ agei t n oom

Ome Willem Houtman
w i d u w n a d i \ an
Fgb i i t dmj Akida Kieeft

op de I c i f t i j d \an rf.2 jaai

Ma istncht
"VI Mulktns-Houtman
I Mulke ns
Flans
M u ga
\n] i
Gomma

/ indxooi t
\ / \ \ai t j-Mobcich
l Z\\ i ig

Anclijk
J imcs LH Mai ja

Wc t sp
Bill in Mciijoke
en \LK) ( it. familie

Zand\ooit h m a n t l')84
Hciman Hi_i jLinic ins \ \e i{ l
Coi icspondcnt iL adus
Sophiauig h i 2042 PT Zandvooit

De c u r n i t K lui.it inmiddels plaatsgehad

Dankbnai \oot all ts \vat /ij \oor ons heeft bete-
kend ge\tn u i j u kennis dat na een liefdevolle
\e izoiging in Boiihaave te Haailem, van ons is

m mijn geliefde \rouw, on/e lieve /org-
moedi i en oma

Knintjc Paap-Kcrkman
eehtgenote van Jan Paap

op de lei f l i jd van 77 jaai

Haai lom
J Paap

Duisbuig
N Komg-Paap
W Konig
Michael Ingeboig

Zandvooit
A Woulcis-Paap
J Woutcis
An] a

Zandvooit
J Paap

Zandvooit 'ï maait 1984
Flemmgstiaat 2
Correspondentie-adi es
Jhi P N Quarles van Uffordlaan 19 - 2042 PP
Zandvoort
De tciaaidebestelhng zal plaatsvinden op vrijdag 9
maart a s om 11 00 uui op de Algemene Begiaaf-
plaats Tollensstiaat te Zandvoort
Moedei is opgebaard in het Uitvaartcentium van
Ondeiling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvooit
Gelegenheid tot afscheid nemen van 16 00 tot
16 30 uui en van 19 00 tot 19 30 uur
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel-
hng m de ontvangkamei van de begraafplaats
Veitiek vanaf Jhi PN Quarles van Uffordlaan 19,
Zandvooit om 10 40 uur

Hoera !

Kim is geboren
dochtervan

MARTINE en WILLEM v. d. WERFF
Zandvoort, 5 maart 1984.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 1975

Uitnodiging
voordeleden van de

FEDERATIEVE HANDELSVERENIGING
HANZE-ZANDVOORT
voor het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
op 9 april a.s., aanvang 20.15 uur in

HOTEL KEUR

RIJBEWIJS
Informatie voor beginners

9 Theorieles met de nieuwste CBR-examendia s
• Extra m de rijopleiding, 2 uur voertuigbeheersing

voor ƒ 30 - (schakelen, remmen, sturen), m m v
oud coureur en antislip deskundige Alfred

Abbenes
• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis

van uw rijschool.

Autorijschool Phil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT 20 - TEL. 02507-12071

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• DAKKAPELLEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Werkend meisje,
21 jaar, vraagt

KAMER
in Zandvoort
of omgeving
van 1 april tot

eind september.

Tel. 05987 -2 54 22

MEISJE,
20 jaar, werkzaam m

Zandvoort,

ZOEKT

WOON-
RUIMTE

Tel. 02507-129 67

^AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT /TEL 02507 - 16197

BDVAB

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL en AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT /TEL. 02507 - 16197

FIRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:

02507-17959
Ook voor uw overige

loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

vraagt

serveerster
met enige ervaring;
leeftijd ca. 19 jaar.

Haltestraat 15
Tel. 1 47 38

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 / 1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

Om te welen waar iets is,
moeien we hel hebben gevonden

(GOETHE, 1749-1832)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
weet het, want hij heeft het gevonden'

Kom eens kijken naar zijn horloges, klokken en wekkers,
dan vindt u wat u zoekt Zeker weten'

In ons eigen atelier repareren we alle soorten klokken
en horloges, antiek en quartz

Vooraf prijsopgave en volledige garantie

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

•X-

*
*

*•*
*
*

•X*
*•

bedankt

HORECA NEDERLAND
(afd. Zandvoort)

t.w. Fred Paap en Hans Bank
voor hun inzet t.b.v.

CARNAVAL 1984
(ontheffing sluitingsuur)

*
*
*
*
*

*•*

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S.
RIOOL-en DAKSERVICE

Vrijblijvend prijsopga ve.
Tel. 023 - 33 05 38 / 02508 -13 56

KRENTENBROOD met spijs
ft Heerlijk toch???

fe bij

^ R. v. d. Werff
|| Tolweg 6-Tel. 1 5001

Banketbakkerij SEYSENER
Haltestraat 23 -Zandvoort- Tel. 1 2 i 59

A j Deze week reclame:

*SLAGROOMTAARTJE
voor

Heeft u een verjaardag
of een jubileum?
Koop dan eens een

M FEESTNUMMERTAART ,
Wat Seysener maakt dat smaakt!

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

HOTEL LAMMY
vraagt voor het aankomend seizoen een

NET MEISJE
tussen 18 en 23 jaar

voor alle voorkomende
werkzaamheden.

Inlichtingen:
mevr. E. v. d. Werff

Hogeweg 34 -2042 GH Zandvoort

VA! DAl
MACASIN

Nieuwe lente .
Nieuwe kleuren , . .
Nieuwe schoenmode

SHOE MACASIN
U komt toch ook naar onze OPENING op

zaterdag 10 maart a.s. v.a. 10.00 uur

in de Haltestraat 37, Zandvoort, tel. 1 25 95

ALKMAAR - BERGEN - CASTRICUM - EGMOND - NOORDWIJK
VAHCAÏ1
MACASIN

!G
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VOOR 'T VOETLICHT
Folklorevereniging De Wurf
Opgericht: 2 februari 1948
Doelstelling: Het beoefenen van de folklore en het mstandhou-
den van historische waarden van Zandvoort
Aktiviteiten: Drie toneeluitvoeringen per jaar, lezingen op de
scholen en deelname van leden aan representatieve gebeurte-
nissen in Zandvoort.
Accommodatie: Sinds de laatste jaren komt men op de woens-
dagavond van 20.00-22 00 uur bijeen m hotel Paber aan de Kost-
verlorenstraat. Dit geldt voor de toneelgroep Ook de ledenver-
gadermgen worden hier gehouden
De volksdansgroep van De Wurf, die sinds 1955 aktief is komt
éénmaal m de veertien dagen o l v. Carla Roode bijeen in Hotel
Faber, op de dinsdagavond.
Contributie: ƒ 12.- per jaar, donateurs (ongeveer 150) betalen
ƒ 15 - per jaar. Het donateurschap geeft recht op twee vnjkaar-
ten op één der uitvoeringsavonden
Inlichtingen: Secretariaat H Gansner, Brederodestraat 60,
2042 BH Zandvoort, tel/ 15068.
Orgaan: Sinds voorjaar 1982 verschijnt 4 x per jaar „De Wurf'
het verenigingsorgaan

Dat een folkloreveremgmg na-
tuurlijk tradities handhaaft, ligt
in de naam besloten, dat de Zand-
voortse folkloreverenmging zelf
tradities opbouwt, is natuurlijk
een ander verhaal

Traditie bij de uitvoeringen is
dat een pop m Zandvoortse kle-
derdracht wordt verloot Vorig
jaar werd deze gewonnen door
mevrouw Machielsen De pop
wordt helemaal aangekleed door
een van de leden (m het verleden
onder andere door tante Pie, tan-
te Jans Termes, Rika Paap en He-
dy Gansner)

Een andere zeer bekende aktivi-

teit die ook gerangschikt kan
worden onder „traditie" is de me-
dewerking, die jaarlijks verleend
wordt aan de vismaaltijden op
het Gasthuisplein in de zomer-
maanden

Klederdrachtenschouws wor-
den ook regelmatig gehouden
Soms in het openbaar, soms in de
beslotenheid van bejaardenoor-
den, ziekenhuizen etc

„Een klederdrachtenschouw
moet niet verward worden met
een modeshow, schouw is een
goed oud-Nederlands woord, dat
wij dan ook graag gebruiken",
zegt secretaris Hans Gansner

mei- maatschappelijk
sociaal-

„Van diverse verenigingen uit
geheel Kennemerland tot aan Vo-
lendam ontvangen wij uitnodigm-
gen om een feestelijke avond op
te luisteren Uitnodigingen, waar-
aan wij graag gevolg geven", zo
wordt gezegd

Uitvoering
Traditiegetrouw wordt door

folkloreveremgmg De Wurf ieder
jaar begin maart een toneelmt-
voenng gebracht, een uitvoering
waar men maanden mee bezig is

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en za-
terdag 24 maart wordt m verem-
gmgsgebouw De Krocht de jaar-
hjkse toneelavonden gebracht

In studie werd genomen „Liefde
was vroeger ook blind", dat voor
de pauze wordt gespeeld, na de
pauze wordt „Verhuren is ook
niet alles" gebracht Beide stuk-
ken werden geschreven door Bep

„fc.cn Zandvoorter wier landverhoizer", gespeeld in 1980, door de folkloreveremging in De Krocht.

ÜTENBUS
volgens mij nooit te controleren) dat
iemand die nog steeds bij zijn ouders
(m)woont en op zijn rangnumnmer en
normale aantal punten (extra punten
heeft hij dus niet) inschrijft, altijd
achter het net vist Dit moest mij
even van het hart

C Ouweikerk

[uisvesting/
juisvestingregels
:n aansluiting op het ingezonden
:k van l maart betreft huisvesting
huisvestmgregels, wil ik even on-

r uw aandacht brengen dat vanaf l
nuari 1983 het rangnummer van
vIM een zeer ondergeschikte rol
icelt
Ook bij EMM gaat de toewijzing
in een woning volgens het gemeen-
lijk puntensysteem, dat heeft u
andvoorts Nieuwsblad) bij uw uit-
U vergeten te vermelden

Ook hier komt een jongere alleen-
staande met aan de beurt

Ook al is hij meer dan tien jaar lid
van EMM, hij heeft daardoor 11 pun-
ten en een rangnummer ver onder de
2000

Immers, hij woont nog thuis, kan
geen extra punten vergaren wegens
medische of sociale noodzaak en kan
dus best nog jaaaren thuis blijven
wonen, ook al gaat dat zo langzamer-
hand met de nodige moeilijkheden
gepaard

Er zijn kennelijk zoveel alleen-
staanden die op ee of andere manier
aan extra punten weten te komen ds

Bebouwing
Zuidduinen

ZANDVOORT - Door de Werk-
groep Zuid, die een aktie heeft ge-
start tegen de voorgenomen plannen
woningbouw te realiseren m de Zuid-
duinen, is een brief ontvangen van
een inwoner uit Zuid, die er een to-
taal andere zienswijze op na houdt

Deze inwoner, de heer H J C van
Galen, heeft verzocht dit schrijven
eveneens als ingezonden mededeling
in deze kolommen op te nemen

Jongsma-Schuiten De regie is in
handen van Alie Bol

Het eerste stuk behandelt de
problematiek die vroeger opgeld
deed, namelijk een meisje van het
dorp mocht zeker geen verkering
krijgen of hebben met iemand
van „buiten" Daar waren straffen
voor, die speciaal door de plaatse
lijke leeftijdsgenoten met graagte
werden uitgevoerd 't Heertje
krijgt het dan ook m dit stuk be-
hoorlijk zwaar, maar de aanhou-
der wint, dat zal wel bli]ken

Na de pauze worden er kamers
verhuurd, een typisch Zandvoorts
gegeven, want het is nog met zo
lang geleden dat het hele Zand-
voortse gezin in de zomermaan-
den in de tuin verbleef m een kip-
penhok of noodwonmkje, en de
badgasten in het huis van de
Zandvoorters Wie zo een fïnan-
cieel graantje wilde meepikken,
kwam wel voor problemen te
staan, dat blijkt uit dit stuk dat
met veel verve gespeeld zal wor-
den, want de verhalen over verhu-
ren doen m het dorp nog steeds de
ronde

De avonden beginnen om 20 00
uur, plaatskaarten kunnen van te
voren worden besteld bij me-
vrouw Harkamp-Bluijs, Brug-
straat 11, E Hoogervorst, Ooster-
straat l, J Paap, Van Lennepweg
141 en eventueel 's avonds aan de
zaal Eventueel, want het is lang
met zeker dat er dan nog een
plaatsje over is Zoals gewoonlijk
rekent men bij De Wurf op een
„volle bak"

Problemen
Momenteel zou De Wurf bijzon-

der gebaat zijn bij een ouderwets
houten harmomcabed „Wij heb-
ben heel Zandvoort afgesjouwd,
wel moderne bedden, maar niet
wat wij nodig hebben Misschien
is er een lezer, die ergens nog zo'n
antiek bed heeft staan, dat wij
voor onze uitvoering zouden kun-
nen gebruiken"

Diegene die op zolder, of in een
berghok, nog zo'n bed heeft staan,
wil die contact opnemen met
Hans Gansner of Rie Molenaar,
tel 15068 of 15952 De Wurf zou
hiermee erg gebaat zijn Trou-
wens ook volksdansers/sters kun-
nen zich nog steeds melden op de
dinsdagavond in Hotel Faber

„Wij hebben een druk zomer-
programma voor de boeg en zou-
den het prettig vinden als wij over
wat meer mensen konden be-
schikken, want lang niet iedereen

„Werkgroep Zuid"
Tolweg-Zandvoort

Nimmer heb ik gereageerd op welk
schrijven, m de bus geworpen of in de
krant of tv, doch ditmaal kan ik het
niet nalaten om een geheel andere
kijk kenbaar te maken zoals die door
u verkondigd, onderstaand ook na-
mens mijn buren

Ik woon al meerdere jaien hu-i in
deze buurt en laat altijd ofwel vaak
mijn hondje uit in de zogenaamde
vrije zuid duinen en ken deze dus op
mijn duimpje

Ik vind deze zogenaamde Vrije
Zuidduinen niet meer dan een vieze
troep Niet alleen van de vele honde-
poep waar ik zelf gretig aan mee doe,
maar er wordt her en der veel afval
gestort en dan nog niet eens te spre-
ken van de vele rotzooi makende
zomeislapers Kinderen zie je er zel-
den behalve een enkele die op zijn

kan op een bepaalde datum Aan-
meldingen kunnen bij het secre-
tanaat of bij mevrouw Molenaar,
telefoonnummers zie boven

Folkloreveremging De Wuif,
niet meer weg te denken uit het

erg veel goede amateuitorieelspe
Iers bevonden, want het succes
van deze zelf geschieven sket
ches/voordrachten die bij VOQI
keur in het Zandvooits dialect
werden uitgesproken op deze
avonden was enorm

Een van de leden was mejuf
frouw Elisabeth Bakels die als fo
tografe, al een grote naam had op
gebouwd Op haai initiatie! werd
m de beginjaren vijftig begonnen
met een avondvullend stuk dooi
haar geschreven en het succes
was groot het huidige bstuui k m
zich met meer heimneien welk
stuk dit geweest is v,ant Elisa
beth Bakels bleef schuiven de
stukken vlogen ^ogezegd d( pan
uit

Later kreeg zi| hulp an me
vrouw Jongsma-Schuitpp die een
grote vaardigheid kieeg m het te
boekstellen van haar jeugdben
neringen Toen dan ook Elisabt th
Bakels met het wei k stopte ne
7ien haai leeftijd weiden vei

Een optreden van de volksdansgroep in Haarlem, enkele jaren geleden

schillende nieuwe stukken door
mevrouw Jongsma geschreven

Tiouwens in Zandvoort bleken
er meei dere te zijn met een grote
kennis van het verleden, want be-
halve de toneelstukken van Bep
Jongsma, was daar ook de heer
J A Steen en Ernst Keur die zich
met deze materie bezig hielden

Een ding is dus zeker, gebrek
aan goede Zandvoortse toneel-
stukken heeft men nimmer ge-
had

Door deze aKtiviteiten kwam
het lolkloie accent ook meer op
de vooigiond en zakte de buurt-
functie van de vereniging af

Door dpze gegroeide verande-
nng van buuit naar folklorever-
emgmg konden ook Zandvoor-
teis hd worden die niet woonden
in het gebied oud-Zuid

In 1955 werd bovendien een
volksdansgroep opgericht, omdat
daar behoefte aan bestond Mo-
menteel kent de volksdansgroep
een heel eigen programma, veel
medewerking wordt verleend aan
diverse evenementen tot ver bui-
ten Zandvooi t De allereerste vas-
te muzikant was Engel Paap (die
ook op het strand speelde m de
zomermaanden), hij was het die
de volksdansgroep begeleidde

Op de feestavonden werd de
muziek natuurlijk uitgebreid,
daar hebben diverse Zandvooi-
ters aan meegewerkt, onaer ande-
re Gerard Nijkamp, want de
avonden van De Wurf m Zomer-
lust werden altijd besloten met
bal na ' , een traditie die tot op

heden wordt gehandhaafd „Al-
leen wordt de avond die wij op de
vrijdag geven, 16 maart, niet met
bal na' besloten, want muziek

kost vandaag de dag veel geld",
zegt mevrouw Rie Molenaar,
tweede penningmeester van de
vereniging

De avonden die op 17 en 24
maait gegeven worden, m De
Krocht, worden wel op de ouder-
wetse wijze met bal na besloten

Zandvoortse culturele leven,
werd oorspronkelijk opgericht als
buurtvereniging

Direct na de oorlog was er ook
m Zandvoort een grote behoefte
aan „gezellige" aktiviteiten, en de
buurt- en andere verenigingen
sprongen de grond uit

Zo ook m de buurt „oud-Zuid",
vanaf de Kerkstraat/Oranje-
straat/Hogeweg het gehele mid-
dengebied

Voor de kinderen werd door de-
ze buurtvereniging „De Wurf' (de
naam is gebaseerd op de oude
scheepswerf die vroeger aan de
Strandweg stond,, werd bijvoor-
beeld eenmaal per jaar een bus-
tocht gehouden, een sinterklaas-
feest etc

Voor de ouderen waren er gezel-
lige avonden, met sketches, mu-
ziek en dansen Iedereen die in de-
ze buurt woonde, kon lid worden,
tegen de somma van een gulden
per maand per gezin Een contri-
butie van twaalf gulden per jaar
dus, en hoe ongelooflijk dit ook
mag klinken, die contributie werd
nimmer verhoogd Later werd het
alleen een gulden per lid, doch
dat was alles

Folklore

Op de „gezellige" avonden
bleek alras dat zich in deze buurt

brommer de spaarzame begroeiing
vermeld Neen dan liever de fraaie
waterleidmgdumen onder toezicht
want dat schijnt de mensheid nodig
te hebben

Verder wat de bebouwing betreft
vind ik u en uw medeleden hun ziens-
wijze uitermate asociaal gedacht en
ben ik maar blij dat u niet in de
gemeenteraad vertegenwoordigd
bent, want zoals u schrijft komt het
over van ik zit hier lekker en laat de
rest maar barsten Van uw medele-
den in de Frans Zwaanstraat kan ik
me nog voorstellen dat die uit eigen
belang handelen in verband met
eventuele angst voor waardevermm-
denng van hun bezit, geen ik echter
betwijfel

Alhoewel geenszins mijn partij,
maar wat u schnjft over arrogantie,
dan zou ik dit verkiezen boven aso-
ciaal egoïsme, zoals uw denkwijze
overkomt, want hoeveel mensen

AGENI
Dierenbescherming

Op woensdag 14 maart wordt
in de openbare bibliotheek aan
de Prmsesseweg een lezing met
dia's gehouden dooi een mspec
teur van de Dierenbescherming

De avond begint om 19 00 uur
toegang is vrij

Op deze avond zal het werken
van de inspectiedienst van die
renbe&chermmg extra aandacht
krijgen

Emancipatiecommissie

ZANDVOORT - Op w oensdag
7 maart zal de emancipatiecom
missie een vergadering houden
in de commissiekamei van het
Raadhuis

De vergadeiing begint om
20 00 uur

Emancipatie m het onderwiis
de nota personeelsbeleid en de
inventarisenng van de emanci
patienota vormen de voornaam
ste agendapunten

snakken niet naar een behooilijk
woonplekje

Als u zich ooit mocht opw ei pen om
tot een eerlijke goed veiantwooide
bebouwing te komen dan sta ik voor-
aan om dat toe te juichen opdat wij
met hetzelfde knjgen van achtei het
Huis in de Duinen een paai dure
luxe bungalows voor de happy few

Neen wat zou het piachtig /i|n als
men tot een bebouwing kwam /oals
m het Kostverloi en met een pai kar h-
tig voorkomen en toch veel uoon-
ruimte Wat een aanwinst Dui/end
maal beter dan de dooi u ?o lel be
geerde vieze vrije Zuid Duinen Ik
ben gaarne bereid v ooi mijn mede-
mens mijn hondie een stukje veider
uit te laten en ik i eken ei opdat u een
en andei eens met uvv medeleden van
mijn kant wil bekijken op dat u tot
hetzelfde inzicht zult komen en uw
medemens echt iets gunnen en niet
misgunnen

Vergadering
Op 8 maart houdt de Vereniging
voor het Welzijn der Dieren in
het gemeenschapshuis haar
jaarlijkse algemene ledenverga-
denng De uit twaalf punten be-
staande agenda vermeldt het
zich niet herkiesbaar stellen v
n een drietal bestuursleden t w
de dames B A Petersen en G
Stokman alsmede de heer A
Meems Het bestuur stelt voor
om in hun plaats te benoemen
de dames G Drijver en S Smid
te Zandvoort en de heer W J M
van Dortmond te Heemstede

Nieuwe cursus
Op zaterdagmorgen 10 maart

start de Bloemendaalse beeld-
houwster Lia Versteege een cur-
sus boetseren/beeldhouwen en
pottenbakken voor beginners

De cursus wordt in het „Pack-
huys" van Nieuw Unicum ge-
houden, Zandvoortselaan 165,
Zandvoort, van 1000 tot 1200
uur

Er zal worden gewerkt met
klei, gips, was, hout en metaal-
draad

De cursus duurt vier maan-
den, kosten per maand ƒ 15 -
Voor inlichtingen tel 15441,
toestel 256

Dakvoetbal
ZANDVOORT - Leden van een

voetbalvereniging waren op woens-
dag 29 februari op het dak van een
supermarkt een balletje aan het trap-
pen Hun voetbal was op het dak te-
i echt gekomen en het leek de heren
een goed idee om op die plaats hun
spel voort te zetten

De politie was het met eens met dit
idee en haalde de voetballers van het
dak :

Uw krant niet

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

i HONDENKAPSALON

RENEE
Gespecialiseerd m
poedels en kleine

terriërs.
v Ostadestraat 26,
tel 02507-15626

Bevestigd sinds 1957

W E L K O M O P V O L V O E X P O '
'N FLEURIGE LENTESHOW MET

VEEL VOLVO-NIEUWS VAN 8 T/M 2A MAART
Volop voorjaar m onze show-

room. Volop nieuws, want ook nu weer
komt het echte auto-nieuws van Volvo. Wij
nodigen u daarom graag uit voor een
bezoek aan Volvo Expo '84

DE NIEUWE VOLVO 740 GLE

De nieuwe Volvo 740 GLE.
Een uiterst representatieve auto die niet
alleen ambitie verraadt, maar vooral ook

Drogistenj - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

rel. 02507 - 1 61 23

van 1976, goed
onderhouden.
Vr.pr. 1250.-

el. 02507-161 37

©

gevoel voor stijl, comfort en sublieme auto-
techniek.

DE NIEUWE VOLVO 340 GL SPECIAL.

Een bijzondere uitvoering van
de succesvolle 340 hatchback. Een zeer
speciale Volvo met tal van extra's die hem
nog aantrekkelijker maken en die u nauwe-
lijks iets extra's kosten.

HET COMPLETE PROGRAMMA

Tijdens Volvo Expo '84 laten
wij u kennismaken met alle nieuwe Volvo
modellen Van de zuinige Winner 14 tot
en met de i lante Volvo 760 serie, waarvan
vooral de veisie met Turbo Intercooler
sterk de aandacht trekt

TOT ZIENS OP VOLVO EXPO '84
Showdata 8 t/m 24 maart.

U bent van harte welkom

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Maart 1984
Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning voor alleenstaanden

LORENTZSTRAAT 603
Huur: f468.10 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging, lift, blok-
verwarming.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning
slechts woonvergunning aan:
- alleenstaanden.

2. de flatwoning

LORENTZSTRAAT 343
Huur: f 638.55 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift,
blokverwarming.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning
slechts woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen;
- tweepersoons-huishoudens.

3. de garage

KEESOMSTRAAT ,J'
Huur: f 52.00 per maand.

4. de parkeerplaats
Stationsstraat B (Zeeburg)
Huurprijs: ƒ 25.00 per maand.

Parkeerplaats en garage zijn vrij voor inschrijving voor alle leden.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereni-
ging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem
echter rninus het aantal punten voor het onderdeel: duur van inschrij-
ving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk 13 maart a.s. vóór 's avonds 7 uur
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerde-
re woningen, kan men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig
voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen
in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wét-
houders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige
toewijzing zal eerst op vrijdag 16 maart a.s. om 14.00 uur in het
gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

Ruilrubriek

1. aangeboden: souterrainwoning

VAN LENNEPWEG
bestaande uit: 1 woonkamer, 1 slaapkamer, berging, douche.
Huur f 180.20 per maand.
Gevraagd: grotere woning, bijv. bovenduplex. Minstens 3 kamers.
Niet in Nieuw Noord.

2. Aangeboden: benedenwoning (nieuwbouw)

SWALU ËSTRAAT 20
bestaande uit: 1 woonkamer, 1 slaapkamer, douche, berging.
Huur: f 356.35 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

3. Aangeboden: 5-kamer-eengezinswoning

LORENTZSTRAAT
(geen EMM-woning). Bestaande uit: 1 woonkamer, 4 slaapkamers,
schuur, voor- en achtertuin en garage.
Huur: f 442.85 per maand.
Gevraagd: kleinere woning (minstens 3 kamers) indien mogelijk geen
c.v., geen flatwoning, niet in Noord.

4. Aangeboden: 2-kamer-flatwoning (nieuwbouw)

MR. TROELSTRASTRAAT
Huur: f 366.80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging, op het adres Thomsonstraat 1.
Woiingruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands
rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het,
op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8

Zandvoort

U kunt m de winter ook
BRUIN WORDEN m Zand-
voort-Noord. Zonnekuur (-
bankenhemel) per 30 mm
ƒ 7,50, abonn. 10 x ƒ 65,-,
gezichtkanon per 15 min.
ƒ 7,50, voor mf en afspra-
ken Elhe v Straaten, ope-
mngstijden maandag t/m
vrijdag van 1O 00 tot 2130
uur. Zaterdag van 12 00
tot 17 00 uur Tel 02507-
18097

* ROULETTE-SPELER!
Wilt u informatie over Ned
en Duitse roulette-boeken
(met daarin o.a spelsyste-
men) Stuur t.v b. antw.
get giro bet. krt of bank-
cheque van 5.85 aan post-
bus 5147 Maastricht.
* WONINGRUIL aangeb
m Lelystad eengez. woning
met 2 slaapkamers + grote
zolder voor- en achtertuin
Gevr flat of klem huisje in
Zandvoort of tel 17794

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

Waterpolo in de Duinpan
ZANDVOORT - Tijdens thuis-

wedstrijden waterpolo in het
zwembad de Duinpan toonden
de Zandvoortse zwem- en polo-
club De Zeeschuimers een groot
surplus aan overmacht. 14-0 te-
gen AZU, 15-1 tegen KZC, 12-2 te-
gen WZ & PC en 6-1 tegen De
Reuring zijn uitslagen die illu-
streren hoe sterk De Zeeschui-
mers in het waterpolo kunnen
opereren.

Tijdens de algemene ledenver-
gadering droeg D. ter Heijden de
voorzittershamer over aan de
heer P. Holst. Belangrijke ge-
beurtenissen van de afgelopen
week bij de aktieve Zeeschui-
mers, die steeds meer van zich
doen spreken in de Nederlandse
zwemwereld.

De huldiging van de Zeeschuimers-
kampioenen 1983 was de laatste offi-
ciele en prettige taak van D. ter Heij-
den, die ruim zes jaar leiding heeft ge-
geven aan de Zandvoortse zwemver-
eniging. Maar liefst twaalf zwemmers
en zwemsters die de nationale zwem-
kampioenschappen bereikten ont-
vmgen bloemen en een speciale her-
innenng uit handen van de scheiden-
de voorzitter. Geen afscheid van de
zwemvereniging want met allerlei ta-
ken zal hij blijven helpen de Zee-
schuimers naar een nog hoger niveau
te brengen. Met algemene stemmen
werd daarna D. ter Heijden tot erelid
van de Zeeschuimers benoemd. De
door het bestuur voorgestelde kandi-
daten werden met instemming van
de ledenvergadering gekozen, de
heer P. Holst voorzitter, de heer C.
Hogetoorn vice-voorzitter, P. Joustra
trad namelijk terug als vice-voorzit-
ter en werd als algemeen bestuur her-
kozen.

Zandvoortse kampioenen
De lijst van zwemprestaties van de

Zeeschuimers is inmiddels indruk-
wekkend gegroeid. Zonder te versa-
gen wordt er elk jaar gepromoveerd
in de jeugd- en de verenigingskompe-
titie, schieten waterpoloteams als
paddestoelen uit het Zandvoortse
zwemwater en is de deelname van
landelijke gerenommeerde zwem-,
kunstzwem- en waterpolo-evenemen-
ten al niet meer te tellen. De toegang
tot deze topbijeenkomsten wordt
echter steeds bepaald door de presta-
ties tijdens de nationale kampioen-
schappen. Ria Willemse met Ingrid
van de Fits leiden als kampioenes bo-
vendien de Nederlandse langebaan-
wedstrijden over twee en drie kilome-
ter schoolslag, terwijl de jongens-
ploeg met de beste verenigingspres-
tatie op deze afstanden triomferen.

De NK-deelnemers vormen de kern-
ploeg van de Zandvoortse Zeeschui-
mers en zijn een stimulans voor al die
tientallen aktieve leden. Gouden me-
dailles waren er zelfs voor Onno Jou-
stra, Nico Wempe, Wander Halder-
man, Fernando en Ruud Heeroma en
Ria Willemse, terwijl Annet ter Heij-
den (bij het kunstzwemmen), Karin
van de Aar, Esther Huizinga, Patricia
Heeremans, Emmy Koning en Ingrid
van de Fits tot de top in het Neder-
landse zwemgebeuren doordrongen.

Sukses met waterpolo
Onder leiding van de debuterende

Zeeschuimers-scheidsrechter de heer
H. Halderman bonden de pupillen-
Zeeschuimers-jongens de strijd aan
tegen AZU uit Assendelft. Met Mat-
thijs Schuiten op goal en Robin Mo-
lenaar met Rob Verburg in de verde-
diging werd een klinkende overwin-
ning van 14-0 behaald. Goalgetter
Erik Wempe nam maar liefst 8 dpel-
punten voor zijn rekening, waarbij hij
veelvuldig op maat werd aange-

speeld door Robert ter Heijden (5
doelpunten) die het middenveld sa-
men met Hayo en Dick Verburg goed
beheerste. In de eindfase van de ove-
rigens makkelijke wedstrijd manifes-
teerde Dick Verburg zich steeds dui-
delijker en scoorde het voorlaatste
doelpunt.

Ook de meisjes-Zeeschuimers spe-
lend tegen KZC uit Beverwijk boek-
ten een monsterscore van 15-1. Hier-
bij was Emmy Koning de spil in de
aanval waar alles om draaide. Negen-
maal wist zij de keepster van de Be-
verwijkse waterpolo-dames te passe-
ren, waarbij haar inschieten vaak zo
hard was, dat de keepster uit angst
maar onder water dook. Met Brigitte
Peters op goal hadden deze meisjes
geen probleem om de weinig aanval-
len te weerstaan. De overige doelpun-
ten van de Zeeschuimers kwamen
van Ingrid van de Fits, Esther Hui-
zinga en Karin van de Aar.

In de strijd van de jongens A tegen
het team van WZ & PC uit Purme-
rend (12-2 eindstand) waren de jon-
gens qua zwemvermogen een taktiek
werkelijk superieur bezig. Spelend

met 6 tegen een komplete ploeg van j
werden de jongens uit Purmerern
vooral in taktisch opzicht uitgescha
keld. Met Jaco Diemeer op goal maai
ook aktief in het veld meespelent
werden keer op keer de speerpunten
Ruud Heeroma en Wander Halder,
man uitstekend in positie gebracht
waarbij Temmo Drayer, Nico Wempe
en Harald Herwarth het middenveld
gedegen afgrendelden. Ruud scoorde
negenmaal, het hadden er nog we
meer kunnen zijn, Wander tweemaal,
terwijl Temmo en Nico de resterende
punten voor hun rekening namen.

De laatste waterpolowedstrijd in
zwembad de Duinpan was de strijd
van de adspiranten B jongens tegen
de Reuring uit Noprd-Scharwoude
Eindstand 6-1 waarin Onno Joustra
viermaal scoorde en Jeroen Schul-
theis voor de afronding zorgdroeg.

Met de jongste Jaco Koning op
goal werd er fanatiek gestreden waai
bij Edwin Veer en Edwin Pilon zie
prima aanpasten aan het in hoo
tempo gespeelde waterpolo. Ook d
invallende Robert ter Heyden hielo
zich m de verdediging goed „staan
de" en kon meermalen de spitsen van
dit team zoals Hans Wessel en Onno
van voorzetten bedienen. Het is na
tuurlijk overduidelijk dat alle Zee
schuimers na afloop met een tevre
den gevoel naar huis gingen.

MICRO voor de particulier

in

Zandvoort s nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.

t e
m e
0 3

t
4

k

5

0

t
6

0

e
-

P
r
1

u
2

g
g
3

e
t
4

v
r
5

r
a P s

H
t

E
u

R
u

E
r

N F
l

l
e

E
l

T S

Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

[Naam:

Adres:

Telefoon:
l
(Postcode:

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrfoet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.

Zeeschuimerspupillen waterpolo, keeper Matthijs Schuiten (1.) en Robii
Molenaar (r.).

w afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v, VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL 023-29 02 60!

Transclean specialiseert zich in:
® Vülverzameling
©Vuilverwerking
©Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels-en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicontainers.

OOK VOOR 240 LITER MINI-CONTAINERS

Transclean Thuis in vuil"

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

FOTO QUELLE
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 8
Zandvoort

GEVRAAGD:
HANDIGE

JONGEMAN
als hulp in de keuken

en voor de afwas.
Rest. HAROCAMO

Kerkstraat 27
Tel. 1 25 37

GEVRAAGD:
een HULP voor
in de bakkerij

zaterdagsmorgens
van

03.00 tot 09.00 uur.
Inlichtingen:
tel. 1 21 59

* T.k.a. VILTEN PADVIN-
DERSHOED ƒ 25.-, pad-
vindersbloes (rood) ƒ 20.-,
Phillips Dokaklok ƒ 50.-,
tel. 02507-14056.
* Dame zoekt WOON-
RUIMTE met keuken, dou-
che, redelijke huur, evt.
woningruil (huurwoning)
met 't Gooi mogelijk. Tel.
023-331338.
* Gevraagd van 9-30 juni
ZONNIGE WOONRUIMTE
voor 3 personen liefst met
tuin, brieven onder no. Z.
753 bur. v.d. bl.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN H U IS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

U kunt in de winter ook
BRUIN WORDEN in Zand-
voort-Noord. Zonnekuur (-
bankenhemel) per 30 min.
f 7,50, abonn. 10 x ƒ 65,-,
gezichtkanon per 15 min.
ƒ 7,50, voor mf. en afspra-
ken Ellie v. Straaten, ope-
ningstijden maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 21.30
uur. Zaterdag van 12.00
tot 17.00 uur. Tel. 02507-
18097.

WONINGRUIL
AANGEBODEN:
HULSMANHOF.

part.: zitk., keuken, slaap-
kamer m. bordes, douche,
vaste wast., aansl. was-

mach., toilet, box.
GEVRAAGD:
VRIJE ETAGE

Gr. Krocht, Oranje- of
Hogeweg.

Tel. 02507 -1 27 48

GEMEENTEHUIS BENNEBROEK
van 10 t/m 30 maart

EXPOSITIE
olieverfschilderijen - pentekeningen

FRITS TEN HAGEN
MARIA DE RUITER

ROB SEINEN
geopend op de zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur
en van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

* Te koop FAUTEUIL leer,
kleur groen, zeer degelijk,
prijs ƒ 100.-, tel. 02507-
15052.
* Te koop d+h FIETS a.
ƒ 50.-, duoblok + wast.
zeegroen, nieuw 100.-,
staande schemerlamp
ƒ 25.-, tel, na 4 uur 17421.
* Weg df.st. FIETS op 21
februari te Z.vt. t.k. gevr.
HERENFIETS, 02507-
17225 ± ƒ 50.-, na 18.00
uur.
* Te koop 2 m NATENNE
10 elementen, prijs ƒ 25.-,
breedband antenne kanaal
21-65, prijs ƒ 25.-, J. Boe-
re, 02507-13544.
* Te koop aangeb. OLA
DIEPVRIESKIST ƒ 125.-,
tel. beantwoorder ƒ 40.-,
vertaalcomputer met 5 ta-
len ƒ 195.-, tel. 19489.
* Te koop portable PORTO-
FOON 37 MC, 6 kanalen
27, 11, 12, 14, 19 AM, mo-
dulatie, prijs ƒ 50.-, VHF
ontvanger Heathkit 152-
176 MHZ o.a. BMW circuit
GGD, brandweer, scheep-
vaart, PTT, prijs ƒ 75.-, J.
Boeré tel. 02507-13544.
* HUISHOUDHULP ge-
vraagd, donderdag v. 9 tot
12.30, tel. 17159.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Orarjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

* Welke gezellige nett
vrouw wil mij enkele ocl
tenden HELPEN om on
gemakelij ke huis een exti
beurtje te geven. Bedank
alvast voor uw telefoontj
02507-13807.

1 Te koop gevr. GARAG1
bij van
19489.

Galenstraat te

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 cf 2 kolomme
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagini
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977
28411 of algeven ot zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslnuisplein 2, 2042 JM Zant
voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1
AG Aalsmeer.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
Badhcevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/HalfweS

ie

l11se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amslelveens Wee*f
blad, Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerde
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Niei
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het M
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsbü
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wee
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiec'
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ve
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnumme'
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten Ij
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1 v
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, lelefonis'
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.29».
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden a'r

Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
'1000 AC An'sterdami_ :
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Scharrensat 1984o

'rins .lal! rleti Ursten arriveerde dit jaar in een container. De vuilniswagen
«lf was vrolijk versierd onder andere met dekreten „Niet meer zeuren, niet
neer vragen, pak onze eigen vuilniswagen" en „De gemeentewagen staat
araal, als het om bedrijfsvuil gaat".

ZANDVOORT - Het carnaval is
gevierd, de boerenkielen liggen weer
in de kast, de maskers zijn opgebor-
gen.

Veel Scharrekoppcn en koppinnen
zijn overgegaan tot de orde van de
dag, enkelen met hier en daar een
blauwe plek, anderen wat hees, doch
iedereen heeft het carnaval weer
overleefd, en dat is belangrijk.

Voor grootvorst Bobo is het earna-
val 1984 wat anders verlopen dan was
voorzien. Toen hij tesamen met zijn
vrouw na afloop van de dweiltoohl
met prins, Raad van Elf en andere
hoogwaardigheidsbekleders zater-
dagmorgen omstreeks 02J 5 uur af-
scheid nam, en besloot nog even snel
een broodje te eten in een zaak in de
Kerkstraat, kwam Bobo van een kou-
de kermis thuis.

Enkele bezoekers in het etablisse-
ment wilden onderzoeken of de fraaie
pauweveer op de steek van de groot-
vorst wel echt was, en beschadigden
steek en veer. Bobo was hierover zeer
verontwaardigd, een vechtpartij

lurry Eisj.',ei'.st kwam in Nieuw Unicum in aanmerking voor de tweede

volgde, waarbij Bobo een knieletsel
opliep, dat hem noodzaakte de rest
van het carnaval 1984 rustig aan te
doen. „Bijzonder jammer dat dit is
gebeurd, wij waren volkomen ver-
rast, maar tegen drie man leg je snel
het loodje, gelukkig is het achteraf
wel meegevallen. Het heeft echter
wel een stempel op dit carnaval ge-
drukt. Jammer", zegt zijn vrouw
Yvonne enkele dagen later.

Intocht
Lijkt het buitengebeuren met car-

naval af te nemen, bij de intocht
waren slechts enkele tientallen toe-
schouwers, het binnengebeuren
daarentegen kende een groter aantal
bezoekers dan voorgaande jaren.

De intocht van Prins Jan I had
zeker meer publiek verdiend want
actueel was ingehaakt op de proble-

Foto's:
Dick Loenen.

Uitbundig
was het feest
bij Bouwes,
waar veel gas-
ten zich ver-
toonden in
originele kle-
dij.

Goochelaar Dannv in aklie.

men rond het verwijderen van het
bedrijfsvuil. De Raad van Elf ging
gekleed als huisvrouw met ouder-
wetse straatbezems al vegend voor
de vuilniswagen uit, waar prins Jan
den Ursten arriveerde in een contai-
ner van Transclean. Een uitstekende
samenwerking van gemeente en
Transclean, want de vuilniswagen
was het eigendom van de gemeente.
Chauffeur Ab Kraayenoord wilde OD
zijn vrije zaterdag dit werkje wel
doen, en werd later in het raadhuis
beloond met een onderscheiding. Die
was er trouwens ook voor hoofdagent
E. F. Hendriks van de algemene
dienst, die nu al voor het zesde jaar,
eveneens op zijn vrije dag, de intocht
van prins Jan den Ursten begeleidde.

Voor burgemeester Machielsen was
er dit jaar een fraai miniatuur raad-
huis met twee piepkleine fietsjes, om-
dat de burgervader iedere dag op de
fiets naar zijn werk gaat. Het geheel
was versierd met kleine plantjes die
nog voor een fikse groei in aanmer-
king komen.

Ook adjudant De Hoop die per 27
april de Zandvoortse gemeente poli-
tie verlaat kwam in aanmerking voor
een ondersheiding, evenals traditie-
getrouw de heer Doornekamp.

Binnengebeuren

Kenmerkend was het groot aantal
carnavalsgasten bij het binnenge-
beuren, in Bouwes op zaterdagavond
bij de Scharrenkoppen, waar veel
prachtig verklede gasten voor een
prijs in aanmerking kwamen. Blik-
vangers waren de twee babies in de
box, sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen (al was dit al eens eerder ver-
toond), en de zeven bruiden. Het feest
duurde daar tot de prille morgenu-
ren, evenals trouwens het feest van
de Schuimkoppen in Black Jack
waar het jammer was dat rond vier
uur 's morgens de politie moest ko-
men om de verhitte gemoederen te
kalmeren. Datzelfde gold trouwens
ook bij een etablissement op het
Gasthuisplein waar een Amsterdam-
mer plotseling middelpunt van een
vechtpartij was. De man liep daarbij
enkele verwondingen op, echter niet
zo ernstig als de gasten uit de Kerk-
straat want hier werden twee gasten
per ambulance overgebracht naar de
Mariastichting.

Ruiten sneuvelden in het carna-
valsgedruis op het Raadhuisplein,
een kleine van het raadhuis en de
grote ruit van een ondernemer.

Het feest was groots in De Krocht
zondagmiddag, waar honderden kin-'
deren uitbundig carnaval vierden en
genoten van het optreden van goo-
chelaar Danny.

Niet minder uitbundig was het
maandagavond in Nieuw Unicum,
waar behalve de Scharrenkoppen
ook de carnavalsverenigingen De
Biggenvangers, De Scheve Schaats
en de Turftrappers aanwezig waren.
Muziek van de Kwallentrappers en
..Makkelijk Zat" lag goed in het ge-
hoor evenals trouwens de André van
Duyn imitator.

Prijzen waren hier voor Janine v.d.
Vlugt, een fraai gouden horloge be-
schikbaar gesteld door een Zand-
voortse juwelier, plus elf geldprijzen,
waarvan Harry Elsgeest de tweede en
Chris Vork de derde prijs in ont-
vangst mochten nemen.

Terugkijkend was het voor de vele
liefhebbers een gezellig carnaval.

Zo vermoeiend is carnaval voor drie turven hoog.

Door Jan den Ursten luerd wat
hees onderstaande proclamatie
voorgelezen op de trap van het
raadhuis, nadat hij van burge-
meester Machielsen de Mijnstaf
had ontvangen voor zijn rege-
ringsperiode van 3-6 maart 1984.
Ie Dat het Scharregat na een

schitterend seizoen nu in de ban
is van een Carnavalsvisioen.
2e Dat ondanks de weigering

van een nachtvergunning door
B. en W. Hotel Bouwes doet toch
wel aan het carnaval mee.
3e Dat het circuit ondanks Ge-

deputeerde Staten nog jaren zal
beslaan, zodat wij Scharrekop-

Proclamatie
pen naar de Grand Prix kunnen
gaan.
4e Dat de fiockeyclub door al

dat water nu nog zit met een
enorme kater.
5e Dat alle bezuinigingen ten

spijt het geestrijk vocht nog rij-
kelijk door onze kelen glijdt.
6e Dat Zandvoortmeeuwen nu

een nieuwe kleedruimte heeft
staan het in de competitie beter
zal gaan.

7e Dat door het naar zijn werk
gaan op zijnftetsie, de burgerva-

der verkeert in een uitstekende
conditie.
8e Omdat wij nu slappe tijden

moeten doorslaan paste B. en W.
ook de nieuwjaarstoasljes aan.
9e Dat nu er een locomotief

naar Zandvoort is vernoemd, de
spoorlijn voorlopig niet tot ver-
dwijnen is gedoemd.
We Dat als iedereen vanavond
naar ons gekostumeerd bal zal
gaan, de Scharrekoppen ook
volgend jaar nog bestaan,
lle Dat u bedenkt in deze tijden,
glaasje op laatje rijden.

ALAAFH

Ademloze spanning bij het zien van de verrichtingen van goochelaar Danny.
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IriSARTSKNPRAKTIJK NIEUW
'OORD: Bart, van Bergen, tel.
K.07.
I I : 1SARTSENPRAKTIJK Bouman
n Mol , ;irts G.J.J. Mol, tel. 15600 en

' '•rdere inlichtingen omtrent de
•i'i 'kenddiensten worden verstrekt
!ü de telefoonnummers van de
iinxarlsen Anderson, tel. 12058,
'H'uth, tol. 13355, Flieringa, tel.
'•":'(''}. Z'.verve.'-. tel. 12499.
'ANDARTS: men belle hiervoor de
"'.en tandarts.
" 'OTHKEK: Zeestraat Apotheek, A.
;m Kempen, tel. 13073.
' 'UKVEKPLEGING: voor informa-
'<•' over dienstdoende wijkverpleeg-
;i-nmigc: 023-313233.
'KRLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Judshoorn, Xochstraat 6A, Zand-
'°ort. tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
13233.

1'iERENARTS: mevr. Dekker. Thor-

beckestraat 17, Zaïidvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
1. telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
32U464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

i
wüfi i

STANDEN
ZANDVOORT - De wa torste
voor de komende week:

Datum HW LW HW
8 mrt
9 mrt.

10 mrt.
11 mrt.
12 mrt.
13 mrt.
14 mrt.
15 mrt.

6.45
7.15
7.53
8.46

10.00
11.35
0.19
1.36

Maanstanden: 10
Doodtij:
cm.

zondag

2.14
2.39
3.14
4.04
5.12
6.35
8.00
9.19

maart

18
19
20
21
22
.

13
14

.52

.34

.28

.37

.55

—M
.12

inden

LW
14.41
15.11
15.53
16.48
18.02
19.29
20.53
22.03

EK 19.27.
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WEEKEND: 10-11 maart 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur prof. dr. A. v.d.
Beek uit Leiden. Gemeensch. Herv./
Ger. Dienst. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur: gemeensch. dienst
herv. geref. in de herv. kerk. Voorgan-
ger: Prof. dr. A. v.d. Beek uit Leiden.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Prof. dr. A. van Biemen, Bentveld. 13
maart: 15.00 uur bijbelbespreking
o.l.v. ds. C.E. Offerhaus, 19.30 uur Ge-
ref. Kerk, oecumenische gebeds-
dienst, 20.15 uur Brugstraat, kader-
bespreking.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „Si. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 08.45 uur stille viering; zon-
dag: 10.45 uur hoogmis met St. Caeci-
liakoor. Thema: „De kern van gods-
dienst". (lektuur '84).
RADIOKERK BLOEMENDAAL

(golflengte 2G!> meter 111G kHz)
09.30 uur ds. E.Th. Thijs'da R.
Hengstmangers, gemeensch. dienst;
10.45 uur ds. L. J. Boeyinga; 15.30 uur
ds. H.W. Wierda. Zaandam.
KANSELDIENST: geref. kerk, Vij-
vcrweg 14, Blocincndaal.
09.30 uur, zie radiodienst; 19.30 uur
ds. L.J. Boeyinga.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om I5JH) uur. tel. 17200.
KERK VAN DE NAZARENER zijl-
weg 218 te haarlcm.
09.30 uur zondagsschool/bijbelge-
spreksgroepen; 10.30 uur morgen-
dienst ds. J. Overduin; 19.00 uur
Jeugddienst musical Licht, jeugd uit
Koog a/d Zaan, woensdag Ï4 maart:
jaarvergadering.

BURGERLIJKE
'VUB'

Periode: 28 lebruan-5 maart
Geboren:

Helena Cristina, dochter van
Schoorl Richard J.M. en Entes Ca-
tharina M.

Ondertrouwd:
Terol, Anton Paul en Rozenhart,

Alida Sophia.
Gehuwd:

Bol, Victor en Dijkman. Chika;
Grayemaker, Rudolf en Noordeloos,
Maria Christina.
Overleden:

Houtman, Willem, oud 82 jaar; Van
Deursen, Florentius Josephus, oud
84 jaar; Besselink Rinderl, oud 76
jaar; Van Dam, Paul, oud 4 maanden;
Voorn, Alida Hendrika, oud 75 jaar;
Van Houten, geb. Aarssen, Theodora,
oud 82 jaar.

Reuma-collecte
ZANDVOORT - De Zandvoortse

afdeling van het Nationaal Rheuma-1

fonds zal ook dit jaar weer deelnemen
aan de landelijke inzamelingsactie
die zal plaats vinden van 12 tot 18
maart.

De opbrengsten van deze actie zul-
len worden gebruikt voor zowel we-
tenschappelijk onderzoek als voor
persoonlijke hulp zoals aanpassingen
voor de patiënt en het in de gelegen-
heid stellen om eens met vakantie te
gaan.

Het postgironummer is 324 en het

bankgironummer 70.70.70.848.
Degenen die een half uurtje van

hun tijd beschikbaar willen stellen
om te collecteren, kunnen zich opge-
ven bij mevr. Smits-Schotvanger,
Westerparkstraat 19 te Zandvoort..
tel. 13129.

Huisvrouwen
vereniging

ZANDVOORT - - De Nederlandse
Vereniging van. Huisvrouwen kring
Zandvoort heeft voor de maand
maart het volgende programma op-
gesteld:

Vrijdag
16 maart: om 18.00 uur gezamenlijk
diner bij restaurant Opatya. Boule-
vard Paulus Loot 17, Zandvoort.
Dinsdag
20 maart: 14.00 uur Gemeenschaps-
huis, een dia-lezing over de Haarlem-
se Hofjes.
Donderdag
8. 15, 22, 29 maart: Gemeenschaps-
huis spelmiddag.
Inlichtingen bij mevrouw K. Fagel-
de Wit, tel. 16290.



SUZUKI SA 310
EEN COMPACTCAR

V an alle klanten komen er benchten over een aantrekkende economie,
over betere vooruitdachten en stijgende automobielverkopen Op ach
verheugende verschijnselen, maai' dat wil nog lang met zeggen, dat de
gemiddelde Nederlander er m financieel opaolu op vooruit gaat
Bezuinigen, energie besparen, op de kleintjes letten zijn nog altijd
begrippen, die dagelijks gehanteerd worden en dat verklaart ook, waarom
vele automobilisten /o geïnteresseerd zijn in lichte en zuinige
automobielen met name als deze ook nog volop rijpleder kunnen bieden

Voor divei.se autornobielgiganten
was dit aanleiding om zich te gaan
toeleggen op de fabricage van kleine
modellen van compact-cais" Dat
een ontwikkeling in tegengestelde
richting ook mogelijk is. bewijst de
gang van zaken b i j de bekende Ja-
panse motoifietseniabiiek Suzuki
Daar is men naast de fabricage van
motorfietsen al in 1955 begonnen met
de produktie van kleine auto's Om
enkele types te noemen de Suzu-
lighl. de De Fronto. de SC 100 GX. de

Alto en de kleine \ierwielaangedie-
ven teriemwagen.s

Sinds kort is naai een nieuw en iets
grotei model aan toegevoegd, de SA
310 een compact-ear in de ecnhter-
kla.sse en ovei deze alleszins aantrek-
kehjke nieuwkomer wil ik u deze
week wat uitgebreider informaties
versuekken

Doelstellingen
Bij de ontwikkeling van de SA 310

Ford zoekt
rallysporttalent

JT ord Nederland heelt plannen
bekend gemaakt voor een lande-
hjke actie om een toekomstige
rallykampioen te zoeken Deze
actie start met een testdag,
waaraan nagenoeg elke jonge au-
tosportenthousiast kan deelne-
men De winnaar zal een aantal
unieke kansen worden geboden
om op te klimmen naar de top
van de rallysport. ledere bezit-
ter(-ster) van een rijbewijs m de
B-categorie kan bij de Ford-dea-
ler een deelnameformuher ver-
knjgen.

Een deskundige internationale ju-
ry zal het te verwachten aantal van
meer dan duizend inschrijvingen
nauwkeurig onderzoeken en hieruit
150 mogelijk geschikte kandidaten
Selecteren Deze zullen vervolgens
worden uitgenodigd deel te nemen
aan een nationale testdag op 9 juni
1984 Zij worden dan getest op aan-
leg, reactievermogen en wagenbe-
heersmg
, Op giond van de resultaten van de-
ze testdag zal een deelnemer tot win-
naar worden uitgeroepen Hij of zij
zal de sleutels ontvangen van een
fonkelnieuwe Ford Escort, waarmee
geheel begeleid, zal worden deelgeno-

inen aan i all v -s in de tweede helft van
1984

BH het aankondigen van de aclie
verklaaide de heei G K L Lam ent
van Foid Nederland dat „Foid altijd
voorstander is geweest van het on-
dersteunen van longe njdeis, het-
qeen ook blnkt uit het grote aantal
autosport prominenten dat hun cai-
neie in Foid race- of rally wagens is
begonnen Het wedstnjdelement m
deze Foid-acüe waarborgt, dat aspi-
rant-rallyii)ders met natuurlijke aan-
leg een kans zal worden geboden, die
ze anders waarschijnlijk met zouden
krijgen "

hebben factoren als goede njpresta-
ties, comfoit, bedieningsgemak en
laag brandstofverbruik voorop ge-
staan en ik geloof te mogen stellen,
dat de technici van Suzuki er in zijn
geslaagd een uitstekend evenwicht
te vinden tussen die vier hierboven
opgesomde verlangens

Bij de ontwikkeling van de geheel
nieuwe eenhtei-motor is veel aan-
dacht besteed aan de vermindering
van gewicht en afmetingen en het re-
sultaat daarvan was een motor die
met slechts 63 kg tot de lichtste van
de wereld gerekend kan worden Ver-
der werd vermindering van de wnj-
vingsverliezen nagestreefd door de
toepassing van dunnere zuigerveren,
lichtgewicht zuigers, drijfstangen en
tuimelaars en werd er een meervou-
dig bolvormige verbrandingskamer-
vorm ontwikkeld om de motorpresta-
ties en het motorrendement op te
voeren Al met al is hieruit een zeer
efficiënte krachtbron ontstaan, die
via de voorwielaandrijving de Suzuki
SA 310 een topsnelheid van ca 145
km/u geelt Wat de acceleratie be-
treft, in ongeveer zestien seconden
wordt vanuit stilstand een snelheid
van 100 km/u bereikt en dat betekent
voor een 993 emS-motor een behoor-
hjk optrekveimogen Het gemiddel-
de benzmeverbruik ligt in de buurt
van l op 16

Uiterlijk
De Suzuki SA 310 is een aantrekke-

Het dashboard is overzichtelijk met alle knoppen onder handbereik.

lijk en vlot uitziende automobiel ge-
worden De zelfdragende carrosserie
werd met benul]!) van de computer
ontworpen na uitgebreide aerodyna-
mische tests in de windtunnel Dit
leidde tot een aflopende motorkap,
die aan de voorzijde aansluit op een
terugwijkend front en aan de achter-
zijde op een sterk hellende voorruit,
met een afgeronde dakrand Om on-
gewenste luchtwervelingen te voor-
komen ontbreken de dakgootjes, is
de antenne in de ruitstijl gemonteerd
en liggen portieren en ruiten zo gelijk
mogelijk met de carrosserie Een
luchtweerstandscoefficient (Cw-
waarde) van O 38 was het resultaat en
dat is zeer laag voor een kleine voor-
wielaandnjver met achterklep

Er is duidelijk naar gestreefd een zo
ruim mogelijk interieur te ontwerpen
met een gioot glasoppervlak, dat een
goed uitzicht biedt Ook de gebruikte
materialen maken een verzorgde m-
druk. De voorstoelen zijn over een af-
stand van 16 cm m de lengerichting
verschuifbaar, de rugleuningen kun-
nen geheel achterover worden ge-
klapt en zijn per 3 graden in zestien
standen verstelbaar De stoelen zijn
dne-dehg- de buitenste kussens zijn
stevig, het middelste gedeelte is
zachter, waardoor aan het lichaam
een goede zijdelingse steun wordt ge-
geven In het GL-model zijn de
rugleuningen van de achterbank af-
zonderhjk neerklapbaar, waardoor
verschillende combinaties ten aan-
zien van passagiers en bagage moge-
lijk zijn In de SA 310 is de rugleuning
m zijn geheel neerklapbaar

Door volop toepassing van geiuid-
dempend materiaal is het geluidsm-
veati opmerkelijk laag. Ook het ver-
warmmgs- en ventilatiesysteem
scoort een ruime voldoende.

Weggedrag
De uitbreidere kennismaking op de

weg was ook uiterst positief De vijf-
versnelhngsbak laat zich gemakke-
lijk bedienen en vereist nauwelijks
gewenning De overbrengingen slm-
ten goed op elkaar aan en zoals hier-
boven al gemeld, de trekkracht is pri-
ma. Datzelfde geldt voor de remmen,
die volgens het bekende patroon zijn
uitgevoerd, dus schijven vóór en
trommels achter, waarbij een rem-
drukbegrenzer het blokkeren van de
achterremmen tegengaat en ook bij
een eventueel te krachtige druk op
het rempedaal slippen wordt voorko-
men De remcircuits zijn diagonaal
gescheiden.

Het stuurkarkater via de tandheu-
gelstuunnnchting komt neutraal tot
lichtelijk onderstuurd over, het dash-
board is overzichtelijk, spiegelt niet
en is dank zij de heldere verlichting
duidelijk af te lezen. Alle knoppen
zijn geconcentreerd rondom het
stuurwiel en laten zich gemakkelijk
bedienen

De prijsstelling ligt gunstig
ƒ 14 425 - mcl BTW voor de stan-
daarduitvoenng en ƒ 15.295.- voor de
GL-versie.

Technische gegevens' afmetingen
totale lengte mm 3 585, totale breed-
te mm 1.530 (GL 1.545); totale hoogte

Een aantrekkelijk aanbod in de éénliter-klasse, de Suzuki SA 310 GL

mm 1.350; wielbasis mm 2.245; spoor-
breedte voor mm 1.330; achter mm
1.300; aantal zitplaatsen 4 a 5; kente-
kengewicht 675 kg; motor: 4-takt wa-
tergekoeld met bovenliggende nok-
kenas, aantal cilinders 3; cilinderm-
houd 993 cm3; max. vermogen 37 kW
(50 pk) bij 5 800 t.p.m.; max. koppel
74,5 Nm (7,6 mkg) bij 3.600 t.p.m.; ac-
celeratie 0-100 km/u 15,9 sec.; max.
snelheid 145 km/u; benzmeverbruik:
bij 90 km/u constant/100 km 4,2
(1:23,8); bij 120 km/u constant/100 km

6,7 (1.14,9); stadsverbruik constant
100 km 6,4 (1:15,6); versnellingsbak 5
gesynchroniseerde versnellingen
vooruit één achteruit; onderstel
stuunnnchting, tandheugel; wielop-
hanging vóór, Mc Pherson met
schroefveren; achter starre as op
bladveren; remmen vóór, schijfrem-
men; remmen achter, trommelrem-
men met oplopende en slepende rem-
schoen zelfstellend uitgevoerd; in
houd benzinetank 31 liter; draaicir-
kel 9,2 meter.

Rallyspektakel
in Amsterdam
Op vrijdagavond 23 maart zal
bij het Euromotel in Amsterdam
het startsein worden gegeven
voor de vijfde Internationale
Amsterdam BP Rally, de eerste
rally van dit jaar, die meetelt
voor het nu open Nederlandse
Rally kampioenschap. Naast de
vaste Nederlandse deelnemers
zullen naar verwachting ook een
aantal buitenlandse équipes aan
de start verschijnen.

Na het vallen van de startvlag vol-
gen in en rond Amsterdam de eerste

nachtelijke klassementsproeven
daarna verplaatst het strijdtoneel
zich richting Flevo-polders. Om-
streeks half acht in de ochtend keren
de deelnemers in het Euromotel te-
rug voor een rust van ca. anderhalf
uur. Daarna vertrekt de karavaan
richting Alkmaar, waar op de Kaas-
markt de start voor het dagtraject zal
plaatsvinden. Dit speelt zich dan af
in de kop van Noord-Holland. De fi
nish vindt omstreeks vier uur in de
middag plaats op de Dam te Amster-
dam. In een van de volgende edities
kunt u nadere informatie over de
plaats van de klassementsproeven
verwachten, voor het geval u dit
spectaculaire autosportgebeuren
met eigen ogen wilt aanschouwen
De organisatie berust bij de Stich-
tmg Auto Sportief te Amsterdam.

Renault 5,14en 18 occasions
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ps^ïfepè'̂ ^

Grondig gecontroleerd. Goed wejra-
randeerd. D;U noemen wij als Renault
dealer zo-Roed-als-nieuw. Daar staan
we achter. En daarom weven we u met
een gerust hart de mogelijkheid van
inruil plus'n messcherpe financiering...
24 of 3 (i maanden de laagste rente.
Slechts 8%.' Vergelijkt u dat maai'eens
met'1 laagste1 tarief dat wij op de markt
konden vinden. Kom daarom kijken.
Kies zo'n scliitterende Renaiiit •~>, 14

lid l.uur-tf tarief dut HIJ »p di' markt kunden \ inden.
t i fin.im J l ni i i i u l i n
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of 18. Voldoe de verplichte
3()°/o aanbetaling in de vorm
van iruuil of contanten en financier het restbedrag tegen
de allerlaagste rente die er volgens ons te vinden is.

Dat wordt voordelig lijden. In een zuinige Renault.
Profiteer van deze
actie. En wordt
onze tevreden klant.,RENAULT

Financientigsacliéin-samenwerking met Renault Credit Nederland p.V_. Renault adviseert elf oliën.

Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

F O R D
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto!

„SPLIT"
ZIJLWEG 86 - HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

af 13.75 p.p.

• goulashsoep
• div. soorten geroosterd

vlees
• pu ree-saus
• Servische salade
• palacinka

Van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-MUZIEK.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 -Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

Vóór al uw:
tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. O. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507 -14137.

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat
Voorafspraken bellen tussen 18.15 en 18.45 uur

van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

z~,&ndvoortó

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel.
02507-19453 b.g.g. 13887

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend dat ter gemeentesecretane afd. volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening voor een
ieder ter inzage liggen de besluiten van de
raad van 28 februari 1984, nrs. 4b en 4c.

BIJ deze besluiten zijn in voorbereiding ver-
klaard:
a. een herziening van het bestemmingsplan

"partiële herziening 4 van het Wederop-
bouwplan Zeereep Noord" vooreen per-
ceel aan de Burg. van Alphenstraat 102;

b. een herziening van het bestemmingsplan
"Curiestraat" voor een perceel aan de
Curiestraat naast loods 2L.

Zandvoort, 29 februari 1984.
De burgemeester van Zandvooit,
H. Machielsen.

BESTEMMINGSPLAN

De buigemeester van Zandvooit maakt, ter
voldoening aan art ikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het dooi
de gemeenteraad in zijn vergadering van 28
februari 1984 vastgestelde bestemmingsplan
"Nieuw-Unicum" van maandag 12 maart
1984 af gedurende een maand ter gemeente-
secretarie (afdeling volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening) voor een ieder ter inzage
ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend, kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schrifteli jk bezwaren
tegen de vaststelling van dit bestetniriings-
plan mdi°nen.

Zandvoort, l maart 1984.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

ÏEMEENTE
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Commissieleden akkoord met extra zes ton

Zandvoorts politieburo wordt het
,,neusje van de zalm'!
ZANDVOORT - Wanneer het

nieuwe buro van de gemeentepo-
litie op l mei 1985 feestelijk zal
worden geopend (dit is de streef-
datum), dan zal het qua bouw,
energievoorziening etc. behoren
tot één van Nederlands modern-
ste huisvestingen van een politie-
apparaat.

Voor de bouw die 5,6 miljoen
zal bedragen, kan Zandvoort re-
kenen op een rijksbijdrage van
vijf miljoen, welk bedrag over de
jaren 1984 en 1985 beschikbaar
komt. Het projekt zal worden uit-
gevoerd in het kader van de
„werkgelegenheidsprojekten
voor langdurig werklozen". De
eigen bijdrage van de gemeente
Zandvoort zal circa zes ton be-
dragen. Het college verwacht
overigens om via subsidies voor
energiebesparende maatregelen
nog wat extra geld in de wacht te
kunnen slepen van het rijk, zodat
de „eigen bijdrage" misschien

wat lager uitkomt dan nu is voor-
zien.

In geen geval zal het bedrag
van zes ton worden overschre-
den, omdat het projekt tijdens de
bouw nauwlettend in de gaten
zal worden gehouden door zowel
de dienst PW als de afdeling fï-
nanciën van de gemeente.

Uitgangspunt was:
„Vijf miljoenen
geen cent meer"

Het werd overigens voor de voorzit-
ter van deze commissievergadering,
de heer Machielsen, een „droomver-
gadering" zoals Termes opmerkte,
omdat commissieleden van alle

ton. In deze gecombineerde commis-
sievergadering (Financien en Alge-
mene Zaken), behield slechts de
CDA-fraktie haar stem voor ten aan-
zien van de energievoorziening, het
zogenaamde Prego-projekt. Men wil-
de zich hierover eerst nader informe-
ren.

Energie

Voor het nieuwe politieburo is na-

Wél dient het college bij het
voorstel dat aan de raad zal wor-
den voorgelegd, een voorlopige
exploitatiebegroting te voegen,
omdat de raad vooraf geïnfor-
meerd wenst te worden over de
onderhouds/exploitatiekosten
van het politieburo.

energie. Dit heeft er toe geleid zoveel
mogelijk werkvertrekken op de zon-
zijde aan te sluiten.

Er zijn „serres" ontworpen op de
zuidzijde, die de lucht verwarmen die
aan de onderzijde naar binnen wordt
gelaten en verwarmd aan de boven-
zijde het politieburo instroomt.

Door middel van een warmtewisse-
laar zal er 70% warmteterugwinmng
uit deze ventilatielucht plaatsheb-
ben.

De energiebesparing is groot, want
men heeft berekend dat het nieuwe
politieburo met een vloeroppervlakte
die driemaal zo groot is als de huidi-
ge, dezelfde energiekosten zal vergen.

Voor de commissieleden was spe-
ciaal deze nieuwe vorm van verwar-
ming een bron van vragen. Men
vreest dat het onderhoud aan de ser-
res intensiever zal zijn dan nu is
voorzien. Daarom werd ook aange-
drongen op een exploitatiebegroting.

Ook werd aangedrongen op een
„samenwerkingsverband tussen poli-
tie en brandweer". Kan de brandweer
straks ook gebruik maken van be-
paalde faciliteiten van het nieuwe
politieburo?", was een vraag die nog
geen rechtstreeks antwoord oplever-
de.

de recherche en het cellenblok gesi-
tueerd Op de eerste verdieping wor-
den de werkvertrekken van de kop-
rsleiding, beheersdienst, vreemdelm-
gendienst, verkeersdienst en afdeling
bijzondere wetten ingericht.

Op de tweede verdieping komt de
kantine en een theorielokaal met
technische ruimten, terwijl m de Kei-
der een fietsenberging en magazijnen
worden ondergebracht. Het aanbren-
gen van een schietbaan in de kelder
is veel te kostbaar.

De groenvoorziening aan de Post-
straat zal aan de voorkant worden
doorgetrokken met parkeergelegen-
heid en entree voor bezoekers. Aan
de achterzijde komen garages rond-
om een binnenhof met een dienstin-
gang.

Instemming

Indeling buro
Hel vertrouwde politieburo aan de Hogeweg, de voormalige school „A", dat een dezer
dagen zal worden gesloopt, (archieffoto)

raadsfracties geen overwegende be-
zwaren hadden tegen de extra zes

melijk gekozen voor de toepassing
van de principes van passieve zonne-

Het nieuwe gebouw zal inclusief
garages een vloeroppervlakte van
2300 m:' krijgen, op de begane grond
zijn zowel de surveillancedienst als

Hoewel de commissieleden wel met
enkele vragen naar de vergadering
waren gekomen, werden deze respec-
tievelijk door een zeer slagvaardige
CDA-architekt Leesberg, een verte-
genwoordiger van het Technisch Ad-
viesburo Temit BV (energievoorzie-
ning) en de wethouder van financiën
uitgebreid beantwoord.

Unaniem was de waardering van de
commissieleden voor het ontwerp, de
voortvarendheid waarmee het ter
hand was genomen, het niet aflaten-
de „trek- en duwwerk in Den Haag"
van de korpschef, en de beschikbaar-
stelling van de vijf miljoen van het
Rijk in het kader van het werkgele-
genheidsprojekt.

PROTESTBRIEF NAAR GEMEENTEBESTUUR

Groot deel bewoners
Flemingstraat ongerust
over nieuwbouw Stekkie

23SSSE

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

ZANDVOORT - Wanneer op woensdag 21 maart de welstands-
commissie om half vier in openbare vergadering- bijö&nkomt om een
oordeel te vellen over de zojuist gereedgekomen tekeningen van het
nieuw te bouwen wijkcentrum naast de Van Pagéehal, dan zal deze
vergadering ongetwijfeld worden bijgewoond door een aantal veront-
ruste bewoners uit de Flemingstraat.

Men ziet deze nieuwbouwplannen namelijk met grote ongerust-
heid tegemoet, omdat men overlast vreest van jeugdige bezoekers
aan het toekomstige Stekkie, en vreest dat de parkeerplaatsen be-
stemd voor de bewoners van deze straat herhaaldelijk zullen worden
ingenomen door de Stekkiebezoekers.

Reeds op 13 december 1983 hebben
de bewoners zich schriftelijk tot het
gemeentebestuur, het college en de
raadsleden gewend om uiting te ge-
ven aan hun bezorgdheid.

Situering
Het blijkt dat zeker 60/70% van de

bewoners Plemingstraat 104/178 plus
overige omwonenden vrezen dat ze
op avonden dat er in 't Stekkie akti-
viteiten voor jongeren worden gehou-
den, geen ongestoorde nachtrust
meer zullen hebben.

De zogenaamde „ouderslaa'pka-
mers" in dit flatgebouw, zijn name-
lijk gesitueerd aan de voorzijde, en
grenzen derhalve rechtstreeks aan de
straatzijde, waar ook het nieuwe
Stekkie zal worden gebouwd.

Bovendien was in het oorspronke-
lijke schetsontwerp sprake van een

Overlast wordt at genoeg ondervonden
van jeugdige bezoekers van de Van Pagce-
hal. Crossen, brandjes, vernielingen en
geluidhinder van brommers. Detail van
een brandje dat op tijd door de bewoners
werd geblust.

toegang van 't Stekkie, ook aan deze
zijde, zodat het lawaai van de gaande
en komende man ook tot de slaapka-
mers zal doordringen.

Overlast
Voor de genoemde flats (38) in getal

zijn voor de betrokken flatbewoners

Verzet tegen politie
ZANDVOORT - De politie-agenten

die op zaterdag 10 maart één van de-
genen die gezien waren bij het force-
ren van een portierslot van een auto
aan de Swaluestraat wilden aanhou-
den in een bar-dancing aan de Halte-
straat, zagen zich geplaatst tegen een
dermate grote overmacht, dat ze
vooralsnog van de aanhouding moes-
ten afzien. De verdachten verzetten
zich namelijk danig, hierbij geholpen
door een groot aantal bezoekers van
de dancing.

De man, een bij de politie bekende
inwo.ner van Zandvoort, zal uiteraard
alsnog worden ingerekend.

en hun bezoekers slechts 34 parkeer-
plaatsen beschikbaar. Vele van deze
parkeerplaatsen worden nu vaak be-
zet door bezoekers van de Van Pagée-
hal, waarvan de in- en uitgang is gesi-
tueerd aan de Flemingstraatzijde.
Deze bezoekers negeren doorgaans
het vóór de hal geplaatste bord „P-
achterzijde sporthal". Aan de achter-
zijde van de sporthal bevinden zich
namelijk achtenvijftig parkeerplaat-
sen waarvan slechts in beperkte ma-
te gebruik wordt gemaakt.

Geluidhinder
Behalve de parkeeroverlast, vrezen

de bewoners nog meer het lawaai dat
jeugdige bezoekers met bromfietsen
etc. zullen veroorzaken.

Aktievoerdster, mevrouw C.M.
Huesken zegt hierover: „Wij onder-
vinden nu al veel hinder van „sportie-
ve" jongeren die de Van Pagéehal be-
zoeken. Ze crossen met brommers
dwars door de perken, wij hebben
verschillende malen brandjes zeil ge-
blust die aangestoken worden in de
Abri van de NZH, of onze boxen. Bo-
vendien zijn deze bergruimten vrij
gemakkelijk toegankelijk. Herhaalde
malen hebben wij nu al knapen wég-
gestuurd (al ze dan al weggaan) die
met de brommers even de trap willen
nemen (de bovengelegen flats wor-
den namelijk vanaf de straatzijde
met een trap bereikt, red.), en ga zo
maar door. Het wordt hier straks een
chaos en daar zitten wij niet op te
wachten".

Het blijkt dat verschillende bewo-
ners hun licht hebben opgestoken in
de woonomgeving waar nu het oude
Stekkie nog functioneert. Het blijkt
dat men daar betrekkelijk weinig
overlast ondervindt van bezoekers
die overdag van 't Stekkie gebruik
maken, maar dat men bijzonder ge-
lukkig is met het feit dat de soos-
avonden in 't oude Stekkie zijn ge-
stopt. „Je kunt nagaan dat zo'n duur
wijkcentrum op z'n minst een beetje
rendabel moet kunnen draaien. Wat
gebeurt er dan, dan wordt er een pils-
je verkocht etc. en dan zitten wij met
de ellende" is de mening van enkele
bewoners uit de Flemingstraat.

Antwoord gemeente
Inmiddels heeft mevrouw Huesken

van het gemeentebestuur wel ant-
woord ontvangen op het eerste
schrijven. Door het college wordt ge-
zegd dat de bouw van het nieuwe
Stekkie nog in het ontwerpstadium
is, doch dat de architekt rekening zal
houden met een in- en uitgang aan de
parkeerplaatszij de.

De ingang van de Van Pagéehal
blijft evenwel gehandhaafd want dit
is een bestaande situatie, waartegen
geen bezwaren kunnen worden inge-
bracht. Door het aanbrengen van een
kleine deur aan de parkeerplaatszij-

Flemingstraat tegenover de Van Pagcehal,
aan de straatzijcle bevindt.

de houdt het gemeentebestuur reke-
ning met de wensen van de bewoners.

Bouwtekeningen
Door de bewoners was ook ge-

vraagd om inzage in de bouwtekenin-
gen zodat men tijdig een bezwaar zou
kunnen indienen. Deze bouwtekenin-
gen waren op 25 januari 1984 nog niet
gereed, doch het college adviseerde
de bewoners „zo af en toe eens telefo-
nisch te informeren wanneer het
bouwplan gereed was, dan zou men
dit in kunnen zien bij de afdeling
bouw- en woningtoezicht".

Hoewel door de heer Huesken op
donderdag 8 maart nog telefonisch
werd gevraagd naar de bouwtekenin-
gen, was het antwoord ontkennend.
„De desbetreffende ambtenaar bleek
niet aanwezig en verder konden wij
terecht op de vergadering van de wel-
standscommissie. Bovendien was er
geen bestemmingsplan ter inzage ge-
legd omdat het bestemmingsplan al
jaren geleden is goedgekeurd voor de
bouw van de sporthal. Wij hadden
daar destijds tegen kunnen proteste-
ren, dat is niet gedaan, dus ambtelijk
kunnen wij niets doen. Wel wordt ons
door het college gewezen op de moge-
lijkheid, na het indienen van een be-
zwaarschrift bij het college van B en
W tegen het bouwplan, later eventu-
eel een beroep te doen op de afdeling
rechtspraak van de Raad van State
in het kader van de wet Arob. Wij zijn
echter bang dat wij dan te laat zullen
zijn".

woningen waar de ouderslaapkamer zich

zijn, en er zullen in dit opzicht ade-
quate maatregelen genomen worden,
dan hebben wij geen bezwaren", zegt
mevrouw Huesken.

„Wel vind ik het kwalijk dat er nu
tegen ons wordt gezegd: „Dan had u
er niet moeten gaan wonen, u wist
dat dat bestemmingsplan er was". In
Zandvoort ben je veel te blij dat je
een woning krijgt toegewezen, boven-
dien hadden wij niet verwacht gezien
de bezuinigingsmaatregelen die over-
al worden doorgevoerd dat het nieu-
we Stekkie nog gebouwd zou worden.
Dat is een kwestie geweest die jaren
heeft geduurd, wel wijkcentrum/geen
wijkcentrum, wel op de huidige loka-
tie/naast de Van Pagéehal. Wij heb-
ben de discussie jarenlang gevolgd,
daarnaast bestaat bij ons het idee
dat lang niet zoveel mensen behoefte
hebben aan een wijkcentrum dan nu
wordt aangenomen, maar ja, wie zijn
wij?", aldus mevrouw Huesken.

Raad met rug tegen de muur

Ondanks kritiek, akkoord
over bedrijfsvuilregeling

ZANDVOORT - Sinds deze
week zal door de gemeente alleen
nog afval worden opgehaald bij
bedrijven die niet meer dan één
rolemmer afval aanbieden
aan'bieden.

Bedrijven die voor het aanbie-
den van vuil meer dan één rolem-
mer nodig hebben en/of bedrij-
ven die gebruik maken van een
grote container dienen vanat 12
maart zelf voor afvoer van het
afval zorg te dragen.

Bedrijven waar tevens een wo-
ning is gevestigd, kunnen het be-
drijfsvuil afvoeren tegelijk met
het huisvuil, mits niet meer dan
één rolemmer wordt aangeboden
per week. De kosten hiervan be-
dragen ƒ 132.- voor het éénmaal
aanbieden.

Bedrijven waar geen particu-
liere woning is gevestigd, dus uit-
sluitend bedrijfspanden, moeten
voor het éénmaal per week aan-
bieden van bedrijfsvuil ƒ 280,- be-
talen.

Bovendien zal het zelf aanvoe-
ren van het bedrijfsvuil aan het
vuillaadstation aan de Van Len-
nepweg, meer gaan kosten. In
voorbereiding is een voorstel
hiervoor ƒ 9,60 per 100 kG excl.
btw te berekenen, in plaats van
de nu geldende ƒ 5,- per 100 kg
excl. btw.

Voor het verwijderen van het
bedrijfsafval bij de strandpavil-
joens, wordt voorlopig geen wijzi-
gingen verwacht. Dit betekent
dus aanbieden in bergingseenhe-
den, wel zal ook dit tarief in de
toekomst worden aangepast.

Dit is verkort het raadsvoorstel
dat door de gemeenteraad van
Zandvoort in een extra vergade-
ring die op 12 maart 1984 werd
gehouden, is aangenomen.

Voorlichting

verwacht uit de hand liep) te moeten
oplossen.

In november 1983 werd door de
raad een voorstel aangenomen, waar-
in de wens van de raad, het verwijde-
ren van het bedrijfsvuil 100%, en het
verwijderen van huisvuil 70% kosten-
dekkend te maken, werd aangeno-
men.

Een doel waar de gemeenteraad de
laatste jaren, door regelmatige ta-
riefsverhogingen :5 deze sector, naar
toe had gewerkt.

Niet bekend ten tijde van het goed-
keuren van dit voorstel was het feit
dat het bedrijfsleven via de commis-
sie midden- en kleinbedrijf reeds had
geprotesteerd. De raadsleden ver-
keerden in de veronderstelling dat
ook het bedrijfsleven akkoord zou
gaan met de tariefsverhogingen en de
gewijzigde afvoerregeling.

Niets was minder waar, en toen de
regeling per l januari 1984 in werking
trad, ging een groot deel van het
bedrijfsleven over naar een particu-
lier bedrijf, dat veel voordeliger tarie-
ven berekent voor de afvoer van be-
dnjfsvuil.

Uiteraard betekende deze „privati-
sering" voor de gemeente een gevoe-
lige financiële klap.

Besprekingen tussen ondernemers
en college, leidde tot tariefsverlagin-
gen en een afronding van dit pro-
bleem, namelijk privatisering omdat
te weinig ondernemers nog van de
gemeentelijke diensten gebruik wen-
sten te maken. De raad werd gecon-
fronteerd met een kant-en-klaar
voorstel, waarin zij geen inspraak
had gehad.

Kritiek
Door Gert Toonen, PvdA, werd

voorgesteld dat de gemeente voor
eenzelfde tarief als het particuliere
bedrijf (Transclean) een jaar lang
voor de verwijdering zou zorgdragen.
Overgaan tot privatisering is name-
lijk een oneigenlijke taak van de ge-
meente, een trend die zich de laatste
jaren voortzet waar het de buiten-
dienst van PW betreft Bovendien

De kritiek van alle raadsfracties,
behalve Inspraak Nu, was bijzonder
groot op de wijze waarop het college
heeft gemeend deze kwestie (die on-

Vervolg op pag. 5.

Bemanning
KNZHRM
vaart uit

ZANDVOORT - Door de beman-
mng van het station Zandvoort van
de KNZHRM werd woensdagavond 7
maart e?n in nood verkerende vis-
serssloep waarop zich een Zandvoor-
ter bevond, naar de veilige haven van
IJmuiden gesleept

De visserssloep had gedurende het
vissen motorpech gekregen, en wat
visser Schortemeijer ook probeerde,
hij kreeg de motor met meer aan de
gang. Hij vestigde de aandacht op
zichzelf door het zwaaien met een
brandende fakkel, hetgeen door de
politie werd opgemerkt Deze waar-
schuwde commissaris Van de Mije
van de KNZHRM, die vervolgens in
het boothuis de bemanning van de
Dr. Ir S.L. Louwes alarmeerde door
middel van het aangebracht „piper-
alarmsystem"

Binne vijfentwintig minuten had
men de visserssloep bereikt en werd,
deze onder leiding van schipper J.
van der Ploeg naar IJmuiden ge-
sleept, waar men om 19.00 uur arn-
veerde. Binnen de pieren werd de
sleep overgenomen door de havens-
leepdienst IJmuiden.

Om 20.00 uur arriveerde de Dr. Ir.
S.L. Louwes op het Zandvoortse
strand en er waren slechts twintig
minuten nodig om de reddingsboot
in het boothuis te plaatsen.

(Advertentie)

MODESHOW
dames- en

herenkleding
woensdag 21 maart

a.s.,
aanvang 20.30 uur

Sociëteit

DUYSTERGHAST
Gasthuisplein, entree

f 5.-incl. koffie.
Kaarten aan de kassa

Cortina-modes
Kerkplein 3, tel. 14828.

BOEZEM-De hand
in eigen boezem ste-
ken, dat moet de poli-
tie doen waar het gaat
om minderheden, ras-
cisme en discrimina-
tie.

3

3 ZILVER - Een 25-
jarig dienstjubileum
van een ambtenaar.

REAKTIES - Vol-
gens Werkgroep Zuid
veel op haar eerste
streven bebouwing
van de Zuidduinen te-
gen te gaan.

5

5
LENTEKRANT -

Deze verschijnt weer,
Stichting Behoud
Kostverloren park in
Voetlicht.

WINST-Voor Zand-
voortmeeuwen en an-
dere voetballers, een
nieuw Nederlands re-
cord voor Ria Willem-
se zie sportpagina
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Wel gereed
Navraag bij de direkteur Publieke

Werken op vrijdag 9 maart leert ech-
ter dat de bouwtekeningen wel klaar
zijn. „Wanneer de welstandscommis-
sie akkoord gaat met het bpuwont-
werp, dan kan tot aanbesteding wor-
den overgegaan mits ook de begro-
ting wordt goedgekeurd door de
raad", zegt de direkteur.

Het blijkt dat de bewoners in stede-
bouwkundig opzicht geen bezwaren
kunnen indienen, want het bestem-
mingsplan voorziet in de behoefte
van een bijzondere bebouwing. „Ui-
teraard zijn wij niet tegen de bouw
van een wijkcentrum, het is de over-
last die wij voorzien, waartegen wij m
het geweer komen. Wanneer men ons
garandeert dat er geen overlast zal

ra^ r. >air >sï KTÏ IT-V r

Goedkeuring seizoenopening
winkels op tijd ontvangen

ZANDVOORT - De vele winkeliers in de badplaats kunnen
opgelucht ademhalen, voorlopig heeft het Ministerie van
Economische Zaken zich akkoord verklaard met het inge-
diende voorstel van de gemeente de winkelsluitingswet
voorlopig te handhaven. Wel dienen er enkele kleine wijzigin-
gen te worden aangebracht.

Ten eerste, is het seizoen verlengd gedurende de periode van l april,
respectievelijk van Goede Vrijdag af, wanneer die dag voor l april
valt tot l oktober. Voordien was dit 15 september.

Ten tweede, wordt de opening op de zaterdag van 17.00 tot 22.00
uur. Dit was 23.00 uur.

Ten derde, Hoewel deze winkelsluitingswet van toepassing is
uitsluitend voor de winkels in het dorpscentruin. kunnen ook andere
winkeliers'straat/markthandelaren of detaillisten hiervoor in aan-
merking komen, wanneer zij uitsluitend of in hoofdzaak consumptie,
foto-filmartikelen, bad-strand- en watersportartikelen, souvemers.
drogisterij-artikelen, kampeerbenodigheden of tabaksartikelen ver-
kopen. Bijna alle winkels in Zandvoort dus

Ten vierde zullen de winkels op Goede Vrijdag en de overige
werkdagen van 18.00, respectievelijk 19.00-22.00 uur geopend mogen
zijn. Op zondag mag men open zijn van 13.00-18.00 uur, dit geldt ook
voor eerste en tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Door burgemeester Machielsen werd de nieuwe winkelsluitings-
vergunning die tot 1989 geldig is, aan het einde van de extra
raadsvergadering medegedeeld. Verheugend is tevens dat staatsse-
cretaris Van Zeil de mening deelt van het gemeentebestuur en de
Kamer van Koophandel, dat Zandvoort een toeristische en recrea-
tieve functie heeft

Zandvoort;
Nieuwsbi

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts / 17.70 per halfjaar (f 33.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres'

Postcode:

Woonplaats1

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.65, halfjaar ƒ 17.70, jaar ƒ 33.50.

Zandvoorts Nieuwsblad /VT\
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SËfl ".'.ZE- VERKOOP - INRUIL

b?, : , yCQÖIJMAN
T.-i -J2507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman...
voor een goed verzorgde auto! \
BciketeajAerï SEYSENER

Hnltostraat 23 - Zandvoort
Tel 1 21 59

DEZE WEEK RECLAME:

PEREN/ SLAGROOM-
& , TAARTJE c «-

D.ZOvoor.

'r iv* /
«1. /

Eindelijk is het zover!
Na 8 weken staan onze

AAS-
REM

in de winkel en ze zijn nog mooier dan
voorgaande jaren.

LAAT ZE VROEGTIJDIG
RESERVEREN, NU HEEFT U

DE GROOTSTE KEUS!

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort

Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

*
*•X-

*
*
*
*
*

Liefde AS ...
bloemen van
BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 12060

*

*v
De specialist in al uw

bloemwerxen. Vrijdagavond en zondagmiddag geopend. -X-

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

Badhuisplein 7.
Belangrijke openbare verkoping

zondag 18 maart 16.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C H. Boeder, Zijlweg 69,
Haarlem, zal door veilingbedrijf ROZENBURG uit Den Haag m het

openbaar worden verkocht

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE
TAPIJTEN,

GOUD, ZILVER EN
JUWELEN

de veilmgvoorwaarden garanderen de authenticiteit en
ieder tapijt is voorzien van een garantie certificaat

Kijken zondag 18 maart
van 13.00 tot 15.30 uur.

Aanvang veiling 16.00 uur.

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
en schuifpuien besparen

energie! Geen onderhoud en een isolatie K-waarde
van 0,08 cal

Importeur/leverancier

15 jan c-arantie 9 leverbaar m vele kleuren
•TOOI' meer schilderen O geluidwerend
5 , i rts sluiting ventilatiestand
p i vuv e toqen inbraak draai-kiep systeem

modelhuis/showroom

achterdeuren
Schuifpuien
Rolluiken

HansWieringu^i^wr zrar^gajsg
PERFEKTIE OP MAAT! Tel 02290 6 12 95

!Wfe/^j'
^

r,'30 '"'U.TORCN O EGMOND BINNEN t1
TEL 02206-3545
O LANDSMEER

TEL 02908 1165
O ZWAAG

TELL 02290-39605

Stuurt u de antwoordbon
ingevuld m een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere
informatie

alprobleem lossen wij op!
~^:\Transclean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Tra^st * • : p jciaiiseertzich in:
e VLI!VI 'rc'ioel'ng
e Vui.v'w'" /("i'\,r,g
««Vuihf „:r

Winkeicentra, industrieterreinen, handels- en
produkdeb' un'en, kortom alle bedrijven, maken

ikvrin cnic- diensten.

s Ro!<-'5ri <v rrs van diverse volumes.
« Cont Jinoii .Jitgevofd met hygiënisch

VP ;,•> , ^ -'^ hcht afsluitbare deksels.
* fiolco'i i r<„i s met geremd wiel.
o Ook vir i ? 'n liter mmicontamers.

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

240 LITER MINI-CONTAINERS
' '?n MThuis in vuil'

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17 00-22 00 uur i ' '
Kom luiste, sn of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan!!!

ONBEPERKT
WINTERSCHOTELS
ETEN
Boerekool met worst
Zuurkool met kotelet
Capucijners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.-
Let op !!! Waar kan dit? En toch zo goed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzpl, rijst, doperwten; donderdag
karbonade, frites, groente; vrijdag verse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spaghetti Bolognaise;
zondag 1/2 kip met frites en groente.

ONBEPERKT
Elke dag

gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIAUTEITENKAART
T-bone, 400 a 500 gram
Tournedos, 300 gram ..:
Entrecôte, 250 gram
Varkenshaas, 200 gram
Kalfskotelet, 250 gram
Lamskotelet, 4 a 6 stuks
Duitse biefstuk, 250 gram
Spare-ribs, 500 gram
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac
Grote gebakken tong
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla

28.50
25.50
25.50
22.50
18.50
18.50
17.00
17.50

27.50
27.50
17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

Inclusief 9 extra's.
Slechts ÏOOO
in Nederland.

De nieuwe Renault 9
Avenue is de exclusieve
variant van de technisch
perfecte Renault 9 GTL.
Daarom uitzonderlijk in
zijn prestaties en nu
bovendien lot in de details
extra op\ allend.

Exclusief ook op de
\ve«. Er komen maar 1000
Rcnaults S) Avenue naar
ons land. De prijs, inclusief
alle extra pluspunten:

Lk' ii aaie witlestn-
pinjj Mwit di'
9 Avenui' oen duide-
lijk RCZIfllt

Witte lnezcn op do
c'\ti,ibiedo 175/70
handen MM w "ten

de herken-
wai heul

De misllampcn vóói zijn mge-
houwd in de bumpei.

De buitcnspiegel
kunt u van binnen-
uit verstellen.

U zit dis een \ orbt
in de kantel hai e
stoelen Beklcding-

\ elours met \vitte biezen.

8
Ilctspni-
tiovü GTS
stuur ligt
makkelnk in de hand

9 1 De Philips AC 021
radio/cassette unit

. ' met spodkoi s 201 gt
voor hnelwcgbi eed stereo

Unieke financiering:
Renault voegt er nog

een positief punt aan toe.
Unieke financiering. Of-
wel kiest u voor een jaar
zonder rente (0%), ofwel
voor 24,36 of 48 inaande-
lükse termijnen op basis
van 8%*. Dat is maar liefst
zo'n 4% lager dan de laag-
ste banki-ente.

Vraag naar de voor-
waarden. Dan kunt u me-
teen een exclusieve

proefrit maken in de
Renault 9 Avenue.

De!) A\enueooHt
extiasportiel dooi
de lichlmetalen\()oi e( n

n i s t i neKi |kop tle
u t u

RENAULT

effectief i enlepei centa^e

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.
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pakje 250 gram

K ^s

t5ï^
Goed voor 3 dl. ; taf 150 gram

Tolet IGLO
PANNEKOEK

IX pakAOOgr
KantenK\aar

^98
^

Als het aan de
': kat lag,
• kocht ze

SCHEER
scHU^^A

TEMPC >111P,ES
Y HULPJES

gaatjes

GROTETUBE

„aKteeropeenOOOSG ^^

Voor direct
gevraagd in

SNACKBAR:
flinke

JONGEMAN
i 18 a 19 jaar.

Tel. 02507 -1 27 96
tussen 12.00 en 14 00 uur

en 17 00 en 18 00 uur

Laat nu uw

TAPIJT

BANKSTEL
reinigen.

SCHOONMAAKBEDRIJF

Tel. 075 -16 18 51

^ilüllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIJJ

| FOTOQÜELLE j
U Compleet foto/film |j
= assortiment, voordelig ==
= afdrukken en =
ÜE ontwikkelen H
l DROGISTERIJ |
l MOERENBURG i
| Haltestraat 8 |

Zandvoort

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 32 12

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Loekie Kistemaker-
vl Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis

Behandeling volgens
afspraak

Tel. 02507-14443,
b.g.g. 15185

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor
Dr. Voge!

homeopathie
Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

Gediplomeerd

komt aan huis
Ook 's avonds.

Tel.02507-196 32

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- on
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

* Reklameborden
* Prijskaarten
* Dekoraties
* Autoreklame
HAARLEMMERSTRAAT 39 - ZANDVOORT - TEL. 0250? -1 56 23

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 151 BB

Verenigingsgebouw De Kracht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES- FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88121 1 5705

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(i 10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel.02507-1 4090/14764
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PEUGEOTTALBOT
VIEREN.

'N HELE BOSiTULPEN VOOR IEDEREEN!
Tien dagen lang dartelt de gulle lente rond bij uw Peugeot Talbot-dealer.

Van 15 tot 25 maart bent u van harte welkom in de showroom om dit lentefeest mee te vieren
- en om véél fraaiste bekijken. En...voor elke bezoeker is er een royale bos tulpen.

Om helemaal in voorjaarsstemmingte komen.

PEUGEOT 205: NU REEDS RAZEND POPULAIR!
Het beste bewijs dat een compacte, zuinige auto evenveel kwaliteit kan hebben als z'n grote

broers. Een zee van binnenruimte.
Vijfdeuren, vijf zitplaatsen. Prestaties

waar de knapste concurrenten
jaloers op kunnen zijn.

Peugeot 205 vanaf
f15.195-.

PEUGEOT 305. RUIME KEUS IN RIJGENOT.
Met elk van de vele Peugeot 305-uitvoeringen zult u snel goede maatjes worden.
Dat komt door die optimale hanteerbaarheid, de vertrouwenwekkende wegligging,

die gerieflijke zit De Peugeot 305-serie biedt u een enorme keus in benzine-
e_n diesel-versies, sedan of break, met 4 of 5

versnellingen. U hebt al
een 305 Sedan voor

f 19.645,-en een
305 Break voor
; , , f 22.320,-

mam, \

DE FLUISTERENDE DIESEL
De dieselmotor van de 205 GLD/GRD
is werkelijk ongelooflijk stil.
En superzuinig. 1 op 25,6* d£ ^^
bij 90 km/u constant Zorgt \f 205 DIESEL ̂
bovendien vooreen
acceleratie die niet onder-
doet voor die van een benzine^
auto (GLD/GRD met
5-bak: 0-100 km/u in 15,1 sec). Vanaf f 20.995-.

DE 205 GTI.
Nieuw en flitsend snel, de formidabele 3-deurs
GTI die bevrijdend élan combineert met
behaaglijk comfort De motor,
van 1.580 cm3 met elek-
tronische benzine-injectie _
levert een vermogen van 105 DIN pk en zorgt
voor een, top van 190 echte kilometers en een
acceleratie van O tot 100 km/u in 9,5 seconden.
Kortom een echte GTI, vanaf f 27.995,-.

DE 305 BREAK GT.
Dat is pas ""l"™"1" sportief laadvermogen: een riant ruime break met een top van

maar liefst 170 echte (kilometers. Zeker in deze prijsklasse geen alledaagse verschijning!

DEGULLE LENTE-
WEDSTRIJD.

PEUGEOT 505. DYNAMISCHE LUXE.
De topklasse van Peugeot onderscheidt zich door perfect comfort en verregaand

bedieningsgemak. Daardoor kunt u optimaal profiteren van het vermogen dat onder de
motorkap schuilgaat De Peugeot 505 is er als sedan, break of 8-persoons familiale.

U kunt kiezen uit benzine, benzine-injectie, diesel of turbo-diesel, met 4 of 5 versnellingen
of automaat Peugeot 505 vanaf: f 26.195.-.

DE 505 TURBO
INJECTION.

Voila.
Een leeuw van een auto.

Uitgerust met een 2^ 55 cm3 ^
benzinemotor met

turbo-compressor,
imposant accelererend
van O tot 100 km/u in 8,6 f:
seconden. Topsnelheid:

205 echte kilometers.

MET MEER DAN 100
FANTASTISCHE PRIJZEN.

Als u in de showroom bent, vergeet _
dan niet een wedstrijdformulier mee te pakken. Want als u vier vragen goed

beantwoordt en een originele woordcombinatie weet te maken met de letters
Ivan het nummerbord GL-84-PT kunt u één van de 20 Philips VR 2414 videorecorders
* of één van de 30 Peugeot sportfietsen winnen. En dan zijn er nog 60 exemplaren
| van het prachtige boek 'Toutes les Peugeot". Haal een wedstrijdformulier bij uw

plaatselijke Peugeot Talbot-
dealer en stuur het snel
ingevuld en ongefrankeerd
op. Een deskundige jury
beoordeelt de inzendingen.

ONBEZORGD RIJDEN
MET HET PEUGEOTTALBOT

DYNAMISCH-OP-WEG FINANCIERINGSPLAN.
Dat nieuwe, uitgekiende financieringsplan biedt u ,̂
belangrijke voordelen: + uiterst lage maand- /"""
lasten; + een aantrekkelijk rentetarief;
+ u spaart terwijl u rijdt
In samenwerking met
Peugeot Talbot Financiering

Echt een auto
[waar je alle kanten1

mee uit kunt:
super wendbaar,

MeTdfie TALBOT SAMBA "̂̂  DAT SWINGT!
royaal bemeten deuren en een zee van ruimte voor vier personen plus een smak

bagage. Het verbruik hoeft niemand's humeur te bederven: 1 op 21,7* bij 90 km/u
constant voor de Samba LS.
. De Samba is er met 4 of 5 versnellingen. Prijs vanaf: f 13.895,-.

ZELDZAME STIJL, ZACHTE PRIJS.
LENTE-AANBIEDJNGEN»

PEUGEOT 104 "CONFORT:
Zeker in de speciale "Confort'-uitvoering is de zuinige

Peugeot 104 een auto om meteen verliefd op te worden
En kijk eens naar al die standaard extra's:

vijf versnellingen, sportstuur, brede banden, hoofdsteunen, voorspoiler, zwart dashboard,
rode of rookgrijze metaallak, tweed bekleding,

wisser/wasser op de achterruit, sportieve
stripingen een radio. In 3-deurs uitvoering

staat hij te pronken in de showroom.
Totaal aantal voor
Nederland: 300 stuks.

TALBOT HORIZON "SHERLOCK':
[--" Een speciale uitvoeringvan de succesvolle Horizon, voor liefhebbers

van een tikje Engelse stijl. Standaard extra's zijn: grijs-groene of rode
rmetaallak, voorspoiler, beschermstrippen aan de zijkanten, sportieve

/ielplaten, wisser/wasser op de achterruit, geruite

HORIZON SHERLOCK

stoffen bekleding, hoofd-
steunen, ingelegd houten

dashboard en voor-

Tijdelijk aanbod:

f 16.610-
Alle prijzen zijn incl. BTW,

excl. afleveringskosten.
Wijzigingen voorbehouden.
* lÏMinisIoK cibruik (ECt n

T.ilbol Sjmba LS bij 90 kin umi menu i uu j. \ , uij i^u KII
garantie op de cmrossene tegen doouoc^tcn van binnenin

Basismodel Talbot
Horizon 1,3 LS

Waarde extra's

Totaal

Horizon Sherlock

Uw voordeel

f 17.195-
f 3.700-
f20.895-
f19.315-
f 1.580-

ioim A70) 205 GLD (5 bak) en GRD bij 90 km/u constant 1 op 256. bi| 120 krn'u constant 1 op 19.2 m stadsverkeer 1 op 185
m u constant l op 21 7 bi|120km u constant 1 op 15.9. in stadsverkeer 1 op 172 Elke Peugeot-en Talbot-personenauto heeft 6 laar
e tegen dooirocstcn v.in binnenuit

portieren, versnellingspook met houten knop,
Britax zonnedak, speciale striping

met Sherlock-aanduiding,
zwarte raamlijsten

en getint glas rond-
om.De"Sherlock"

is in beperkt
aantal geprodu-

ceerd - dus maak
meteen een

afspraak voor een proefrit

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

.
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In het recente verleden is de waarschuwende vinger geheven voor de relatie
tussen de economische recessie en bedreiging van de positie van de minderhe-
den.

Een waarschuwing die nog meer nadruk ontving sinds de opkomst van de
•entrumpartij in Nederland en de gehaalde verkiezingswinst van deze partij

in Almere.
Zeer nadrukkelijk rijst de vraag op welke wijze de politie betrokken wordt

bij het opkomend racisme en of bijvoorbeeld politiemensen lid mogen zijn van
deze partij.

Zeer recent was er de uitspraak van de Haarlemse commissaris van politie,
dat zulks niet voor mocht komen.

Door mr. B. Staal, korpschef gemeentepolitie in Almere is in het Algemeen
Politieblad van 12 november 1983 uitgebreid ingegaan op deze nieuwe
ontwikkeling in de Nederlandse pohtiek en de gevolgen daarvan voor de
politie.

Hij komt hierin tot een aantal conclusies, zo u wilt adviesen die in de
jpolitiewereld zouden moeten worden doorgevoerd.

Zo is hij van mening dat:

- 'De zo vaak benadrukte relatie tussen politie en publiek moet zeer
nadrukkelijk allereerst beschikbaar zijn voor de repressieve politietaken (die
door het publiek als primaire taken worden gezien);

- Hetzelfde geldt voor het dagelijkse straattoezicht; het dagelijkse ervan is
een doel op zichzelf;

- Het aantal publieke plaatsen met een privaat karakter (bijv. winkelcentra)
zou beperkt moeten zijn;

- Roep om maatregelen moet niet leiden tot algemene ongerichte controle
(deze trekt publieke aandacht en wordt dan als discriminerend en stigmatise-
rend ervaren). Maatregelen moeten zich richten op rechtstreekse opsporing
die buiten de publieke aandacht moeten worden gehouden;

MINDERHEDEN,
RACISME EN POLITIE

(N.B. Het tegenovergestelde vormde mede de oorzaak van de rellen in
Brixton).

- Het vertrouwen naar de politie kan belangrijk versterkt worden door de
aanstelling van leden van minderheidsgroepen bij de politie (o.a. in Detroit
heeft dat er in belangrijke mate toe bijgedragen);

- Er moeten hanteerbare anti-discriminatiebepalingen zijn;
- Een spreidingsbeleid (voor wat betreft huisvesting) verdient de voorkeur

als dat het karakter heeft van het voorkomen van te grote concentraties;
- De rol van de politie is sturend door het beeld dat het publiek van de

politie heeft en door het zicht dat de politie heeft op wat er in de samenleving
omgaat;

- Aanvaardbare sociale controle is een belangrijke aanvulling op het
politiewerk;

- „Buurgevoel" onder inwoners werkt stimulerend op veiligheidsgevoelens;
- Het is van groot belang dat de aanspreekbaarheid van minderheidsgroe-

pen wordt georganiseerd;
- Attitude van jongeren en jonge politiemensen ten opzichte van elkaar is

vaak negatief. Deze kan positief worden beïnvloed door georganiseerde
(sportieve) contacten met elkaar;

- Het basis-politiewerk is van eminent belang. De ervaring en de deskundig-
heid moet op straat worden gehouden. Promotie in het uitvoerende werk is
een succesvol instrument

- Organisatievormen moeten het mogelijk maken dat meer politiecapaciteit
beschikbaar is voor het uitvoerende werk;

- Berichtgeving over criminaliteit zou, als het tijdsgewricht daar aanleiding
toe geeft, meer ter discussie moeten staan, onder meer in verband met de
vraag of die zonder begeleiding kan.

Naar aanleiding van dit artikel werd door de Zandvoortse politieman S.A.
Goeloe, waarnemend chef van de beheersdienst van de gemeentepolitie
Zandvoort gereageerd. Hij zond een ingezonden brief naar het politieblad,
waarvan de redactie deze zo waardevol vond, dat deze ruim de aandacht
kreeg in het Algemeen Politieblad van 18 februari 1984.

De heer S.A. Goeloe werkt sinds augustus 1977 bij de Zandvoortse politie,
hij is de enige „kleurling" van het Zandvoortse korps. Hoewel hij in Zandvoort
nimmer discriminerend werd behandeld en zegt dat hij in Zandvoort ten
aanzien van arrestanten ook nimmer iets gemerkt heeft van een discrirnine-
rend optreden, de werksfeer uitstekend is, lijkt het toch juist zijn reactie op
het eerste artikel in het algemeen politieblad in zijn geheel over te nemen.

Uiteraard heeft hij, met name met de politie van Bloemendaal contact
gehad na publicatie. Men heeft diverse „zaken" rechtgepraat, er had juist een
verkrachting plaatsgevonden door een kleurling op de zondagmorgen dat hij
werd aangehouden etc. „Een positief gesprek, dat ik heb gehad, alhoewel er
toch wel wat vragen blijven", is zijn commentaar.

„Bovendien heb ik ook één positieve ervaring te melden, maar het neemt
niet weg dat je zodra je wordt aangehouden door een politieman, het de
aandacht van het publiek vraagt. Dat geldt voor een Nederlander, maar
helemaal voor een kleurling, omdat je voelt dat toeschouwers denken .,zie je
wel, een zwarte, hij zal wel wat uitgespookt hebben", ik denk dat wij ons als
kleurlingen kwetsbaarder voelen, misschien is dat ook wel zo. Gelukkig heb ik
op mijn werk nimmer gemerkt dat er van discriminatie sprake is. Mijn
schrijven heeft misschien bijgedragen tot meer begrip hoe een kleurling zich
in Nederland voelt en dat is dan alleen maar positief', aldus de heer Goeloe.

Politie moet de hand nog verder in eigen boezem
Hoe is het als kleurling, die zelf bij

een politiekorps werkt, in aanraking
te komen met de politie? Naar aanlei-
ding van het artikel van mr. B. Staal
.Minderheden, racisme en politie"
APB nr. 23 van 12 november 1983)
ijkt het me nuttig verslag te doen

van enkele persoonlijke ervaringen.
Op grond van deze ervaringen pleit
k ervoor, dat de politie de hand nog
verder in eigen boezem stekt als het
gaat om het aanpakken van discrimi-
natie en racisme.

Hierbij doel ik vooral op gerichte
esuren al tijdens de primaire oplei-
dingen opdat deze „ziekte" wat de
politie betreft in de kiem kan worden
lestreden. Ik wil wel voorop stellen,
dat mijn bezwaren zich niet richten
tegen alle agenten. Ik heb ook echte
vrienden onder hen getroffen.

De opkomst van de Centrumpartij
s een teken dat er reeds onrust onder

de bevolking was en dat deze op-
komst thans de zichtbare belicha-
ming ervan is. Het opstellen van
maatregelen ter bestrijding van dis-
criminatie en racisme is een ontzet-
tend goede zaak, maar wat nu als zij
die een actief opsporingsbeleid moe-
ten voeren zelf discrimineren? Daar-
om dienen wij te beginnen met de
.ziektehaarden" op de politie-oplei-

dingen van de adspirant-agenten op
te sporen en te bestrijden zodat deze
verschijnselen geen kansen meer
krijgen zich te handhaven onder de-
enen die moeten zorgen dat de bur-

ger zonder angst kan leven.
Om aan te tonen dat onder de poli-

tie zelf personen zitten die een discri-
minerende houding aannemen ten"
opzichte van etnische minderheden}:
jeef ik hieronder een overzicht van"
enkele persoonlijke ervaringen.

Tijdens een rit per auto, samen met
mijn (Hollandse) echtgenote worden
wij op klaarlichte dag achtervolgd
door een politieauto in Haarlem. Ik
eg tegen mijn wederhelft, dat deze

agenten het op mij gemunt hebben
en om haar dat te bewijzen ga ik, in
plaats van gewoon naar huis verder
te rijden, nog een extra rondje maken
om een plein. De politieauto blijft ons
volgen en meteen hierop zie ik in
mijn spiegel het stopsein. Ik zet mijn
voertuig aan de kant en twee agenten
komen op ons af. Zij verzoeken ons
uit te stappen waarna zij letterlijk
het gehele voertuig onderzoeken - in-
clusief de kofferruimte en onder de
zitplaatsen. Zij hebben ons niet ver-
teld waarvoor wij aangehouden wa-
ren. Wel kon ik mijn autopapieren la-
ten zien waarna wij weer konden in-
stappen en doorrijden. Je hebt veel
bekijks en je voelt .ie als afval.

Wij reden in Bloemendaal op een
zaterdag tegen 17.00 uur. Mijn echt-
genote vroeg mij of wij iets zouden
nemen bij de borrel 's avonds. Wij
konden net op tijd bij een winkel te-
recht aangezien het tegen sluitings-
tijd liep. Doordat wij bij een parkeer-
meter stilstonden zochten wij naar
een kwartje. Maar mijn echtgenote
noch ik had een dergelijk muntstuk
in onze portemonee*. Ik vroeg haar
om alleen de winkel binnen te gaan
aangezien hij anders gesloten zou
zijn. Terwijl ik daar zat zag ik dat de
auto naast de mijne in een parkeer-
vak stond waarvan de parkeermeter
reeds geruime tijd in „rood" stond.

Tegelijkertijd komt er een politie-
wagen langs. Zij reden mij voorbij en
keken om naar mijn auto. Vervolgens

._stopten zij en reden achteruit, tot
vlak achter mijn voertuig. Hierna

:"Stapten zij-uit en kwamen naar mij
toe. ik verontschuldigde mij door te
zeggen dat ik noch mij echtgenote,
die zo dadelijk moest komen, een
kwartje had en om dit aan te tonen
keerde ik mijn portemonnee om.

Hetgeen ik niet verwachtte gebeur-
de; er viel namelijk een kwartje uit.
Ik zei dat ik het niet geweten had an-
ders had ik zeker mijn portemonee

niet omgekeerd. De agenten bevalen
mij het geldstuk in de meter te depo-
neren aangezien er anders een bon
van ƒ 35.- zou vallen. Ik deed hetgeen
zij hadden gevraagd - wat ik trou-
wens ook van plan was. Hierna reden
zij weg zonder naar de overige voer-
tuigen om te kijken. Mijn vrouw
kwam er net aan en ik ging bij andere
meters kijken hoe zij erbij stonden.
Het grootste gedeelte ervan, waar
een voertuig stond, verbleef reeds ge-
ruime tijd in „rood". Intussen heb je
veel bekijks en je voelt je nogmaals
als afval.

Er was een persoon die op allerlei
manieren probeerde mijn naam on-
eer aan te doen. Zelfs heeft deze per-
soon aan de politie verteld, dat ik
vuurwapens in huis zou hebben. Ik
heb toen verzocht om hulp van de po-
litie om deze man een halt toe te roe-
pen. Er kwam een plaatsvervangend
wijkagent (hoofdagent) bij ons thuis
om erover te praten. In plaats door
deze man geholpen te worden werd ik
door hem in mijn eigen huis beledigd.
Hij liet mij namelijk haast niet aan
het woord. Hij verweet mij niets te
weten over mensenrechten en dat de-
gene die ons lastig viel ouder was dan
ik en derhalve z.i. intelligenter. (Ik
moet hierbij zeggen dat degene die
ons lastig viel buschauffeur is van be-
roep en maar zeven maanden ouder
is dan ik. Na mijn opleiding aan de
Bestuursacademie in de gemeente-
administratie heb ik zelf twee jaar
staatsinrichting gestudeerd op m.o.-
niveau waarna ik mij bezig ging hou-
den met mijn studie t.b.v. de Facul-
teit der Rechtsgeleerheid). Ik heb de-
ze behandeling niet genomen en
vroeg om een onderhoud op het
hoofdbureau van politie. Hierbij
werd ik fatsoenlijk door een adjudant
ontvangen en te woord gestaan. Deze
adjudant kon gewoon niet begrijpen
dat de hoofdagent in kwestie zich zo

paald niet zo iemand is. Jammer ge-
noeg was deze hoofdagent juist die
dag met verlof (wat kan gebeuren)
anders had hij zich zelf kunnen ver-
antwoorden. Verder is er niets ge-
beurd en ik had geen zin meer om
stappen tegen de hoofdagent te on-
dernemen. Je voelt je machteloos en
nogmaals als afval.

Ik trim haast elke zondagochtend
langs de Zeeweg in Bloemendaal. Op
een dag komt een politieauto voorbij
waarvan de agenten die erin zaten
mij bleven aankijken. Hierna draai-
den zij het fietspad waarnaast ik liep
op en reden langzaam tegen het ver-
keer in naar mij toe. Zij bleven mij
aankijken en toen ze zagen dat ik ge-
woon door bleef rennen vervolgden
zij hun weg op het fietspad - nog
steeds tegen het verkeer in. Ik keek
om mij heen .. er was niemand in
mijn buurt te bekennen. Hoe zou ie-
mand zich op zo'n moment voelen?
Provocerend bekeken worden door
(vooral jonge) agenten is voor mij, nu
ik ongeveer al ruim 17 jaar in Neder-
land woon, niet vreemd, maar toch
voel je je rot.

In Heemstede, waar ik altijd rijd
als ik naar mijn werk ga, kreeg ik een
stopsein van de politie in de omge-
ving van een kleuterschool. Hierbij
moesten de agenten halsbrekende
toeren uithalen om mij achterna te
komen nadat zij mij reeds voorbij wa-
ren gereden. Mijn auto noch ik ver-
toonde enig mankement: Het was de
enige keer dat4k.mijn legitimatiebe-
wijs gebruikte om te kunnen opschie-
ten om op tijd op mijn werkadres te
zijn. De agenten zeiden dat zij niet
wisten dat ik van politie Zandvoort
was zodat ik meteen kon doorrijden.
Door het hard rijden van de politie-
auto, waarna een kleurling werd ge-
stopt, trokken wij veel bekijks. Je
voelt je ellendig en miserabel.

Hoe vaak ik niet op de snelweg van
de agenten moest stoppen, nadat
men mij reeds voorbij is gereden kan
ik zelf niet meer tellen. Je kan aan de
gezichten zien dat ze jou moeten heb-
ben. Het draait heel vaak om je
huidskleur.

Mijn leuze is: „Het niet bij praten
en denken houden doch ook ernaar
handelen". Laten wij een aanvang
maken met het daadwerkelijk verwij-
derden van het ,,discriminatiege-
zwel" bij de politie zelf: te beginnen
bij de adspirantenopleidingen.

Dus geen vraag aan de orde stellen
of we de problemen vóór kunnen blij-
ven, doch eraan werken opdat wij ze
kunnen verbannen aangezien wij er
middenin zitten en als er niets aan
gedaan wordt (buiten het denken en
praten om) het een lelijke afloop kan
hebben.

Laten wij gebruik maken van de
wegen die mr. Staal ons wees.

S.A. Goeloe,
wnd. chef beheersdienst,
gemeentepolitie Zandvoort.

Zilveren dienstjubileum G. Deesker

Van Friesland naar Zandvoort
zonder een greintje heimwee

ZANDVOORT - Ambtenaren
met veertig dienstjaren kunnen
vervroegd uittreden. In de Twee-
de Kamer is hiervoor een meer-
derheid te vinden van CDA en
WD. Deze verruiming van de
VUT-regeling voor ambtenaren
gaat naar schatting vijfendertig
miljoen kosten, een bedrag waar
de heer G. Deesker, chef bureau
interne zaken van de gemeente
Zandvoort niet van wakker zal
iggen.

In tegendeel, voor hem bete-
kent het „dat D.V. ik over twee/
drie jaar met pensioen kan gaan
en dat is dan mooi meegenomen,

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort.
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandüg: 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-13.00 en
14.00-17.00 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur
Klachten over bezorging: tiit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Am-
stelveen
Redaktiechef: Dick Piet -
Amstelyeen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ 34,50 per jaar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per halfjaar
Voor postabonnementen gel-
den andere tarieven.

want dan Den ik 59 jaar, en nog
betrekkelijk jong".

Of er dan een afscheidsfeestje
op het raadhuis zal worden ge-
vierd is nog niet bekend, zo te
zien lijkt het er niet op dat de
heer Deesker met stille trom
wenst te vertrekken. „Het is nog
veel te vroeg om daar nu over te
spreken, dat zien wij dan wel
weer", is zijn reaktie.

Belangrijker is momenteel
voor de familie Deesker het
dienstjubileum dat morgen, 16
maart in het raadhuis met een
feestelijke receptie wordt ge-
vierd. 16 maart 1984 is de heer
Deesker precies 25 jaar in dienst
van de gemeente Zandvoort, en
in verband hiermee zal de heer
en mevrouw Deesker-Van der
Hoek op die dag een receptie
worden aangeboden in de raads-
zaal van het raadhuis die om
16.00 uur begint. Belangstellen-
den zijn welkom.

Aan die receptie gaat nog een
besloten bijeenkomst vooraf die
om 15.30 uur begint.

Een kleine rekensom leert dat de
heer Deesker nu 56 jaar is en als 19-
jarige in zijn geboorteplaats Sneek
op het stadhuis begon als onbezol-
digd ambtenaar. „Ja mijn vader was
ambtenaar en ik denk dat ik in dit
opzicht erfelijk belast ben, want ik
heb het altijd prettig werk gevonden.
Direct na de oorlog ben ik begonnen,
na mijn MULO en Handels HBS, op
de afdeling burgerlijke stand en ver-
kiezingen. Ik denk dat mijn vader
een goed woordje voor mij heeft ge-
daan. Voor de militaire dienst werd
ik „buitengewoon dienstplichtig", ik
werd wel goedgekeurd maar letterlijk
te licht bevonden voor de dienst in
Nederlands Indië zoals dat toen nog
heette. In 1947 kreeg ik mijn vaste
aanstelling, en verdiende, oh weelde,
ƒ 75.- in de maand bruto.

De vaste aanstelling betekende
„leerlingambtenaar" en hield in dat
alle vakdiploma's in eigen tijd ge-
naald moesten worden. Voor de jeug-
dige ambtenaar Deesker betekende
dit tezamen met collega's iedere za-
terdagmorgen (direct nadat het kan-
toor sloot om 12 uur) naar Leeuwar-
den reizen om daar de cursus ge-
meente-administratie te volgen. „Ja
dat was de tijd dat je nog geen vrije

tijd kreeg om te studeren, laat staan
een vergoeding", herinnert hij zich.

Heemstede
Nadat hij in 1954 alle gewenste di-

ploma's had behaald, werd Friesland
hem wat te klein. Hij solliciteerde
naar de eerste de beste vacante baan
en dat was de gemeente Heemstede,
waar op de afdeling interne zaken
een ambtenaar werd gevraagd.

Hij solliciteerde en werd aangeno-
men en verhuisde dus naar Heemste-
de. Een prettige tijd volgde, want nog
steeds kent het echtpaar Deesker
veel vrienden in deze gemeente. Ook
de tennisclub in Heemstede was tot
voor enkele jaren terug nog „zijn'
club, zegt de heer Deesker. Behalve
met tennis had de jonge Deesker het
ook druk met zijn studie, want hier
rondde hij deze af.

In 1959 solliciteerde hij naar de ge-
meente Zandvoort, waar hij werd be-
noemd als adjunct-commies A Ie
klas en terecht kwam eveneens op de
afdeling interne zaken, een onderaf-
deling van algemene zaken.

„Ik heb geluk gehad, want ik was
pas een paar maanden in dienst toen
de chef, de heer De Heer met ver-
vroegd pensioen ging. Ik kreeg zijn
functie, en werd later nog bevorderd
tot Hoofdcommies A.

Sinds juni 1959 is de heer Deesker
dus tevens chef van deze afdeling pp
het Zandvoortse gemeentehuis. In ju-
li van dat jaar besloten zijn verloofde
en hij dat ze nu best konden trouwen
en zo geschiedde.

Wanneer de heer Deesker over en-
kele jaren met pensioen zal gaan dan
zal zeker de Hervormde gemeente in
Zandvoort hiervan profiteren, want
hij is al jaren lid van het kerkbestuur
in het college van diakenen.
„Boeiend werk, dat ik graag doe", bo-
vendien zal hij veel tijd overhouden
voor zijn andere hobby's tuinieren en
wandelen.

Dat het „ambtenaar zijn" wel dege-
lijk kan uitgroeien tot een traditie
blijkt eveneens, want zijn oudste
zoon studeert momenteel bestuurs-
kunde aan de T.H.

Nog enkele jaren heeft de heer
Deesker voor de boeg, wie hem mor-
gen wil gelukwensen met zijn zilve-
ren dienstjubileum in Zandvoort kan
dus na 16.00 uur terecht in de raads-
zaal van het gemeentehuis.

M. ATES

Stuifzand
POLITIE - In deze krant ongewild veel aandacht voor de politie -

het heugelijke bericht dat het nieuwe politiebureau dan eindelijk
gebouwd kan worden en wat belangrijker is - gebouwd gaat worden.

Uitbundig de lof van de raadsleden voor de Zandvoortse politie
die „in zulke benarde en benauwde omstandigheden dan toch maar
altijd goed gefunctioneerd heeft" - zo werd aangedragen op de
commissievergadering.

Spijt aan de zijde van een „echte" Zandvoorter in het midden der
raad - namelijk Jaap Koning die herinnerde aan de vroegere
functie van het oude politieburo - namelijk de voormalige school
„A" aan de Hogeweg -waar honderden Zandvoorljes het aap-noot-
mies leerden - en plichtsgetrouw de tafels van l tol en met twaalf uit
hun „blote hoofd" opdreunden - hetgeen een bepaald ritme had -
dat nu nog door inwoners van boven de veertig wordt herkend.

„Veel van die wijze mannen hier in de raad, hebben daar toch
maar die wijsheid vandaan gehaald - en zijn wij nu eigenlijk „wijs"
geworden?" - zo luidde zijn verhaal op de commissievergadering -
uiteraard kwamen hier reacties op, maar het laatste woord was
voor Jaap Koning - die constateerde dat zijn zetel dan wel recht
tegenover de „lüijste man" van Zandvoort is - (de burgemeester
voorzitter van de raad red. l - maar dat die zetel toevallig aan de
Westzijde is, tenaijl Jaap prinsheerlijk een zetel in het oosten bezet.

Overigens heeft weihouder Flieringa erkend - dat uitgegaan was
bij de bouw van een nieuw politieburo van vijf miljoen en geen cent
meer - maar ja die zaken heb je niet altijd in de hand - en zes ton
voor een nieuw buro is natuurlijk niet zo gek veel- vooral ook omdat
daar misschien nog iets vanaf gepeuterd kan worden - de aanwezi-
ge politiemensen hebben tenminste opgelucht ademgehaald bij de
eensgezindheid van de raad - al het duw- en trekwcrk in Den Haag
om een nieuwe huisvesting te bemachtigen is niet voor niets geioeest
- en dat mag ook wel eens gezegd worden - zo is dat.

De tii'eede politiezaak - is kort - en zijn wij ook kort over - de
hoofdagent waarvan bewezen geacht wordt dat er klappen door
hem werden uitgedeeld is in hoger beroep gegaan - hij pikt dat niet -
of hij nu wel of geen gelijk krijgt gaat het Gerechtshof in Amsterdam
nu beoordelen ~ voorlopig kan dit wel enige tijd in beslag nemen -
ook de hoofdofficier van de justitie is mee in hoger beroep - dat hoort
zo-het heeft iets van „samen uit" en „samen thuis".

Het „uitgaan" van een andere Zandvoorlse politieman schijnt niet
altijd even gezellig te verlopen - de heer GBoeloe heeft dit aange-
kaart in het politieblad - als kleurling word je in Nederland
kennelijk met andere ogen bekeken - ook al houd je je aan de letter
van de wet - het positieve van dit bericht is - dat de Zandvoortse
politie tegenover minderheden geen andere houding aanneemt dan
tegenover meerderheden - dal komt waarschijnlijk omdat men hier
herhaaldelijk geconfronteerd wordt met buitenlanders - blank-
bruin ofswart - men is er aangewend zogezccjri.

Tobber heeft een merkwaardige ontdekking gedaan - tenmin-
ste... - enfin laat hij het zelf maar vertellen:

„Kun jij mij vertellen wie er van de ambtenaren in het bezit is van
een horeca-diploma of vergunning?", informeerde hij.

„Een horecavergunning, Tobje toch, nu wil ik je loijzer hebben,
waarvoor zou een hoofdcommies - een referendaris of een gewone
commies nou zo'n vakdiploma'hebben? Je wilt mij toch niet vertellen
dat de ambtenaren er in hun vrije tijd een etablissement op na
houden? Dat kan er zelfs bij ons niet in. Neen hoor. die jongens
barsten van de diploma's maar dat hebben ze vast niet. maar hoe
kom je daar nou bij?"

„Nou gewoon, er wordt tegenwoordig op het raadhuis in de
kantine wel eens een drankje geschonken - nou en ik dacht daar
moetje een vergunning voor hebben" schokschouderde hij.

„Jij bent een rare kat, als je bij mij op bezoek komt en ik schenkjou
een pilsje of een borrel dan ben ik gastvrouw, dat mag ik best
schenken, en dat gebeurt ook op het raadhuis, bijeen receptie, of een
„ontvangst" dan wordt er getrakteerd. Jij haalt wel het één en ander
door elkaar hoor". ..Ja, ja, dat denk jij maar, maar mijn informatie-
bronnen luiden anders, er gaat daar na afloop van de vcrgaderin-
gen duidelijk „drank over de toonbank" in de raadhuiskantine dan.
Nou dat mag niet, dal is een kantine en dan moet je papieren
hebben, zelfs in hel huis van de hoofdbaas van de politie, zo is dal,
dus zoek dat nu maar eens uil".

„Tobber", hebben wij hem resoluut medegedeeld. ..Dat doen wij
niet, daar zijn wij niet voor, dan ga je maar naar de warenwet of
loeet ik uiat voor instelling je doel je best maar. maar wij niet".

„Nou dan zoek ik het zelfioel uit, vertel ik je lekker niks meer, ook
niet dat ik denk dat die visser die regelmatig in nood verkeert de
Zandvoortse redders regelmatig zee op wil hebben. Vind ik goed van
die man, nu hebben ze tenminste wat te doen ~ leuk en spannend
hoor - nou misschien doet hij hel niet expres - maar toch blijkt dat
die kerels van de KNZHRM hartstikke snel en goed kunnen werken
- en dat vind ik een veilig gevoel-en veilig is mijn weggetje van het
strand naar het Gasthuisplcin helemaal niet meer - alle grote
vrachtwagens zitten nu al vast. -ze kunnen vanaf het plein moeilijk
de draai maken van Wagcmakerspad naar hel laatste rechte stukje
om de boulevard te bereiken - opstoppingen zijn aan de orde van de
dag - Jaap Koning mag dan bang zijn dat liet ophalen van het
huisvuil in de war loopt - ik zie de afwikkeling van het verkeer rond
het Gasthuisplein met de nodige bezorgdheid tegemoet ~ als dat zo
doorgaat ben ik mijn leven niet zeker meer - enfin de tijd zal het
leren, hel is nu rustig dus ik ga terug naar het strand".

en weg was hij. -
Dit ivas het dan deze week - voetjes op tafel want de krant is klaar

- tot volgende keer.
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JEGAATDOORDEKNIEENVOOR
'NNATUROKURKVLOER

[NKJnaturokurk
DE VLOER DIE ALLES MEE HEEFT... OOK Z'N PRIJS
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ALMERE-STAD: Umuidenstraat 33, Td. 03240-33277
AMSTERDAM: Weissenbruchstraat 31-37
(tussen Hoofddorpplein en Surinameplein) Tel: 020-177138
HAARLEM: Jansweg 26-28
(bij station, achter parkeergarage), Tel: 023-318281

GULLE LENTE bij AUTOBEDRIJF VERSTEEGE
Wie de komende tien dagen de showroom van Versteege binnenloopt, krijgt
zomaar een fraaie bos tulpen in de handen gedrukt.
Elke bezoeker kan meedoen aan een originele nummerplaatwedstrijd met meer
dan 100 prijzen.

Reden van dit alles is dat men bij AUTOBEDRIJF VERSTEEGE nu al het
voorjaar in het hoofd heeft. Onder het motto De Gulle Lente is de
showroom van 15 tot 25 maart feestelijk versierd en staan er de nieuwe
'84 modellen van Peugeot en Talbot in het zonnetje.

Daar zijn een paar bijzondere auto's bij, zoals de Peugeot 104 Comfort en de
Talbot Horizon Sherlock.

In deze speciale uitvoering heeft de 104 een sportieve striping meegekregen,
bij de Sherlock zijn dashboard en voorportieren met hout ingelegd. Beide auto's
zijn bovendien voorzien van een aantal standaard-extra's, zoals: metallic lak,
hoofdsteunen, spoilers, etc.
Al met al meer dan een bezoekje waard.
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voor de particulier
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Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
hng te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat tussen ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen Zie voorbeeld hierboven Vul hieronder uw tekst m'

H£

Mijn Micro kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen

?Naam

Adreso
Telefoon

l
IPostcocte Plaats jqj

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JMZandvoort

De tekst van uw Micro rrïoet uiterlijk maandag 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing m
dezelfde week Voor brieven onder nummer wordt / 4 50 m rekening gebracht, contant op
een van onze kantoren te voldoen

2 aktueie Breiboeken
Het schitterende
zomerjaarboek '84
Open top modem
alle modieuze
zomertinten

Een speciaal
zomeralbum,
waarin 52 zomerse
modellen voor u en
voor de kinderen.

ZANDVOORT corn slegersstraat 2

* Te koop grote leren
OORFAUTEUIL kleur
gioen i g s prijs ƒ 100 -
Tel 02507-15052

* 4 massief houten STOE-
LEN kl wit + tafel vr pr
ƒ 100 lacefiets nieuw
Gazelle Mondial Reynolds
fiame nw pi ƒ1600-,
vi pr ƒ 975 - 03507-
19593

* Te koop aangeb MEIS-
JESFIETS Gazelle, leeftijd
8j.±ai Tel 02507-16009

* Te koop SKELTER en
Puch Maxi in nieuwe staat
Tel 17030

* Te koop aangeboden
voor knutselaais een TE-
LEVISIE ƒ 30 - Tel
14948

* Verzamelaai vraagt ou-
de PRENTBRIEFKAAR-
TEN doipsgez , stadsgez
van kleine steden k met
hondenkarren stoom-
tiams en? Heeft ook dubb
van Zandvooit om te rui-
len pi n o t k Tel 023-
377405

U kunt ook BRUIN WOR-
DEN in Zandvooit Noord
Zonnekuur (-bankenhe-
mel) pei 30 min ƒ 7 50
abonn 10 x ƒ 65 ge-
zichtskaiion pei 15 min
ƒ750 vooi inf en afspi a-
ken Ellie v Stiaaten ope-
nmgstijden maandag t/m
viijdagvan 10 00 tot 21 30
uui Zateidag van 12 00
tot 17 00 uui Tel 02507-
18097

Haailemsche Auto Centra-
le bv zoekt voor een van
haar MEDEWERKSTERS
z s m zelfstandige woon-
ruimte evt met gebtuik
van keuken douche en toi-
let voorkeur omg Zand-
voort Tel 023-319265
Te huur in Zandvoort voor
permanent gem PART
ETAGE, vrije keuken, toi-
let, gebr v douche ƒ 875 -
mol gas, water, licht en cv
Tel 02507-18011
T k a SLAAPKAMERA-
MEUB + 2 nachtk en gro-
te toilettafel ƒ 400 - Tel
17242
Zelf KLEDING MAKEN
Onder begeleiding, maan-
dagavond en woensdag-
morgen Inl 17030

* Vermist sinds 4 maart
cypers POESJE 7 maanden
oud, roepnaam Zietsa heeft
een knik bij begin van
staart, zusje wordt ziek
van heimwee gaarne bel-
len als u haar ziet Tel
17832 Of 14302

Tuinaanleg
Bert Pols jr.

Erkend hovenier Vraag
offerte'

Tel 020-999245

HILLEGOM-ANTIEK
Honderden gezellige
meub in vele houtsoorten
v betaalb prijzen Ook
klemantiek Leidsestr 122
in Tumcentr Dagel geop
Koopavond Tel 02520-
20993

KROON MODE38 JAAR IIMZANDVOORT - KROON MODE38 JAAR IN ZANDVOORT - KROON MODE 38 JAAR IN ZANDVOORT- ~

Zaterdag 17 maart

FEESTELIJKE HEROPENING
van onze geheel gemoderniseerde zaak!

! HALTESTRAAT 55

Ter gelegenheid hiervan geven wij u in de periode van zaterdag
17 maart t/m zaterdag 24 maart bij besteding van elke 25.00

één paar Hudson panty's of sokjes
KADO

(dus bij 50.002 paar, enz.)
* * *

Zaterdag 17 maart vanaf 16.00 uur

OPEN HUIS
U bent van harte welkom en uw drankje en hapje staan klaar!

Nu ook SCHIESSER BADKLEDING
N NI uwrscaaoiAi NOOUX - IUOOAQNVZNI avvrseaaoiAi NOOU» - IUOOAQNVZ NI avvrssaaow NOOUX - IUOOAQNVZ

Te huur gevr begane
grond of met lift 2- of 3-
KAMERWONING m cen-
trum dorp Br ond nr Z
756 bur v d blad

U kunt ook BRUIN WOR-
DEN in Zandvoort-Noord
Zonnekuur (-bankenhe-
mel) per 30 min ƒ 7,50,
abonn 10 x ƒ 65 -, ge-
zichtskanon per 15 mm
ƒ 7,50, voor inf en afspra-
ken Ellie v Straaten, ope-
mngstijden maandag t/m
vrijdag van 10 00 tot 21 30
uur Zaterdag van 12 00
tot 17 00 uur Tel 02507
18097

VOLJVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

off. dealer

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-1 32 42 - Zandvoort

Kooijman voor een goed verzorgde auto

„SPLIT"
ZIJLWEG 86-HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.
goulashsoep
div. soorten geroosterd
vlees
puree-saus
Servische salade
palacinka

Van maandag tl m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-MUZIEK

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

BOMEN
HEESTERS
VASTE PLANTEN

assortiment welke
het meest geschikt
is voor Zandvoort.

• BLOEIENDE VIOLEN
• BEMESTING (ook biologisch)
• VAM COMPOST
• BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMINGS-

MIDDELEN
• BLOEM-en GROENTEZADEN
• TUINGEREEDSCHAP

Itr "
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GULLE LENTE VIEREN
SHOWROOM.

Tien dagen lang dartelt de gulle lente bij - .
ons rond Van 15 tot 25 maart bent u van

harte welkom in de showroom om \
dit lentefeest mee te vieren \

SPECIALE LENTE-
De Peugeot 104 'Confort en de Talbot

Horizon Sheilock' staan te pronken m de
showroom Auto s
met veel extra s

'N HELE BOS TULPEN VOOR IEDEREEN!
Ja,
Zo

i elke bezoeker krijgt een royale bos tulpen
|maar Omdat we m voorjaarsstemming zijn

AANBIEDINGEN.
zeldzame stijl voor een zachte prijs
Komgauw langs, want er is maar een

MiilinrammimmBu^. O '
beperkt aantal
van gemaakt

GULLE LENTE
WEDSTRIJD MET

MEER DAN
100 PRIJZEN.

Vergeet niet 'n wedstrijd-
formulier bij ons te halen.

Want er zijn fantastische
prijzen te verdienen

• 20 Philips videorecorders,
•30 Peugeot fietsen en

•60 prachtige autoboeken.

SPECTACULAIRE
PRIMEURS.

205 GTI 305 Break GT

505 Turbo Iniection

UTOBEDRIJF VERSTEEGE
PAKVELDSTRAAT21 - ZANDVOORT

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG "

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 -Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter
Sluitlijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw lekït telefonisch opgeven 02507-17166 ol 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplem 2, 2042 JM Zand-
voort
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer

• Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amslelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ 4 90 per millimeter
Sluittijd vrijdag 16 00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenlieco-
minaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knigbaar
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 in rekening ge-
bracht
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverleerders buiten het
verspreidingsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt / 1 00
in rekening gebiacht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com 2, telefonisch
opgeven tel 020-562 3004, 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderaldeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC AmstauJam^_

Woensdag 21 maart, 10.00 uur:

breimachine-
demonstratie

3 SUISSES
CORN. SLEGERSTRAAT2

ZANDVOORT

FIRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:

02507 - 1 79 59
Ook voor uw overige

loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat
Voor afspraken bellen tussen 18 15 en 18 45 uur

van maandag t/m vrijdag
Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel
02507-19453 b g g 13887
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Twee treffers Ron Zwemmer

Verdiende overwinning TZB
ondanks \eel gemiste kansen

ZANDVOORT - De 2-1 over-
vmmng van TZB op VVH doet
vermoeden dat de Zandvoorters
leel veel moeite hebben gehad
net de tegenstander Niets is
ninder waar en TZB heeft het
lan zich zelf te danken dat het in
Je laatste minuten bijna fout
?mg. De gehele wedstrijd hebben
ie Zandvoorters geheerst, maar
/ele kansen werden gemist
Daardoor rook VVH m de slotfa-
;e een gelijkspel, doch dat zou ze-
ter gezien het krachtsverschü
net verdiend geweest zijn Door
ieze zege heeft TZB zich een goe-
ie positie verworven m de sub-

Na een aftastend en voorzichtig be
pn van beide teams was het TZB dat
.nel in het ritme was Een foutief te-
•uggespeelde bal van VVH werd door
vlartm van der Mije eerst tegen de
ioelman geknald en in tweede m-
.tantie door Marcel Cabn tegen de

onderkant van de lat Er zouden nog
enige goede mogelijkheden volgen,
na'vlot uitgespeelde aanvallen TZB
zocht veelal het gevaar via Ron
Zwemmer vooralsnog zonder succes
In de twintigste minuut stond hout
werk opnieuw Zandvoorts succes m
de weg toen Nol Bosman uit een
hoekschop, keihard op de lat kopte

TZB kwam toch verdiend op een
voorsprong na een zeer fraaie aanval
Martin van dei Mije zette op rechts
de snelle Fnts Vleeshouwers aan het
werk en zijn voorzet werd door Ron
Zwemmer m vogelvlucht afgerond, 1-
0 VVH stelde weinig tegenover het
Zandvoortse offensief Slechts een-
maal kwam een Haarlemse voor-
waarts voor het doel van Huub Hale-
wijn, die prima met de voet redde De
strijd kreeg een wat harder karakter
en op enige harde VVH-akties rea-
geerde sommige Zandvoortse spe-
lers Voor de Zandvoorters beteken-
de dat enige boekingen

De tweede helft was een kopie van
de eerste Een veel beter en sterker

TZB dat ook nu goede kansen onge
bruikt liet Ron Zwemmer brak door,
maar zocht het doel te hoog en Mar-
cel Cabri zag een inzet door de keeper
gestopt Doordat de stand slechts 1-0
bleef, bleef de kans op een onver-
wachte gelijkmaker Het was echter
Huub Halewijn die met enige goede
akties een doelpunt voorkwam

Na vijfentwintig minuten kwam
dan toch de tweede treffer en op-
nieuw van Ron Zwemmer Een hoek-
schop van rechts werd door Hans
Deelstra tegen de lat gekopt waarna
in de rebound de attente Ron Zwem-
mer de bal over de doellijn werkte,
2-0 TZB leek op een grotere overwm-
nmg af te stevenen Het middenveld
was goed m handen van vooral de
hard werkende Hans Deelstra en veel
gevaar was er verder niet m het TZB-
strafschopgebied De VVH-doelman
moest even later languit op een schot
van Ron Zwemmer om een derde
doelpunt te voorkomen

In de veertigste minuut kwam TZB
plotseling m de problemen toen VVH
verrassend ophaalde tot 2-1 De

Haarlemmers kwamen tot een slotof-
fensief en TZB was genoodzaakt tot
een massaal verdedigen Met enige
paniek kon TZB overeind blijven en
pakte de verdiende overwinning

Trainer Gerard Ramkema was te-
vreden met de zege en ook de opzet
van de aanvallen gaf voldoening,
maar de afwerking van de kansen
zmde hem met „Een wedstrijd van
de gemiste kansen kan je het wel noe-
men Daardoor kom je m de slotmi-
nuten nog m moeilijkheden wat vol-
strekt met nodig is We hadden meer
het koppie moeten gebruiken maar
de jongens willen het te mooi doen, te
laconiek met het afmaken van de
kansen Bij de rust had het zeker 3-0
moeten staan en dan kan je gemak-
kehjk de wedstrijd uitspelen, nu blijft
het spannend tot de laatste minuut
De overwinning is echter geheel ver-
diend en daardoor blijven we lekker
meedraaien en moet een positie bij
de eerste vier tot de mogelijkheden
behoren', aldus Gerard Ramkema,
die verder de goede inzet van de m-
vallers als zeer positief ervaart „Ik
kan met anders stellen dan dat de m-
zet prima te noemen is"

Fietsendieven
ZANDVOORT - Op vrijdag 9 maart

werden een 16-jange, twee 14-jarigen
en een 13-jange, allen uit Haarlem af-
komstig, bij het NS-station aange-
houden De jongens werden ervan
verdacht geprobeerd te hebben een
aantal fietsen te stelen bij het zwem-
bad De vier jongens zijn na een ver-
hoor vrijgelaten

RIJBEWIJS
Informatie voor beginners

Theorieles met de nieuwste CBR-examendia s
• Extra in de rijopleiding, 2 uur voertuigbeheersing

voor ƒ 30 - (schakelen, remmen, sturen), m m v
oud coureur en antislip deskundige Alfred

Abbenes

• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool Phil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT 20 - TEL. 02507-12071

tl DIER-PLEZIER ti

DIERENSPECIAALZAAK cP
dier-plezier dlbevo -lid

Prijspakker van de maand maart

Friskies
3smaken kattebrokjes, Vi kilo.

Pittah brok
5 kilo

Houtvezel
1.25klemverpakking grootverpakking

1.10

11.95

3.95

Wij zijn geopend: maandag dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur
en zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur.

Helmersstraat 11 - Zandvoort
(Oud-Noord)-Tel. 1 9345

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van Zandvooit
maken bekend dat op de afdeling Algemene
Zaken ter gemeentesecretarie vanaf 19 maart
1984 gedurende 30 dagen voor een ieder ter
inzage ligt het door Gedeputeerde Staten van
de provincie Noord-Holland goedgekeurde
raadsbesluit van 20 december 1983, nr 8 tot
onttrekking van gedeelten van de Banckert-
straat en de Dr Smitstraat aan het openbaar
verkeer

Gedurende bovenvermelde termijn kan dooi
iedere belanghebbende schriftelijk beroep
worden ingesteld bij de Kroon tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten, waarbij
het eerderbedoelde raadsbesluit is goedge-
keurd

Een dergelijk beroepschrift dient te worden
gericht aan Hare Majesteit de Koningin en te
worden gezonden aan de Commissaris der
Koningin in de provincie Noord Holland,
Provinciehuis, Postbus 123, 2000 MD
Haarlem

Zandvoort, 8 maart 1984
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secietans, De burgemeester,
A H Merts H Machielsen

Bestemmingsplan

De Burgemeester van Zandvoort brengt tei
openbare kennis, dat bij Koninklijk Besluit
van 24 januari 1984 nr 64 het door de raad
d d 26 augustus 1980 nr 6c, vastgestelde
bestemmingsplan "Kostverlorenstraaf"
zoals dat gedeeltelijk is goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
bij besluit van 14 juli 1981 afdeling l, nr
223 onherroepelijk is goedgekeurd
Het bestemmingsplan, dat in hoofdzaak be-
trekking heeft op de percelen Kostverloren-
straat 92 en 94, ligt ter secretarie (afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
voor een ieder ter inzage

KNIP UIT

Zandvoort, 14 maart 1984
De Burgemeestei voornoemd,
H Machielsen

Nieuw zwemrecord Ria Willemse
ZANDVOORT - Onder luide

aanmoedigingen van vrienden,
familieleden en clubleden van de
Zeeschuimers, heeft een zeer ge-
motiveerde Ria Willemse een
nieuw Nederlands record bei eikt
op de 200 meter schoolslag Bij
de eerste 25 m was de tussentijd
34 4 sec, terwijl zij deze record-
poging verder uitbouwde bij de
50 en 100 m Haar eindtijd was
2 34 O seconden, een verbetering
van het record van Petra van
Staveren met een volle seconde
Een formidabele zwemprestatie
van deze Zeeschuimster, waar
haar trainer George Sieverdmg
bijzonder gelukkig mee was

Het is niet het eerste record
van Ria Willemse, al m 1980
zwom zij m Tilburg 2 35 90, op
dezelfde afstand, een record dat
zij in 1982 en '83 scherper stelde
door 2 35 57 en 2 35 49 seconden
te bereiken Het was haar con-
currente Petra van Staveren die
veertien dagen geleden tijdens
de NK-wedstnjden dit record
verbeterde met 2 35 01 Ria Wil-
lemse, nu niet geplaagd door
griep zoals veettien dagen tevo-
ren, nam revanche en verwees
Petra van Staveren opnieuw
naar de tweede plaats

Zeskamp
Tijdens de zeskamp volgend op de

recordpoging van Ria noteerden de
overige zwemmers en zwemsters van
de Zeeschuimers tegen De Dolfijn uit
Amsterdam, Z & PC uit Katwijk, De

Kwakel uit Utrecht, de Dommelbaar-
zen uit Vught en gastveremging De
Ham uit Krommeme weei vele verbe
teringen van persoonlijke tijden
nieuwe klubrecords en limieten vooi
komende zwemevenementen Onno
Joustra Barbera de Wit Ruud Hee
roma en natuurlijk Ria Willemse \v&
ren de klubiecordhouders Karin van
de Aar verbeteide haai tijd met 9 5
sec Vivian Cioes met 84 Ingnd
Kraayenoord G 3 en Gigi van Es met
2 sec In de 10 maal 50 m estafette
vrije slag een spektakel dat als
zwemslot van deze enerveiende
zwemzeskamp diende, bleven de Zee
schuimers O 4 sec arhtei de winnen
de ploeg van de Dolfijn uit Amstei
dam In het totaalklassement was ae
bekei voor De Dolfijn en sloot de
zwemploeg van de Zeeschuimeis aan
met een tweede plaats De Ham uit
Krommeme die deze gezellige /we-
montmoetmg organiseerde eiste de
derde plaats op Opvallend in nega-
ticve 7in was het grote aantal diskwa
lificaties (20 maal l waarbij vooral on
der de jeugd van 10 en 12 veel slacht
offeis vielen Maai ja in de spanning
van de wedstrijd gebeurt het natuur
lijk wel eens dat vergeten wordt dat
duiken naar het keerpunt verboden
is dat ti]dens de schoolslag geduren
de de hele race tenminste het kruin
tje van het hoofd boven watei moet
blijven en dat met twee handen ge-
hjktijdig moet worden aangetikt
Door schade en schande zullen ook

deze zwemmeitjes veel leren, alhoe-
wel het zonde is als daaimee een
kans op een eervolle plaats en een
medaille aan je neus voorbijgaat

Het komende weekend is voor de
Zeeschuimers weer volledig gevuld
met belangnjke evenementen Annet
tei Heijden gaat zich tijdens de Na-
tionale Jeugdkampioenschappen
Kunstzwemmen m Diemen meten
met de beste jeugdzwemsters van
Nederland en hoopt dat zij zich bij
de eerste acht plaatst want dan mag
/ij staiten met haar solo tijdens de
uitvoeringen op muziek De wed
slnjdzwemploeg gaat acteren tijdens
de derde Speedo-jaaigangwedstujd
m zwembad Groenendaal te Heem-
stede 25 Jeugdzwemmers van de
Zeeschuimers verschijnen daar aan
de start Een week later, op 25 maart
worden ei in zwembad de Duinpan
?gn recreatieve zwemwedstnjden
geoigamseerd voor kinderen zonder
een KNZB startveigunning, waarbij
ook oudeis m een estafette kunnen
meedoen Na afloop van deze wed-
stujd orgamseeit de wedstnjdzwem-
plopg een sponsoi wedsUijd Gedu-
rende l F minuten precies zullen deze
leden probeien zoveel mogelijk me-
ters zwemmend af te leggen want
hun peisoonlijke sponsors zullen dan
voor elke meter l cent uitbetalen Die
centen gaan m het potje voor hun
zwemkamp later m het jaar waar-
mee zij in België de kosten kunnen
bepeiken

WEEKEND: 17-18 maart 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 10 00 uur ds J A van Leeu-
wen, crèche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag 10 00 uur 2e lijdenszondag
Matth 17 1-9 de verheerlijking op de
berg Voorganger Dr M E Brink-
man Kmdernevendienst en crèche
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zaterdag 17 maart 10 45 uur Nieuw
Unicum, dienst o l v ds R Gaaike-
ma Zondag 18 maart ds R Gaaike-
ma, Haarlem Dinsdag 20 mrt 19 30
uur geref kerk oecumenische ge-
bedsdienst
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19 00 uur E V met orgel/sa-
menzang
Zondag 08 45 uur stille viering, zon-
dag 10 45 uur hoogmis met jeugd-
koor St Agatha, tevens doopvienng
Gebedsdienst voor Pasen dinsdag 20
maart in de Gereformeerde kerk
19 30-20 00 uur
RADIOKERK BLOEMENDAAL
(golflengte 269 meter 1116 kHz)
Zondag 09 30 uur ds E Th Thijs,
10 45 uur ds L J Boeymga, 15 30 uur
ds B J Kruit, Heiloo
KANSELDIENST: geref. kerk, Vij-
verweg 14, Bloemendaal.
Zondag 09 30 uur, zie radiodienst,
19 30 uur ds L J Boeymga
KERK VAN DE NAZARENER zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 09 30 uur zondagsschool/bij-
belgespreksgroepen, 10 30 uur mor-
gendienst ds J O verduin, 19 00 uur
Avonddienst ds J Overdum, woens-
dag 20 00 uur bijeenkomst celgroe-
pen
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
m Huize Pniel, Zuiderstraat 3

Huisvrouwen opgelet!
Slechts 1 dag in Zandvoort
Eindelijk kunnen alle vrouwen, ook zonder eindeloos lessen,
thuis hun eigen patronen knippen voor de hele familie.

• Geen langdurige cursus
• Geen rekenen
• Geen raderen

Elk patroon is voor u al berekend. U werkt naar eigen figuur,
naar eigen maat, of u nu maat 42 boven en 44 heupwijdte,
brede of smalle schouders, lang of kort lijf hebt, ieder model

H past uitstekend.

o.
z

KNIPPATRONEIM-
DEMONSTRATIE
Bezoek onze patronen-knipcursus, zonder enige verplichting.
Duur der demonstratie: 1 uur.

Vrijdag 23 maart a.s.
aanvang 10.00,14.00 en 19.00 uur in
HOTEL KEUR
Zeestraat 49, tel. 02507-17947.

ONKOSTENBIJDRAGE- f 7.00, MET INBEGRIP VAN
CONSUMPTIE

iedere bezoekster ontvangt
10 modellen plus patronen.

Eindelijk zege Z'75
BLOEMENDAAL - Na een

aantal opeenvolgende nederla-
gen is Zandvoort'75 er eindelijk
m geslaagd tot een goed lesul-
taat te komen De uitwedstrijd
tegen Bloemendaal gaf een haid-
werkend Zandvoorts team te
zien dat de 3-0 overwinning vol-
komen toekwam

Zandvoort'75 nam vanaf het eerste
fluitsignaal het initiatief en heeft dat
vrijwel de gehele wedstrijd behou-
den Vanuit een gesloten defensie
werd fel op de bal gespeeld en een on-
machtig Bloemendaal kon vnjwel
niet gevaarlijk worden De Zandvoor-
ters zette de combinaties goed op en
reeds na een kwartier spelen knalde
Ruud van der Putten, na een hoek-
schop van Ronald Zaadnoordijk, de
bal m de touwen, 0-1

Er hadden toen meerdere treffers
kunnen vallen, maar de juiste nch-
tmg ontbrak Toch was het m de der-
tigste minuut opnieuw raak toen Phi-
lip van der Heuvel, nadat een aantal
tegenstanders waren omspeeld O 2

het aantekenen Bloemendaal kon
tegen het Zandvoortse overwicht
weinig uitrichten en mocht tevreden
zijn met deze ruststand daar die rui-
mer had kunnen zijn

Na de rust heeft Zandvoort'75 geen
enkel risico meer genomen De defen-
sie verdedigde bekwaam tegen een
Bloemendaal dat weinig indruk
maakte Vanuit de defensie bouwde
Zandvooit75 de aanvallen goed op
en Ruud van der Putten speelde Toi-
ne Toonen vrij, die met een fraaie lob
de Bloemendaalse doelman vei-
schalkte, 0-3

Het hierna verwachte Bloemen-
daalse offensief bleef uit, waardoor
Zandvoort'75 rustig de bal in de
ploeg kon houden en de zege geen
moment m gevaar heeft zien komen
Door deze zege heeft Zandvoort'75
nog meer afstand genomen van het
onderaanstaande Energie en kan m
de komende wedstrijden rustig gaan
bouwen aan een betere positie op de
ranglijst Gezien het weinige krachts-
verschü in de middenmoot is dat het
streven van de Zandvoort elf

17-18 maart 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts Ade Scipio Blume, tel
19507
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts G J J Mol, tel 15600 en
15091
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummeis van de
huisartsen Anderson, tel 12058,
Drenth, tel 13355, Fhennga tel
12181, Zwerver, tel 12499
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H B A Mulder, tel 13185
WIJKVERPLEGING: voor mfoima-
tie over dienstdoende wijkvei pleeg-
kundige 023-313233
VERLOSKUNDIGE mevr Chi
Oudshoorn, Kochstraat 6A Zand-
voort tel 02507-14437, b g g 023-

313233
POLITIE- telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND. ongevallen tel 023-319191
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l telefoon 13459 b g g 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9 00 tot 10 00 uur maandagavond
van 7 00 tot 8 00 uur Verder volgens
afspraak Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp tel
17373 Op alle werkdagen van 10 30
tot 12 30 uur Schriftelijk postbus
100 2040 AC Zandvoort

EJTUTI
2e Inschrijving MAART 1984
VOOR LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

de flatwoning
CELSIUSSTRAAT 162
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming
Huur ƒ 436 60 per maand
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan
- (onvolledige) gezinnen,
- twee persoonshuishoudens
De toewijzing van de woning geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
, puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem In de inschnjvmgs-
bnef dient u te vermelden
- het rangnummer van de vereniging,
- uw geboortedatum
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter
minus het aantal punten voor het onderdeel duur van inschrijving bij de gemeen
te Zandvoort
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 20 maart a s voor s avonds 7 uur
schriftelijk te reageren
Reacties kunt u deponeren m de brievenbus van het kantoor op het adres Thom
sonstraat 1 Het bestuur verstrekt een bereidverklarmg De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Zandvoort De uitslag van de voorlopige toewijzing
zal eerst op vrijdag 23 maart as om 14 uur m het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd

Tevens komt beschikbaar
2. de opslagplaats

Hofdijkstraat 24
Huur ƒ 475 - per maand
Dit pand bestaat uit een ruimte van 11 00 x 4 60 m hoogte 2 70 m Een zolder
(9 90 x 3 00 m), met schuin dak, grootste hoogte 2 30 m Een halletje van 2 20 x
2 00 m, waarop een toilet uitkomt en een wasruimte (1 35 x 1 25 m)
De opslagplaats is voorzien van een geiser In dit pand zijn gas-, water-, elektnci-
teit- en telefoonaansluitingen aanwezig
Deze ruimte mag alleen voor opslag van droge, met-geurende en ongevaarlijke
artikelen worden gebruikt

Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en rangnummer dienen
vergezeld te gaan van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Haarlem en omstreken, dat werd afgegeven m de maand maart of
april 1984
Over toekenning van een bereidverklarmg zal het bestuur beslissen aan de hand van
de aard van het bedrijf en het rangnummer van de belangstellenden Inschrijving
dient vóór maandag 17 april 1984 te geschieden aan het kantoor van de vereniging
reacties die later binnenkomen worden terzijde gelegd De uitslag van de toewijzing
zal vóór eind april aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld
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20 jaar
Zondag a.s. om mee te nemen:

mokka-, s/agroom-, chocolade- en
vru c h te n p u n ten;

aardbeien-bavaroise-, kwark-, gember-, *
appel- en Cointreaugebak

2.
•X-

Moorkoppen - slagroomschelpen -
appelpunten

Dezelfde prijzen
gelden ook bij:

*o U <^

Pahsserte

v Cafc Complet _,

*
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**

*

*
#
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H.W.COSTERevM
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

ZANDVOORT

Spoorbuurtstraat 9
Goed onderhouden

WOONHUIS
m centrum dorp

Indeling beg gr woonkamer met parket,
hal en keuken met plavuizen, douche/toilet,
1e etage 3 slaapkamers
Tuin met schuur (via achterom)

Vraagprijs f 135.000.- k.k.

ZANDVOORT

Prinsenhof str./Spoorbuurtstr.

BEDRIJFSPAND
MET BOVENWONING
Bedrijfsruimte ca 100 mz, waarvan 6 m2

kantoorruimte

Eventueel ook als opslagruimte te gebruiken

ZANDVOORT

WOONHUIS NABIJ
CENTRUM DORP

Jan Steenstraat
m rustige woonwi|k

Ind woonkamer met open haard en open
keuken met bijbehorende apparatuur,2 slaap-
kamers en zonneterras, voorz v c v gas en
geheel gestoffeerd

Vraagprijs f 155 000.- k.k.

ZANDVOORT

BOVENWONING
Dr. C. A. Gerkestraat

Ind woonkamer en-suite, 2 slaapkamers,
keuken, badkamer met douche en toilet,

2e verd met vaste trap, ruime zolderkamer
met kitchenette en slaapkamer

Vraagprijs f 98 000 -k k.

ZANDVOORT

VRIJSTAAND
WOONHUIS

Marisstraat 2
nabi) strand en centrum dorp

Ind beg gr doorzonkamer, kelderkast,
keuken, hal, toilet, Ie etage 3 slaapkamers,
douche/toilet, 2e etage zolderberging
Tuin voor en achter

Vraagprijs f 225 000 - k k
Collegiaal hr J Attema
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AUTO1NFO
levert met 105 S

xmste vierdeurs
Do/e week staat er op verzoek

van enkele geïnteresseerden een
nadere kennismaking met de
Tsjechische Skoda op het pro-
gramma en dan kun je niet om
het feit heen, dat de automobie-
len van achter het ijzeren gordijn

door sommige automobilisten
met een zekere argwaan worden
bekeken. Er vallen dan uitdruk-
kingen als rauwe en stugge auto-
mobielen.

Zelf ben ik m de vijftiger jaren de
bezitter geweest van zo'n Tsjechische

DE FORD CONCEPT-AEROSTAR

bestel
Op de onlangs gehouden auto-

mobieltentoonstelling van De-
troit toonde Ford een expen-
menteel voertuig, dat als voorlo-
per kan worden beschouwd van
de Ford Aerostar personen- en
bestelwagensene, die volgens
plan later dit jaar m produktie
zal gaan

Nieuwe vindingen die m deze wa-
gen v-erden verwerkt, zijn ondermeer
de frameloze zijruiten, die volkomen
vlak in de carrosserie zijn opgeno-
rnen en de carrossene-zijstijlen be-

dekken, aerodynamische koplampen
met ingebouwde stads- en knipper-
lichten, aerodynamische schermen
langs de onderkant van de carrosse-
ne, en sleutelloze, door codetoetsen
te bedienen portiersloten zonder
handgrepen.

De Aerostar biedt plaats aan maxi-
maal zeven volwassenen en zal in ve-
le uitvoeringen worden aangeboden,
waaronder een versie met neerklap-
bare (slaap)bank. De met snelklem-
men bevestigde achterbanken kun-
,nen gemakkelijk worden verwijderd
om de laadruimte tot 3.9 m' te ver-
groten.

, die „H jaar in

Minor, een autootje waarover de
wildste verhalen de ronde deden. Het
was een van DKW afgekeken twee-
takter met een half metalen, half
houten carrosserie, die door sommige
eigenaren werd verguisd, maar waar-
aan ik zelf toch zeer beslist veel ple-
zier heb beleefd. Er zijn meer merken
geweest, die wellicht met zo tot de
faam van de automobielindustrie
van achter het ijzeren gordijn hebben
bijgedragen, zoals de Oostduitse Tra-
bant en de Russische Scaldia Mosko-
vitch.

Maar met Skoda liggen de zaken
toch wel duidelijk anders, wllicht ook
dank zij het feit, dat men zich daar al
sinds de jaren twintig met de fabnca-
ge van automobielen heeft bezigge-
houden. Van oorsprong een fabriek
van wapens werden eerst Spaanse
Hispano Suiza's in licentie gebouwd
en kort daarna kwamen ook de eigen
modellen op de markt. Nu alweer
twintig jaar geleden, na steeds auto-
mobielen met de motor voorin te
hebben gebouwd, kwam de Skoda
1000 MB van de band, waarbij de mo-
tor achterin was geplaatst. Dat con-
cept heeft men daarna niet meer los-
gelaten. Ook werd het principe van
een verhoudingsgewijs toch wel
royaal bemeten carrosserie gehand-
haafd.

In de Oostbloklanden is men wel
degelijk op de hoogte van de moder-
ne produktiemethoden en als dan de
produktiekosten in vergelijking met
de Westeuropese fabrieken laag hg-
gen, dan kan daar een aantrekkelijk
aanbod voor de adspirant-autokoper
uit voortkomen, dat ook zeer zeker
de vooringenomenheid in enkele
kringen zal doen verdwijnen.

Stijgende vraag

Dat h"t merk Skoda in ons land
weer in de lift zit, blijkt duidelijk uit
de verkoopcijfers. In 1982 werden er
hier omstreeks 1400 exemplaren ver-
kocht, maar over 1983 beliepen de
verkoopcijfers bijna 3.000 stuks, een
ruime verdubbeling dus. Ook steeg
het aantal dealers van 60 naar bijna
100 en voor 1984 verwacht de Skoda-
organisatie een marktaandeel van
17r te kunnen realiseren. Als een jaar-
totaal van 450.000 nieuwe personen-
auto's bereikt gaat worden, zou dat
neerkomen op 4.500 Skoda's.

De nieuwste versies van de 105- en
120-serie hebben een aantal techni-
sche en uiterlijke veranderingen on-
dergaan, die ongetwijfeld tot de reali-

satie van dit beoogde verkoopcijfer
zullen bijdragen

Tot de uiterlijke veranderingen be-
hoort het geheel gewijzigde front. De
nieuwe tweedelige kunststofbumpers
kunnen tegen eer. duwtje en zijn be-
stand tegen aanrijdingen tot 4 km/u.
De Skoda's zijn uitgerust met een
nieuwe matzwarte grille met gemte-
greerde knipperlichten en, voor de
meer luxueuze uitvoeringen, met gro-
te vierkante koplampen. Tezamen
met de vergrote frontspoiler zorgt dit
voor een verlaagde luchtweerstand.
De vuldop van de benzinetank be-
vindt zich onder het kofferdeksel
voorin, dat overdwars scharniert.
Best handig als van het trottoir af de
kofferruimte gevuld moet worden.

Het interieur ziet er goed verzorgd
uit, de stoelen met hoofdsteunen zit-
ten comfortabel en de achterportie-
ren bieden de passagiers een gemak-
kelijke instap. Vergeleken met de
vroegere uitvoeringen is het stuur-
wiel van zachter materiaal vervaar-
digd. Behalve het goedkoopste basis-
model zijn alle types uitgevoerd met
een dagteller en is het instrumenten-
paneel voorzien van ontspiegeld glas.

Technische wijzigingen
Wat de technische veranderingen

betreft is het luchtfïlter voorzien van
een thermostatisch geregelde klep,
die ervoor zorgt, dat de aangezogen
lucht altijd een temperatuur tussen
de 30 en 35 graden heeft. Hiertoe
wordt een vanerend mengsel van rij-
wmd en (door middel van een voor-
verwarmer op het uitlaatsysteem) op

temperatuur gebrachte lucht toege-
voerd. Dit maakt het mogelijk de car-
buratie aanzienlijk zuiniger af te stel-
len, wat het brandstofverbruik recht-
streeks ten goede komt, terwijl de
konstante inlaat-luchttemperatuur
via betere verbranding ook zorgt
voor schonere uitlaatgassen. Een
full-flow oliefilter verlengt de termijn
voor olie verversen tot 10.000 km.

Ook aan het onderstel van de Sko-
da's is het een en ander gewijzigd. Be-
halve op het basismodel 105 S stan-
daard wordt nu op alle types tand-
heugelbesturing toegepast. In alle
modellen is door toepassing van lan-
gere dwars-draagarmen m de wielop-
hanging vóór en achter een resp. 78
en 60 mm grotere spoorbreedte be-
reikt. Dit komt de veerkarakteristiek
en de stabiliteit in rechte lijn ten goe-
de. Staalgordel radiaalbanden in de
maat 165 SR 13 behoren tot de stan-
daarduitmonstermg. In de types 120
LS en GLS wordt een diafragma-kop-
peling toegepast, een wijziging, die in
een later stadium ook op de andere
types doorgevoerd zal worden.

De Skoda zal waarschijnlijk niet de
auto zijn, waarin kilometerverslm-
ders die 50.000 of meer km per jaar
afleggen, hun dagen doorbrengen.
Maar de man, vrouw of het gezin, die
jaarlijks zo'n 10.000 tot 20.000 km af-
legt en er prijs op stelt in een comfor-
tabele ruime auto rond te rijden, die
vindt in de nieuwe Skoda's 105 en 120
van rond de tienduizend gulden toch
zeer zeker een aantrekkelijke aanbie-
ding, het overwegen en een proefrit
meer dan waard.

Technische gegevens: modellen:
105 S/105 L, 120 L en 120 LS; motorty-

pe: viercilmder m lijn met vloeistof-
koeling, plaatsing achter, overlangs;
cilinderinhoud respectievelijk 1046
cc, 1174 cc en 1174 cc; max. vermogen
respect. 46 pk, 52 pk en 58 pk.

Maten en gewichten: lengte x
breedte x hoogte: 4200 x 1610 x 1400
mm; wielbasis: 2400 mm; spoorbreed-
te voor/achter: 1380/1350 mm, inhoud
bagageruimte: 400 liter; njklaar ge-
wicht respectievelijk 902 kg, 922 kg
en 922 kg; inhoud brandstoftank: 36
liter.

Carrosserie en onderstel: carrosse-
ne: vierdeurs, zelfdragend, wielop-
hanging: rondom schroefveren met
telescopische schokbrekers, trapeze-
vormige vooras en halve pendelas
achter, stabilisator voor; velgmaat:
4,5 J x 13; banden: 165 SR 13, radiaal;
stuurinrichtmg: tandheugel*; draai-
cirkel: 11 m.

Transmissie: koppeling: enkelvou-
dige droge plaatkpppehng; versnel-
ling: vloerschakeling, 4 versnellin-
gen, gesynchroniseerd.

Remmen: hydraulisch gescheiden
remsysteem met bekrachtiging*
schnjfremmen voor, trommels ach-
ter.

Prestaties: max. snelheid' 130 km/
u; acceleratie 0-100 km m 23 sec.;
benzineverbruik (liters per 100 km
volgens ECE-norm) stad (voor 105,
120 L en 120 LS): 9.2 (1-10,9): 9,7
(1:10,3); 9,5 (1:10,5), 90 km'u constant:
6,4 (1:15,6); 6,7 (1:14,9), 6,7 (1.14,9); 120
km/u: 8,6 (1:11,6), 9,4 (1:10,6); 9,7
(1:10,3).

* niet op de 105 S m basisuitvoering.
Prijzen van ƒ 8.995.- tot ƒ 12.195.- incl.
BTW.

Veelgehoorde
autoklacht:
windgevoelig

Warde wind en storm zijn in c
land geen uitzondering en c
geeft nog al eens aanleiding
klachten over windgevoeligh*
van de auto. Toch is het niet ju
de automobielfabrikant
schuld in de schoenen te sch
ven. De meesten zijn heus wel
staat automobielen te vervaar
gen, die qua windgevoeligheid
toets der
staan.

kritiek kunnen do

Heel dikwijls ligt de oorzaak bij
toestand van de banden en de sch
dempers, onderdelen die van gr
invloed kunnen zijn voor een o
maat van windgevoeligheid.

De Vereniging voor de Band
branche in Nederland (VACO) at
seert daarom de auto van tijd tot
op windgevoeligheid bij een ge:
cialiseerd bandenbedrijf te laten
ten. Zo'n test omvat de juiste b
denspanning, voldoende profieldi
te en goed werkende schokdemp
Ook kan het nodig zijn de wieier
balanceren of de auto uit te lijn
Een dergelijke test werkt zeker n
de koersvastheid van de auto te
beteren.

Verbruikscijfers
staan weer handig
op een rij

Dezer dagen verscheen d
nieuwste uitgave van de brochu
re Brandstofverbruikscijfers vai
personenauto's. Dit is een geza
menlijke uitgave van de minu
teries van Economische Zakei
en van Verkeer en Waterstaat
de RAI en de Stichting Voorlich
ting Energiebesparing Neder
land. Het boekje geeft de cijfer
van de op het ogenblik in Nedei
land verkrijgbare personenau
to's met benzine- of dieselmotoi

Het gaat om gegevens, die ver
kregen zijn met standaard test
methodes. Het wekelijksi
brandstofverbruik zal daarvai
in de praktijk altijd afwijken ei
meestal naar boven. Gezien d>
standaard testprocedure is hè
boekje echter zeer geschikt voo
het vergelijken van cijfers. D
brochure is bij de ANWB-kanto
ren verkrijgbaar.

E L R O «l O P V O L V O E X P O ' 8 4
'N FLEURIGE LENTESHOW MET

ELVOLVO-NIEUWS VAN 8 T/W 24 MAART.
Volop voorjaar m onze show-

room. Volop nieuws, want ook nu weer
komt het echte auto-nieuws van Volvo. Wij
nodigen u daarom graag uit voor een
bezoek aan Volvo Expo '84.

DE NIEUWE VOLVO 740 GLE

De nieuwe Volvo 740 GLE.
Een uiterst representatieve auto die niet
alleen ambitie verraadt, maar vooral ook

gevoel voor stijl, comfort en sublieme auto-
techniek.

DE NIEUWE VOLVO 340 GL SPECIAL.

Een bijzondere uitvoering van
de succesvolle 340 hatchback. Een zeer
speciale Volvo met tal van extra's die hem
nog aantrekkelijker maken en die u nauwe-
lijks iets extra's kosten.

HET COMPLETE PROGRAMMA

Tijdens Volvo Expo '84 laten
wij u kennismaken met alle nieuwe Volvo-
modellen. Van de zuinige Winner 1.4 tot
en met de riante Volvo 760-serie, waarvan
vooral de versie met Turbo Intercooler
sterk de aandacht trekt.

TOT ZIENS OP VOLVO EXPO '84
Showdata: 8 t/m 24 maart.

U bent van harte welkom.
HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

TE HUUR
centrum Zandvoort:

GEMEUBILEERDE
ETAGE

met douche, keuken
enz., 3 slaapkamers,

vrije opgang.
1250.-p. mnd.

incl.
Tel. 18619 of

1 88 93 na 18.00 uur.

TE KOOP
GEVRAAGD:
GEBRUIKTE

ZWART/WIT- en
KLEUREN-TV'S

event. defect geen
bezwaar.

Ook radio-en HiFi
apparatuur.

Tel. 020-27 39 29

Hoge beloning!
Wie heeft mijn
goudkleurige

ETALAGE-BUSTE
gezien? Vooreen
ander van geen

waarde, voor mij
echter wel!

Wie kan mij hierover
inlichten?

Brieven onder nr. Z757
bur. van dit blad.

HOEDER- en KIND-
ZWEMMEN

van O tot 4 jaar.
Spelenderwijs voorbereiden

op leszwemmen.

EXTRA WARM WATER
EN DESKUNDIGE BEGELEIDING.

Informatie:

DE DUINPAN
Vondellaan 57 - Tel. 1 21 70

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT/TEL O2507 - 16197

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 - 16197

FRANS
KOOPT
ALLES

GASFORNUIZEN.
KOELKASTEN,

BANKSTELLEN, enz.

Tel. 020-27 39 29

Inde Achterhoek,
Woold, Winterswijk

TE HUUR
STACARAVAN

compleet ingericht,
op boerenerf tussen

bosgebied.

Tel. 05434-2 49

TENNISBANEN
TE HUUR

van 1 april tot 1 oktober
tussen 8.00 en 18.00 uur
460.- per twee uur;

na 18.00 uur en weekend-uren
460.- per uur.

W/J kunnen ook bemiddelen bij tennis/essen.

Informatie:

DE DUINPAN
Vondellaan 57 -Tel. 1 21 70

KRENTENBROOD met spijs
Heerlijk toch???

bij

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

Handel koel
met raet en overleg.

VONDEL (1587-1679)

HorlogerieC. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
raadt u aan dat ook te doen als u er over denkt een

nieuw horloge, klok of wekker aan te schaffen.
Zeker is dan dat u bij hem zult slagen.

Wij repareren zelf alle soorten klokken en horloges,
zowel antiek en quartz.

Altijd eerst prijsopgave en volledige garantie. ̂ ^
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PERSBERICHT MELDT:
ZANDVOORT - Door de

Werkgroep Zuid wordt gemelr'
lat men veel telefonische, en
!elfs schrifteijke, positieve reac-
,ies heeft ontvangen op de circu-
aire die men op 18 februari bij
•uim dertienhonderd gezinnen in
leze woonwijk heeft verspreid.

Onder het motto „Wij laten
liet met ons sollen" bracht
Verkgroep Zuid, in een nieuwe
jestuurssamenstelling, de plan-
len van de gemeente een klein
leel van de duinen te bestem-
nen voor woningbouw, ruim on-
ier de aandacht van de bewo-
lers.

Argumentatie van de werk-
jroep is:

Dat men het laatste restje vrij
luingebied wenst te behouden als
jescherming van de beschermde wa-
terleidmgdumen. Een bufferfunktie
dus.

Ten tweede dat er in Zandvoort ge-
noeg ruimte is voor de noodzakelijke
woningbouw:

Ten derde schuift men de bebou-
wmg van de zuidduinen de WD in de
schoenen, een politieke partij die
luist in deze woonomgeving veel
sympathisanten en/of leden kent,
,De VVD luistert niet naar haar ach-
terban".

Instemming van veel bewoners
met aktie van Werkgroep Zuid

Reacties
Door de werkgroep wordt medege-

ieeld dat men behalve veel Zand-
voortse, ook veel reacties heeft ont-
vangen van buiten Zandvoort.

Er wordt in een persmededeling ge-

zegd: „In zijn algemeenheid kan men
stellen, dat de bewoners van Zuid
toejuichen dat de werkgroep een ak-
tief beleid gaat voeren, zodat de ge-
meente niet klakkeloos de mooie dui-
nen gaat volbouwen. Het aantal ne-
gatieve reakties is beperkt gebleven
tot slechts twee stuks waarvan een
anoniem.

De werkgroep is van plan een tijdi-
ge en juiste informatie aan de bewo-
ners te doen toekomen, omdat dit
een zeer belangrijke rol zal voeren m
het aktiebeleid.

Uithaal
Opnieuw wordt in dit schrijven fel

uitgehaald naar de VVD. Geconsta-
teerd wordt dat men, na de aanval m
haar eerste circulaire, geen reactie
van de VVD mocht ontvangen. De
werkgroep zegt hierover „Men lijkt
de werkgroep volkomen te willen
doodzwijgen. Slechts in de pers heb-
ben wij enkele zeer summiere en zeis
naieve reacties moeten vernemen. De
VVD wijst omgemotiveerd de huidige
braakliggende terreinen van de
hand, die zeker voor honderden wo-
nmgen m aanmerking komen".

Door de werkeroep wordt gesteld

ndanks het bordje „verboden vuil te storten" wordt hiervan in de Zuidduinen veel-
i'uldig en gretig gebruik gemaakt. Foto Dick Loenen

dat zowel PvdA als D'66 op dezelfde
motivatie als de werkgroep, bebou-
wing van de zuidduinen afwijzenn

Honderden woningen
In een telefoongesprek legt de

voorzitter van de werkgroep de heer
L F.M. van der Storm uit, wat precies
bedoeld wordt met de „honderden
woningen". „Wij gaan uit van de lijst
die door Gert Toonen, fractievoorzit-
ter van de PvdA, in januari tijdens de
commissievergadering AZ naar vo-
ren heeft gebracht. Nodig zijn 840 wo-
ningen, waarvan inmiddels 364 zijn
gerealiseerd. Dan blijft een aantal
van 456 over, waarvoor nu voor 308
plannen worden ontwikkeld. (Sta-
tionsplem, De Schelp etc. red.) Dan
blijft een restant over van 109 wonin-
gen, waarvan inmiddels 39 stuks aan
de Van Lennepwg/Soflalaan ge-
bouwd gaan worden. Misschien beho-
ren die 39 stuks ook nog wel bij het
aantal van 308, m ieder geval kan er
in de toekomst nog gebouwd worden
op het terrein aan de Clarastichtmg,
de Chr. Jaap Kiewiet Mavo en aan de
kop van de Van Lennepweg. Genoeg
plaats dus voor de vereiste woningen
in Zandvoort, want er is ook nog
steeds het plan Remwardtstraat. Be-
bouwing van de Zuidduinen is dus
ons inziens zeker niet nodig"

Op de opmerking dat de Claras-
tichting voorlopig zeker niet zal ver-
dwijnen m verband met de bezuini-
gmgen van het Rijk op de bouw van
bejaarden/verzorgingstehuizen en
dat de Jaap Kiewiet Mavo, zeker nog
tot aan 1987 als school in gebruik
blijft, is het antwoord van de heer
Van der Storm: „Dat is het juist. Wij
houden rekening met de toekomst,
ook voor latere datum. Wanneer alles
eerst is volgebouwd, zal waar-
schijnljk blijken dat nieuwbouw in de
duinen niet noodzakelijk is, en daar
gaat het om".

Braakliggend terrein
De opmerking in het persbericht

dat de WD ongemotiveerd de huidi-
ge braakliggende terreinen afwijst,
blijkt te slaan op een reaktie van de
fraktievporzitter van de VVD, gedaan
in een interview, waarin ze gezegd
zou hebben „Er is momenteel voor
eengezinswoningen geen plaats op de
braakliggende terreinen in Zand-
voort en aan eengezinswoningen be-
staat de meeste behoefte".

De zuidduincn ter hoogte van de Cort. v.d. Lindenslraat waar eventueel woningbow
zal komen.
Een oppervlakte van 8-1091 van bet totale gebied wil men benutten voor de opheffing
van de kwalitatieve woningnood.

Foto Dick Loenen

Overigens blijkt dat men behalve
van de VVD, ook geen enkele reactie
heeft ontvangen van de Zandvoortse
politieke partijen vertegenwoordigt
in Zandvoorts gemeenteraad. „Wij
hebben geen enkele reactie op onze
circulaire ontvangen, noch van de
VVD, het CDA, D'66, Inspraak Nu of
Gemeentebelangen. Daarover zijn
wij wat teleurgesteld omdat alle
raadsleden een circulaire ontvingen.
Wel enkele mondelinge reacties als
wij mensen tegenkwamen, maar offï-
cieel heeft er niemand gereageerd",
zegt de heer Van der Storm.

Een en ander is voor de werkgroep
echter geen reden om ook de overige
raadsfracties in haar verwijt te be-
trekken, uitsluitend de liberalen knj-
gen de zwarte Piet toegespeeld.

„Wij verwijten de VVD, dat ze geen
duidelijke prioriteiten durft te stellen
en dat de discussie millieubeleid of
woningbouw voortdurend wordt om-
zeild", zo luidt het persbericht.

„Op de vraag waarom dit verwijt
rechtstreeks de VVD geldt, is het ant-
woord van de voorzitter van de werk-
groep: „Omdat dit de grootste raads-
fraktie is en dus de meeste zeggen-
schap heeft".

Raad akkoord afhalen bedrijfsvuil
Vervolg van pag. l

t ] BRIEVENBUS

Reaktie Werkgroep
Geachte heer Van Galen (of hoe u
ook moge heten)

Gaarne willen wij reageren op de
door u ingezonden briefin deze krant
d.d. 8 maart 1984, waarvan de inhoud
ons al op 25 februari bekend was,
aangezien u zo vriendelijk was deze
brief ook bij ons te deponeren. Wij
hadden graag persoonlijk willen rea-
geren op uw brief, maar helaas...
adres en/of telefoonnummer ontbra-
ken en bovendien kwam uw naam
niet in het Zandvoortse adressen-
boekje voor en staat u zelfs niet in het
bevolkingsregister ingeschreven!

Wat is het gemakkelijk voor u om
fel en negatief te reageren, terwijl u
persoonlijk anoniem blijft. Durft u de
diskussie soms met aan of spelen an-
dere belangen bij u een rol?? Dus,
heer „van Galen", wat is uw werkelij-
ke naam en waar woont u?

Hoewel anonieme brieven eigenlijk

wenste hij een structurele doorlich-
tmg van deze gemeentedienst

Door de heer Landman (VVD) werd
in een chronologisch overzicht duide-
lijk gemaakt waar het college in ge-
breke was gebleven de raad m te
lichten Bovendien vond hij het kos-
tenverschil tussen bedrijven met taij-
voorbeeld eenzelfde vloeroppervlak
en bedrijfsvuil, maar met of zonder
particuliere woning te groot

Hoewel het CDA objectief wilde
blijven, en van mening was dat ook
de raad te voortvarend had besloten
de regeling te veranderen waren er
toch bezwaren. „De dienst PW was
hier nog niet klaar voor geweest"
Jan Termes vond het hele voorstel
mosterd na de maaltijd, en betreurde
het dat de dienstverlening was terug-
gebracht De klassieke taken van
dienstverlening behoren door de ge-
meente te worden uitgevoerd

Jaap Koning (gemeentebelangen)
herhaalde zijn bezwaren die hij reeds
in november had voorzien en vond
dat er „knap gesjoemeld" was met de
prijzen Hij ondersteunde Landman
in zijn bezwaren dat de kosten te
hoog waren voor de kleine onderne-
mprs

Akkoord

Wethouder Fhennga (financiën)
wee.s de raadsleden op de consequen-
ties van de raad wanneer men niet
akkoord zou gaan met het nieuwe
voorstel. dan werd automatisch het
voor.stel van november van kracht,
waarbii de kleine ondernemers „nog
meet gepakt" zouden worden

De raad zwichtte voor dit argu-
ment, en ging schoorvoetend ak-
koord met het nieuwe voorstel, be-
halve de PvdA „Ondanks het begrip
dat wij kunnen opbrengen voor uw
pioblemon, blijft het bezwaar dat de
vooihchting m november niet luist
was Een ongebruikelijke gang van
zaken, eerst onderhandelen en dan
pas naar de raad, daar kunnen wij
ons niet in vinden Ik ben blij dat u
wel de dienst PW structureel gaat
doorlichten, want dat wordt tijd",
aldus Toonen

Jan Termes constateerde dat PW
was overklast door financiën en het
college voorbii ging aan de principie-
le vragen „Een van de grootste
dienstverleningen van de gemeente
is verkocht voor een .schotel hnzen,
een trieste zaak", aldus Jan Termes
(D'GG)

in de prullebak horen, willen wij toch
wel op de inhoud van uw schrijven
ingaan. Het feit, dat de vrije zuiddui-
nen op sommige plaatsen sterk ver-
waarloosd wordt, is vele Zuidbewo-
ners een doorn in het oog. Het argu-
ment om de boel dan maar vol te
bouwen, bestrijden wij ten zeerste.
Wij betreuren dan ook dat de ge-
meente geen afdoende maatregelen
neemt en de duinen met van een ge-
regeld onderhoud voorziet. Wij moe-
ten zuinig zijn op onze laatste vrije
stukjes duingebied.

In uw brief verwijt u de werkgroep
ten onrechte, dat wij onze medemens
een behoorlijk woonplekje zouden
misgunnen. Waar u dat op baseert, is
ons een raadsel. Wij stellen alleen
maar vast, dat er nog velerlei braak-
hggende terreinen binnen de huidige
bebouwingsgrenzen beschikbaar
zijn, die voor bebouwing in aanmer-
king komen.

Om dit met wat cijfers te illustre-
ren: van de ruim 800 benodigde hui-
zen heeft de gemeente plannen voor
een kleine 400 en daarnaast circa 300
in onderzoek. Voor de rest zijn er nog
alternatieve lokaties, bijv. op de ter-
reinen van de Clara-stichting en de
Kiewiet-mavo, die beiden in 1987 zul-
len verdwijnen. Ook het braakhggen-
de terrein aan de Kop van Lennep-
weg is een reëel alternatief. Bebou-
wing in Zuid is dus niet noaig.

Een groot deel van de woningbe-
hoefte bestaat in Zandvoort uit kwa-
htatieve woningverbetering, m.n.
flatbewoners, die graag een eenge-
zinswomng zouden willen betrekken,
echter dan in de premiesektor. Daar-

naast is ei ook nog steeds behoefte
aan kleine wooneenheden voor al-
leenstaanden of paren

Zoals bekend, leiden de overheids-
bezuinigmgen tot zeer lage subsidies
voor premiekoopwoningen De kon-
tmgenten en njksgelden voor wo-
nmgbouw m Zandvoort zijn dus zeer
laag, terwijl daar juist behoefte aan
is. We zullen er du.s voor moeten wa-
ken, dat er van de geplande woning-
bouw m de vrije sektor wordt ge-
bouwd. want daar is nauwelijks be-
hoefte aan. Daarmee zullen namelijk
alleen maar mensen van buiten
Zandvoort aangetrokken worden,
terwijl hierdoor de huidige woning-
zoekenden met aan bod zullen ko-
men en het probleem niet fundamen-
teel wordt opgelost Bovendien staan
er in de vrije sektor nog tientallen
huizen al geruime tijd te koop.

Dus uw voorstel om tot een par-
kachtige bebouwing m Zuid a la
Kostverloren te komen, zal dus in-
derdaad alleen voor de door u ge-
noemde happy few bestemd zijn. Wij
zullen dus de gemeenteplannen voor
woningbouw zeer kntisch moeten
volgen. Dit geldt niet alleen voor
Zuid, maar juist voor geheel Zand-
voort.

L. v.d. Storm
(voorz. Werkgroep-Zuid)

Vrijwillige HülfVèrlehing

VOOR 'T VOETLICHT ir&el-

Stichting Behoud
Kostverlorenpark
Opgericht: 26 september 1978.
Doelstelling: het instandhouden van het Kostverlorenpark
als natuurgebied met daarin opgenomen de huidige vorm en
omvang van verblijfsrecreatie.
Aktiviteiten: door het uitgeven van een beleidsnota, het or-
ganiseren van lezingen en excursies, alsmede het houden
van tentoonstellingen geeft de stichting een beeld van de
geschiedenis van, alsmede de meest gewenste ontwikkeling
rond dit fraaie natuurgebied.
Begunstigers: gevraagd wordt ƒ 10.-/jaar, mocht dit op on-
overkomelijke bezwaren stuiten dan is het mogelijk ook met
een lagere bijdrage tot de begunstigers van de stichting te
behoren.
Uitgave: de Kostverloren lentekrant omstreeks april/mei.
Contactadres: D. Bol (voorzitter), J.P. Heijeplantsoen 8,2041
PA Zandvoort, tel. 16029. Hier kan men zich eveneens mei-
den als begunstiger.
Gironummer: 4088252 voor overmaken van donatie of een
eenmalige schenking.

De Kostverloren Lentekrant
verscheen voor het eerst in
1983, en aan de tweede uitgave
wordt nu gewerkt. De „Lente-
krant" wordt in Zandvoort
huis-aan-huis verspreid in de
omgeving van het Kostverlo-
renpark, terwijl uiteraard de
begunstigers deze krant in hun
brievenbus vinden.

De „Lentekrant" werd in 1983
bijzonder goed ontvangen, het
bestuur van de stichting ver-
moedt zelfs dat het zeer grote
aantal deelnemers aan de lente-
wandeling onder leiding van
natuurgidsen die in juni werd
gehouden, een indirect gevolg
geweest is van de lentekrant.
Reden waarom men besloten
heeft in de naaste toekomst op-
nieuw een exemplaar te laten
verschijnen. Mocht de response
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nog, groter dan vorig jaar dan
zal worden overwogen van de
verschijning een tradititie te
maken.

Behalve de geschiedenis van
het Kostverlorenpark, een
uniek stukje park in het duinge-
bicd, werd in de lentekrant ook
de aandacht gevestigd op de
huidige situatie.

Lente-excursies
Traditie is geworden de jaar-

lijkse lentewandelingen die on-
der leiding van natuurgidsen
worden gehouden. Meestal ge-
beurt dit begin juni omdat dan
het park op z'n mooist is. De
meidoorns in het park bloeien
en. verspreiden een heerlijke

sociaal-
maatschappelijk

in-Zant

geur, de nachtegaal zingt. Kort-
om een grandioze wandeling
staat de deelnemers die geinte-
resseerd zijn te wachten. Het
aantal deelnemers aan deze in-
middels al vermaarde wandelin-
gen groeit jaarlijks, in 1982 44, in
1983 zelfs 77 wandelaars, een
aantal waarop men eigenlijk
niet was voorbereid.

Wanneer dit jaar de natuur-
wandeling wordt gehouden is al
bekend, hoewel veel afhankelijk
is van het weer, zijn de navol-
gende data vastgesteld.

Deze zijn zaterdag 19 mei en
zaterdag 16 juni.

Bovendien is er dit jaar een
speciale excursie in de Zuiddui-
nen, namelijk op zaterdag 2 juni.
Deze wandeling wordt georgani-
seerd tezamen met de Stichting

Kostverlorenpark anno

Duinbehoud, werkgroep Zuid-
kennemerland.

Bovendien heeft het stichting-
bestuur besloten ook voor de
echte natuurliefhebbers een spe-
ciale wandeling te houden. „Het
gebeurt natuurlijk dat de data
die nu zijn vastgesteld niet door
iemand bezocht kunnen wor-
den. Wij hebben besloten dat de-
ze mensen ons kunnen bellen,
tel. 020-221256 en vragen naar
Jaap Kolpa, de secretaris van de
stichting. Het zullen dan wel
avondwandelingen zijn want wij
zijn natuurlijk aan onze werktij-
den gebonden, en uitsluitend in
de maanden mei en juni," zegt
de secretaris.

Ook worden er evenals vorig
jaar dia-avonden gehouden,
doch wanneer dit zal zijn, moet
nog bekeken worden. Veel is af-
hankelijk van de te huren zaal
etc. Wel zal deze datum in de
lentekrant worden vermeld.

Behoud park
Stichting Behoud Kostverlo-

renpark, doet natuurlijk, (de
doelstelling vermeldt dit al) nog
meer.

In 1975 is een groep amateur-
biologen gestart met een na-
tuurwetenschappenlijk onder-
zoek in het Kostverlorenpark,
een onderzoek dat werd voortge-
zet in 1976 en 1977.

De verkregen gegevens werd
in het najaar van 1977 te boek
gesteld, en kreeg de titel mee
„Groenboek Kostverloren-
park".

Behalve de geschiedenis van
het Kostverlorenpark, de eigen-
domsgeschiedenis, het ontstaan
van de naam Kostverloren, de
opkomst en verval van de aard-
appel en de invloed van het toe-
nemende toerisme van de bad-
plaats Zandvoort op het Kost-
verloren, kreeg de vegetatie en
de vogelstand uiteraard veel
aandacht in het Groenboek.

Dit Groenboek werd uitgege-
ven en verspreid door de werk-
groep Kostverlorenpark, de
voorloper van de stichting.

De vorm van een stichting
werd gekozen omdat men ten
eerste dan een rechtspersoon is
en ten tweede een stichting be-
gunstigers kan krijgen, orndat
het stichtingsbestuur van me-
ning is dat het behoud van het
Kostverlorenpark een noodzaak
is voor de badplaats.

Dit kwam ook duidelijk naar
voren in 1978, toen de huidige ei-

genaars besloten dat het park in
de toekomst niet meer door de
„bunkerbewoners" zouden
mochten worden bewoond.

Deze mensen verblijven ech-
ter al heel lang in het park, na-
mehjk sinds 1946, toen ze de
door de Duitsers gebouwde bun-
kers, verbeterden en er zomer-
huisjes van maaken. Een situa-
tie waarvoor ze de toestemming
hadden gekregen van de toen-
malige eigenaar Jhr. Quarles
van Ufford.

De Stichting Behoud Kostver-
lorenpark kwam in aktie, en ver-
leende de bewoners steun, uit-
emdelijk kreeg men het recht
aan zijn zijde toen de rechter be-
sloot dat de huidige bewoners
van hun huisjes in de zomer-
maanden gebruik mogen blijven
maken.

Aktie ook van de stichting
waar het om ging om de bestem-
mmgsplannen van de o.a. Quar-

les van Uffordlaan. Uiteindelijk
mocht er dan wel gebouwd wor-
den, doch het groen zou worden
gespaard.

Teleurgesteld constateerde
het bestuur dat er veel meer bo-
rnen gekapt waren en stelde de
gemeenteraad hiervan in ken-
nis

In samenwerking met de
Stichting Bescherming Duin-
landschap werd ook een be-
zwaarschrift ingediend tegen
het ontwerpbestemingsplan Na-
tuur en Recreatiegebieden.
Hierin kwam duidelijk tot uiting
dat de stichting ervan uitgaat
dat bijvoorbeeld het Kostverlo-
renpark veilig gesteld dient te
worden, zodat hier nimmer wég-
aanleg of woningbouw zal plaats
vinden.

Het nieuwe bestemmingsplan
Kostverlorenpark wordt dan
ook met belangstelling tege-
moet gezien.

Waarom waardevol
Het Kostverlorenpark is een

waardevol terrein. Of je het nu

bekijkt vanuit een natuurlijk of
een recreatief oogpunt, altijd
kom je uit bij de konklusie dat
het park het behouden waard is.

Laten we eerst eens kijken
naar de natuurhistorische ofwel
de ecologische funktie van het
terrein. In de jaren '75 t/m '77
heeft een groep biologen onder-
zoek gedaan naar de planten en
vogels in het park. Op het 10
hectare grote terrein werden
maar liefst 217 plantensoorten
waargenomen. Dat is een hoog
aantal. Weet u dat er in Neder-
land gemiddeld 70 soorten per
km2 (dat is 100 ha) voorkomen?
Ook vergeleken met de Amster-
damse Wateleidingdumen
(AWD) komt het Kostverloren-
park uitstekend voor de dag.
Vrijwel zonder uitzondering her-
bergt het 10 ha grote park méér
soorten dan vergelijkbare „kilo-
meterhokken" van 100 ha in de
AWD. Waarmee overigens niks
ten nadele van de AWD is ge-
zegd, maar wel springt op deze
wijze de soortenrijkdom van het
park zeer in het oog. Bovendien
komen er vele zeldzame soorten
voor, zoals het Torenkruid en de
Bitterkruidbremraap.

Ook op vogelgebied is het
park belangrijk. Gedurende de
inventarisatie m '75-'77 zijn
broedgevallen van maar liefst 34
vogelsoorten waargenomen,
waaronder vele minder algeme-
ne (ransuil, sprmkhaanrietzan-
ger, roodborsttapuit) Kortom
vanuit natuurhistorisch oog-
punt bekeken is het Kostverlo-
renpark een waardevol terrein,
dat zeker behouden moet bhj-
ven.

Kijken we nu naar de land-
schappelijke betekenis van het
park. Zonder overdrijving kun-
nen we stellen dat het terrein
het rijkstbegroeide duingebied
in de omgeving van Zandvoort
is. Andere duinterreinen hebben
pas ver landinwaarts een wat
hogere begroeiing. Het Kostver-
lorenpark daarentegen heeft
veel zogenaamd hoogopgaande
struwelen, terwijl het slechts
1400 m van zee ligt. Juist omdat
het zo weelderig en gevarieerd
begroeid is, wandelen veel Zand-
voorters in het park.

Dan zijn we meteen aangeko-
men bij de recreatieve funktie
van het park. Vooral m mei en
juni, als de lepenlaan er fris-
groen bijstaat en alle struiken
bloeien is een wandeling er bij-
zonder prettig. Onze stichting
ziet graag dat omwonenden
wandelen m het park. Misschien
kan het goed zijn er even aan te
herinneren om de paden te ge-
bruiken en vooral niet te pluk-
ken van de mooie planten en
bloemen. Op die manier blijven
de waarden behouden Hier mag
niet voorbij gegaan worden aan
de recreatieve betekenis die het
park kan hebben voor de bewo-
ners van de twee nabij gelegen
bejaardencentra.

Uiteraard heeft het park ook
betekenis voor de bewoners
voor de 37 zomerverblijven. De
meesten wonen al tientallen ja-
ren in het park en zijn er sterk
aan verknocht De huisjes zijn
goed in het landschap opgeno-
men, er is sprake van een ver-
antwoord samengaan van na-
tuurbehoud en verblijfsrecrea-
tie.

Kortom het Kostverlorenpark
is vanuit velerlei gezichtspunt
zeer waardevol en deze waarde
kan bij zorgvuldig beheer nog
sterk toenemen Zandvoort
heeft hiermee een terrein binnen
haar grenzen waar ze erg zuinig
op moet zi]n' aldus Jaap Kolpa.

Mochten er Zandvoorters zijn
die zich als begunstiger willen
opgeven, dan kan dit de eerste
twee maanclon op het adres van
Kolpa, omdat Dick Bol voor een
lange vakantie naar het buiten-
land vertrekt Het adres is Jaap
Kolpa, Egelantiersgracht 550.
1015 RR Amsterdam, tel na
18.00 uur 020-221256

AGENDA
Filmavond

Op woensdag 21 mam t wordt
door de afdeling Kenncmerland
van het Wereld Natuurfonds-Ne-
derland (WNF) een filmavond
georganiseerd in De Wintertuin,
Stationsplein 100 in Haarlem

Er wordt begonnen met een
diaserie over Indonesië, met toc-
lichtmg. Daarna zal de film ..De
Krakatau" worden vertoond.

De aanvang van deze avond is
20 00 uur. De toegangsprijs be-
draagt ƒ2,- per persoon Ran-
gers hebben gratis toegang

Er zal een Panda-winkel aan-
wezig zijn.

Klaverjüsloernooi
Op vriidan 23 maai t orgam-

scert SC Unicum 73 een uroot
kla\ei idstopinooi en een lotoni
op De Brink in Nieuw Unicum

Deelname ƒ ,-!.- per peisoon
Koppels kunnen ook inschi i ) -
ven

Inschni\ 11113 de heei J Gae-
meis te Nieuw Unicum

Vergadering
Vanavond zal de Commissie

Planvooibpiüidmn Specifiek
Welziin een \eigadenng houden
in het Raadhuis icommissieka-
mer) Aanvang 20 00 uur

Deze avond ?al bnzondeie
aandacht \voiden besteed aan
de adviezen van de commissie
aan liet college die betrekking
hebben op subsidies en verzoe-
ken daartoe

Belangstellenden kunnen deze
avond bi]\vonen
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STORMSCHADE,
LEKKAGES?

RIOOL-en DAKSERVICE
Vrijblijvend prijsopga ve.

Tel. 023 - 33 05 38 / 02508 -13 56

AÜG. v. d. BVgBJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

&ZN.
- Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

' Voor eerste klas vlees
naar uw Topslager.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenploin - Tel. 1 50 68 /1 36 12 / 1 25 18
Deskundig advies.

Voor al uw /
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor als het goed
moet zijn

Haltestraat 16
Tel.02507-1 6204
Deze week:
• ZALM/ROOMPATÉ
• ZEEVRUCHTENPATÉ
• TARBOTPATÉ

Specialiteiten, ovenklaar!
• PAELLA
• VISRAGOÜT-FRUITSDU MER
• BOUILLABAISE
• TO IMG ROLLETJES, gevuld met zalm in

kreeftensaus
• STOOFPALING in witte wijn/botersaus
• GROOT ASSORTIMENT VERSE VIS

Wij hebben weer plaats
op onze

VOLWASSENEN-
ZWEMLES

maandag- en woensdagavond.
Informatie:

DE DUINPAN
Vondellaan 57-Tel. 1 21 70

Ik vond wat ik zocht op de Grote Krocht!

i tegen inlevering van deze |i
\ waardebon ontvangt u §

t 15U gram originele p1]

l slagersham
\ voor j

cent ̂ heel kilo
karbonade
heel kilo

VRIJDAG en ZATERDAG:
hagelwitte

CHAMPIGNONS 1 CQ
per doosje l «ÖV
Met champignons maak je er méér van!

RODE
GRAPEFRUiTS ^
6 voor om
MAANDAG en DINSDAG:
vers gesneden

HUTSPOT f|
héél pond w

PERSSINAASAPPELEN
barstensvol sap 4*

10 voor «ÖB

| GROENTEN en FRl'IT |

l Grote Krocht 23

l Zandvoort-Tel. 1 44 M l
s i
fiiiniiniiiiiiiiiiiiiuiniiflmitiiiiiiiiniuiiiiiiiiitn

f̂ iprJe '̂kilor#Si::l̂Kii||p
ij|i(melyeei.

:S3s;pafléésil'50Ö'dram

4 AC T|in9eKruiae J%Ae VOORUWTROiro4|3D braadworst K3D mager
rr« heeiküo w runderhart
4% AC heerlijk gekruid j* A f heel kilo i
399 shoarma vlees U HD '
%T* heel kilo %Tt

VOORUWTROUWE VIERVOETER:
mager

Evenals Lloret Is Calella een jonge badplaats. En dat wil zeggen dat ook
hier de Jongeren de boventoon voeren en luidkeels genieten van het feit
dat ze vakantie hebben. Vaak Is de dag dan ook niet te onderscheiden van
de nacht. De straten zijn druk, de terrasjes en de restaurants zijn druk
bezet en de diskotheken blijven open tot uiteindelijk ledereen weg is. Dat
dan de zon al weer bijna op Is mag duidelijk zijn. Overdag vindt u de
bonte menigte vakantiegangers verzameld aan het strand. Een mooi, lang
en grofkorrelig strand met een aantal strandcafés waar u welkom bent
voor een drankje en een hapje.

OPENINGSTIJDEN.
WOE DO-VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZATERDAG 900 15 00 UUR

let op! ons filiaal BotcrmarktaO
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BINNENWEG 117
JUÜANAPARK64
BOTERMARKT80 ZANDVOORT
HOEK GEDEMPTE OUDE CRflCHT GROTE KROCHT?

HILLECOM HOOFDSTRAAT83 LISSE BLOKHUIS18

Deslagerijwaardcklantnogecbtkoningis!
:;-r.:-:;;,•'':--:\-.:.&-':-.:---:ï*ïstf>ttvï-i:f~-^^ ' & .

'HERTOG'... 't is puur, 't blijft puur!

Met Roomijs
bedoelen wij

Dat betekent dus:
volle bocrenmelk mei bijv. échte bourbon-
vanille of échte vruchtenpuree. Bovendien
wordt er roomboler loegevoegd. 't Klinkt
ongeloofwaardig, maar u kunt genieten \an
écht ambachtelijk Bankelbakkersijs.
In tal van .smaken. M QC

Tijdelijk f A» Een hele liter,
(ook voor diabetici)

BOEKET 9ee, 3.95

POTCHRYSANTwi,e„gee, 2.95

BEGQNIA
Semperflorens

2.95 f

Grote Krocht 9-15
Zandvoort

RE1SBURO KERKMAN
Grote Krocht 20 - Zandvoort - Tel. 02507-12560.

GROTE KROCHT 23

Erica's bloemen:
een schot in de roos

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
voor het
chemisch,

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken
n stomerij/dry claaning ̂  -.

Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
Bloemendaal: B!oemendaalseweg23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163 >

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Het is voor u even wennen,
maar voor de kat zijn

diepvrieskuikens
ideaal.

In Kennemerland de enige met het door
. het ministerie van landbouw en visserij

erkende certificaat,

„DIERENGEZONDHEIDSCONSULENT"

üd dlfoe^ro

GSUITVERKOOP ALLES MOET WEG
Kleinmeubelen en matrassen bij HET KASTENHUIS, Grote Krocht 25,

op zaterdag 17 en woensdag 21 maart van 11.00 tot 16.00 uur.
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ZANDVOORT/OVER-
VEEN - Voor het behoud van
het Marinehospitaal in Over-
veen, zijn afgelopen maan-
dagmiddag 7758 handteke-
ningen overhandigd aan ge-
deputeerde Korver in het Pro-
vinciehuis, die reageerde de
petitie met aanvullende infor-
matie over het hospitaal mee
te zullen nemen in de besluit-
vorming over het wel of niet
sluiten van het ziekenhuis.
Een advies daarover wordt
eind mei verwacht en aan de
kamer doorgespeeld. Daarna
zal een definitieve beslissing
over het voortbestaan vallen.

De handtekeningen zijn voor
het overgrote deel van bewoners
in deze regio afkomstig die ver-
klaard hebben voor het behoud te
zijn van het Marinehospitaal. De
acties zijn gehouden onder meer
in verschillende openbare gebou-
wen waar mensen beter dan zp-
maar op straat de gelegenheid
hadden de petitie te onderteke-
nen. Medewerking werd verkre-
gen van met name banken en
postkantoren. Daar was het mo-
gelijk de mensen in de hallen te
benaderen. Volgens een lid van de
Stichting Behoud Marinehospi-
taal, hebben de Zandvoorters zich
van een zéér goede zijde laten
zien, zij hebben in verhouding
voor het grootste aantal handte-
keningen gezorgd.

Het Marinehospitaal staat op
de nominatie te verdwijnen in
verband met de bezuinigingen in
de ziekenhuissector, als vorig jaar
juni door de minister was aange-
kondigd. Daar is tegen geprotes-
teerd. Een Stichting Behoud Ma-
rinehospitaal werd in het leven
geroepen en de handtekenin-
genactie was onder meer één van
de protesten. Het hospitaal telt
120 bedden, 60 voor mariniers en
60 voor burgers. Beide afdelingen,
zo vindt het bestuur van de stich-
ting, kunnen niet los van elkaar
worden gezien, omdat anders de
behandeling te éénzijdig wordt
uitgevoerd. Inkrimping van het
aantal bedden zou dus op geen
enkele manier een verbetering
kunnen inhouden.

Volgens een woordvoerdster
van het stichtingsbestuur hoeft
het hospitaal niet om financiële
redenen dicht, omdat nog elk jaar

Voor behoud hospitaal: 7758
handtekeningen overhandigd

In het Provinciehuis werden naast de handtekeningen ook papieren
overhandigd met aanvullende informatie over het Marinehospitaal
die gedeputerde Korver (rechts) zal betrekken, heeft hij beloofd, bij de
besluitvorming in mei; links geneeskundig directeur van het hospi-
taal kolonel J. Buur.

sprake is van een sluitende begro-
ting. Het valt bovendien onder de
„goedkopere" ziekenhuizen. Eén
bed kost per dag ongeveer ƒ 341.-.
Een bed in een gemiddeld „duur"
ziekenhuis is ƒ 500.-, terwijl het al-
lerduurste bed ƒ 800.- per dag be-
draagt. De gemiddelde bezet-
tingsgraad van dit ziekenhuis is
80 procent. Er zijn achttien full-
time specialisten in dienst, totaal
werken er tweehonderdtwintig
mensen.

In een begeleidend schrijven bij
de handtekeningen wordt gezegd,
dat bij de overwegingen om het

hospitaal niet langer te handha-
ven, door het provinciaal bestuur
nog geen onderzoek ingesteld was
naar onder meer de specifieke
taak van het hospitaal ten behoe-
ve van de militairen van de zee-
macht, de kwaliteit van de gebo-
den zorg - er is in Den Helder en
omgeving geen ziekenhuis waar
een dergelijk specialisme gebo-
den wordt als hier - en de financië-
le aspecten. Het bestuur van de
stichting zegt dat de resultaten
van een dergelijk onderzoek be-
trokken hadden moeten worden
bij het opstellen van een advies.

ALLE PROVINCIES BIJ
START ZOMERSEIZOEN

Zonnige officiële start
seizoen 1984

ZANDVOORT - Op zaterdag-
middag 14 april waren onder
meer afgevaardigden van elf Ne-
derlandse provincies in traditio-
nele klederdracht getuige van de
feestelijke heropening van het
Gasthuisplein.

Een betere start van het zo-
merseizoen in Zandvoort was
nauwelijks denkbaar: veel mu-
ziek, bonte kleuren, mensen van
heinde en verre en vooral een
stralende lentezon.

Om halftwee arriveerde de trein op
het station die de gasten uit alle pro-
vincies naar Zandvoort bracht, nadat
ze in Haarlem bijeengekomen waren.
Er werd even op het perron gepau-
zeerd om de diverse fotografen de ge-
legenheid te geven de schitterende
klederdrachten vast te leggen.

Op het Stationsplein had zich een
grote groep kinderen verzameld met
"ballonnen van de VVV. Om mee te
doen aan de wedstrijd, hadden de

kinderen kaartjes met hun namen er-
aan bevestigd. Nadat de gasten gear-
riveerd waren, hees een NS-medewer-
ker de vlag met het embleem van de
Nederlandse Spoorwegen op het Sta-
tionsplein, het was het sein voor de
kinderen om de ballonnen te laten
vliegen. Onder leiding van VW-di-
recteur Theo Hilbers werd tot tien ge-
teld.

Ook de majorettes en de leden van
de Damiate Band waren aanwezig
om de fraai uitgedoste bezoekers te
verwelkomen. Er werd Spaanse mu-
ziek als groet gebracht.

Na het welkomstwoord door de
heer Hilbers, die daarin onder meer
de verbondenheid van de provincies
met de NS en de WV benadrukte -
waarbij helaas de megafoon storend
piepte - en de formaliteiten op het
Stationsplein, ging het gezelschap
met de politie en de muziek voorop,
richting Gasthuisplein.

Het publiek dat zich verzameld
had langs de Zeestraat en de Halte-

straat, kreeg ruimschoots de gelegen-
heid om de provinciale klederdrach-
ten, de majorettes en de Damiate
Band te bewonderen.

Aangekomen op het Gasthuisplein
werden de vertegenwoordigers van
de elf provincies begroet door burge-
meesterr Machielsen en enkele wét-
houders en leden van de gemeente-
raad. De gasten, van wie de meesten
reeds uren onderweg waren geweest,
kregen in het Cultureel Centrum en
verfrissing aangeboden en de gele-
genheid om even op verhaal te ko-
men.

Intussen werd het publiek op het
plein onthaald, op een speciale med-
ley van Beatles-liedjes door de majo-
rettes en de muzikanten van de Da-
miate Band, het eerste muzikale eve-
nement op het vernieuwde plein.

Het volgende punt op het program-
ma was de introduktie door de heer
Hilbers van ieder echtpaar of koppel
met een beschrijving van hun schit-
terende traditionele klederdrachten,
specifiek voor iedere provincie. Zelfs
de Middeleeuwse Marieke van Nim-
weghen was aanwezig in de kleding
die zij waarschijnlijk zou hebben ge-
dragen. Opvallend was dat het Sche-
veningse paar, d-it de provincie Zuid-
Holland vertegenwoordigde gekleed
was in een combinatie van traditio-
nele en moderne kleding. De reden
hiervoor was op deze manier het 700-
jarig bestaan van Scheveningen ex-
tra aandacht te geven. Bijzonder op-
merkelijk was ook het paar uit Lim-
burg: de man was gekleed in het tra-
ditionele jagerskostuum uit de tijd
dat dit nog een legeronderdeel was.

ZANDVOORT - Een bedrag
van ƒ 27.000.- voor tweemaal ver-
huizen vindt de 37-jarige Zand-
voortse gemeentesecretaris een
volkomen legale zaak. Melding
daarover in de pers vorige week
lijkt hem overdreven omdat
maar weinig op de regeling is aan
te merken. „De kosten zijn door
burgemeester en wethouders
vastgelegd op basis van de be-
staande wetgeving. Maar sommi-
gen willen daar een politieke
zaak aan verbinden, vandaar de
publiciteit".

De secretaris is tweeëneenhalf jaar
in dienst bij de gemeente Zandvoort.
Voorheen was hij werkzaam als hoofd
bestuurszaken in Hoorn. Bij zijn
nieuwe baas, bleef hij echter in het
Noordhollandse Midwoud wonen om-
dat hij in Zandvoort direct geen
woonruimte kon vinden. Wel was het
mogelijk na enige tijd om een woning
in Haarlem te betrekken, pas kort ge-
leden kon hij een woning in Zand-
voort kopen. Een huurwoning was

Gemeentesecretaris:
„Kosten verhuizing
volkomen legaal"
niet mogelijk vanwege zijn hoge sala-
ris.

Voor de verhuizing van Midwoud
naar Haarlem kwam een bedrag be-
schikbaar van ongeveer 10.000 gul-
den, voor Haarlem naar Zandvoort
een bedrag van ongeweer 11.000 gul-
den, voor het vervoer van beide ver-
huizingen totaal ongeveer 6000 gul-
den.

Op de gang van zaken is kritiek ge-
komen van de zijde van de PvdA-
fractie, in het bijzonder oud-wethou-
der LM. Aukema, nu raadslid en lid
van de commissie financiën. Hij zegt

Vuur op strand
ZANDVOORT - Een achttal perso-

nen, waaronder drie meisjes uit Am-
sterdam worden ervan verdacht op
zondag 15 april een groot vuur in de
nabijheid van een strandpaviljoen te
hebben gestookt. Het vuur was ge-
maakt met planken, balken en kar-

tonnen dozen. Eén van de planken,
die ongeveer drie meter lang was,
was waarschijnlijk afkomstig van het
strandpaviljoen. De jongelui beweer-
de dat ze de rest, waaronder een bu-
reautje, uit Amsterdam hadden mee-
genomen. De politie heeft het vuur
laten doven en de restanten ervan la-
ten verwijderen.

Misdragen
ZANDVOORT - Op maandag-

nacht verloor een 20-jarige Haarlem-
mer de macht over het stuur in een
bocht in de Burg. van Nawijnlaan. De
man bleek te veel alcohol te hebben
gedronken en kreeg een rijverbod op-
gelegd. De politie nam zijn auto in
beslag. Hij weigerde een bloedproef
te 'ondergaan.

Enkele uren later kreeg de politie
het bericht dat één van de deuren
van het NS-station was geforceerd.
Dezelfde 20-jarige Haarlemmer werd
op het station aangetroffen. Het leek

de politie verstandig om de man
voorlopig voor ontnuchtering op te
sluiten.

Winkeldiefstal
ZANDVOORT - Op maandag 16

april heeft een 18-jarige man, afkom-
stig uit Koog aan de Zaan, gepro-
beerd een paar schoenen te stelen uit
een winkel aan de Kerkstraat. De
waarde van de schoenen bedroeg
ƒ370,-. Het winkelpersoneel kon de
man in de kraag pakken. De politie
heeft de man ingesloten.

Op het Stationsplein werd de eerste vlag gehesen. (Foto Berlott)

in een commentaar dat niet zo zeer
alles draait om de hoogte van het be-
drag, maar het feit dat geen menin-
gen van de raadsleden zijn gehoord
ten tijde van de besluitvorming over
de vaststelling van het bedrag door
burgemeester en wethouders. Hij wil
deze kwestie alsnog aan de orde stel-
len in de raad. Dat kan in de eerstvol-
gende vergadering zijn van 24 april.
Aukema heeft een verzoek ingediend
om dat bespreekbaar te krijgen. Op
het bedrag zelf wilde hij geen enkele
kritiek leveren. „Dat hoor je wel op
de vergadering, eerst moet ik rugge-
spraak houden met mijn fractie en
dan komen we met een oordeel daar-
over".

Of het bedrag van 27.000 gulden an-
ders zou komen te liggen als de
raadsleden een stem in het kapittel
hadden gehad wilde Aukema even-
min iets zeggen. „Wacht maar af,
dinsdag weet u meer. 't Is in ieder ge-
val zo, dat raadsleden, hoe dan ook
een budget-recht hebben; wij moeten
waken over de uitgaven die de ge-
meente doet".

De gemeentesecretaris neemt de
kritiek overigens maar tot zekere
hoogte serieus. „Er is niets wat niet
kon". Bovendien vindt hij dat hij het
mikpunt is geworden van een poli-
tiek spelletje. „Er zijn", zegt hij, „in
het gemeentehuis veranderingen aan
de gang die neerkomen op automati-
sering en nieuwe functiebeschrijvin-
gen op last van de regering en gel-
dend voor het hele land. Toen ik
kwam kon ik daar vers aan beginnen
en hielden de veranderingen ook con-
sequenties in voor de verschillende
ambtenaren. Ik vrees dat mijn werk
daarom niet altijd veel sympathie af-
dwong. De verhuiskosten waren wei-
licht een aanleiding om mij te pak-
ken. En stok zoeken om een hond te
slaan, lijkt me wat te hard gezegd".

Miljoen aan
juwelen verdwenen

ZANDVOORT - Uit een wo-
ning in de Lijsterstraat blijkt
donderdagavond een zwarte tas
en een zwarte koffer ontvreemd
waarin zich juwelen bevonden
ter waarde van een miljoen gul-
den.

De koffer en tas bevonden zich
in de hal van de woning, de be-
woner van het huis heeft vrijdag
aangifte gedaan bij de politie,
die momenteel een onderzoek
instelt.

WV Zandvoort
zoekt bedden

ZANDVOORT - De VVV Zand-
voort verwacht dat tijdens het ko-
mende paasweekend en de bollen-
weekenden zoals het grote corso op
28 april veel bezoekers de badplaats
zullen bezoeken. Gezien deze gunsti-
ge vooruitzichten verzoekt de WV
om opgave van de in Zandvoort be-
schikbare bedden.

Het eerste echte bollenweekend
trok al veel mensen naar de Keuken-
hof met een boeking in een Zand-
voorts hotel. Opmerkelijk was dat
buiten veel bezoekers uit Duitsland
ook grote groepen Fransen hun voor-
j aarsvakantie in het Kennemerland
doorbrachten. Degenen die bedden
voor de toeristen beschikbaar willen
stellen, kunnen zich wenden tot
Stichting VVV, Zandvoort, School-
plein l, telefoon 02507-17947.

Peest op het Gasthuisplein (Foto Berlott)

Zijn begeleidster was gekleed als een
marketenster uit die tijd. Uiteraard
was Zandvoort ook vertegenwoor-
digd, leden van „De Wurf' waren ge-
kleed in het traditionele Zandvoortse
kostuum.

Op het Gasthuisplein stonden
vlaggestokken opgesteld waaraan de
vertegenwoordigers van iedere pro-
vincie de eigen vlag hesen, vergezeld
van tromgeroffel en geklap van de
omstanders.

Ook de Nederlandse vlag werd ge-
hesen, door drie hiervoor speciaal
uitgenodigde padvindertjes. De
Zandvoortse vlag ging uiteraard ook
naar de top.

Vervolgens was het woord aan de
burgemeester, die ongetwijfeld de
gasten verwelkomde; helaas was
hiervan weinig te verstaan vanwege
de defecte geluidsinstallatie. De heer
en mevrouw Machielsen knipten
daarna een lint door, waarmee de of-
ficiêle opening van het vernieuwde
Gasthuisplein en de start van het zo-
merseizoen een feit was. Een grote
tros gele ballonnen koos op dat mo-
ment het blauwe luchtruim.

Aan de tros ballonnen was een ko-
ker bevestigd waarin zich volgens de
burgervader een oorkonde bevond
waarin de opening van het Gasthuis-
plein was vermeld.

Nadat de voorzitter van „De Wurf'
zijn waardering had uitgesproken - in
onvervalst Zandvoorts - voor de aan-
wezigheid van de gasten in hun tradi-
tionele kostuums, besloten de leden
van deze folklorevereniging de ge-
slaagde middag met een uitvoering
van hun bekende Zandvoortse volks-
dansen.

(Advertentie)

een
sportieve
regenjas?

see Morris
before

you buy
Haarlem:

Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

Zwemster spoorloos
verdwenen

ZANDVOORT - Leden van de
reddingsbrigade, de KNZHRM en de
Zandvoortse politie hebben vrijdag-
avond vergeefs de zee afgezocht naar
een jonge vrouw.

Bezoekers van strandpaviljoen 20
zagen vrijdagavond omstreeks zes
uur een tengere roodharige vrouw
zich uitkleden en vervolgens de zee
ingaan. Na verloop van tijd verloren
de toeschouwers haar uit het oog.

Doch toen haar kleding zich bijna
twee uur later nog op dezelfde plaats
bevond, werd de politie gewaar-
schuwd. Bij de zoekaktie die daarop
volgde zijn twee brandingboten, en
de reddingboot ingezet waarmee tot
elf uur de zee werd afgezocht doch te-
vergeefs. De politie heeft de kleding
meegenomen naar het bureau en het
signalement verspreid dat luidt: leef-
tijd ca. 20 jaar, tenger postuur, lang
ca. 1.80 m., ros-blond haar. De achter-
gebleven kleding was: trui, jasje +
slipje, geen rok of broek en schoenen.

VERGADERING -
Een belangrijke
commissievergade-
ring van Provinciale
Staten voor Zand-
voort. Een uitge-
breid verslag.

3 TELEURGESTELD
- toch wel de diverse
Zandvoorters die een
Grand Prïx niet wen-
sen te scheiden van
het circuit.

VROLIJKHEID
heerste er in De
Krocht bij de uitvoe-
ring van het blijspel
„Op blote voeten in
het park". Gelachen
ook werd er veel en
vaak tijdens de jubi-
leumviering van het
Huis in het Kostver-
loren.

5

9 KAMPIOENEN
Opnieuw in de sport
kampioenen, de trot-
se leerlingen van de
Oranje Nassau-
school die dit jaar de
beker behaalden in
het voetbaltoernooi,
pech voor ZVM dat ,ï
een wedstrijd ver- É
loor. Verder tafel- »,
tenrinis, zwemmen. f'
volleybal, handbal ij-
en hockey, zie sport- ••)
pagina.

(Advertentie)

SURF '84: de grootste Indoor Surf Manifesta-
tie ter wereld. Met een ware vloedgolf aan

, attrakties voor jong en oud! S>:l%ï3;3i
Surfdemonstraties • Surfmode • zaterdag 21-, april Pisa piet de Gewone Man verkiezing
2e Paasdag unieke Surf tïenkamp rnet Surftop van Nederland «Wedstrijden voor bezoekers
Presentatie van het nieuwste op surfgebied • Machtig rnooi voor het he)e gezin! • Vele feado's;;
waaronder een Aquata Surfplank t.w.v. f 3.000,- • Surf '84, Expo Center Eindhoven, 21 i 22 en"
23 april. Ind. terrein De Hurk • • :.
SURF '84 EEN VLOEDGOLF AAN SPEKTAKULAIRE ATTRACTIES

,
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Ceta-Bever
Transparant Safin
Wanden, meubelen, plafonds
m hout
Ceto-Bever Transparant Satm
geeft aan dat fraaie en
kostbare hout in het interieur
extra schoonheid in 23 kleuren

KEUR EN ZOON
Paradijswëg 2
ZANDVOORT

Ttl. 02507-156 02 /
023-286112

GEVRAAGD:

lieve, schone
toiletdame

(echtpaar)
voor strandpaviljoen.

Tel. 02507-128 83

Vakantie-woringruil
Aangeboden:

eengezmswon met tuin
van 7 t/m 28 juli voor

4 pers , bij bos en water
GEVRAAGD:

woning in Zandvoort.
L. A. Versteeg,

Troelstrastraat 4,
8072 AM Nunspeet.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd m

DIEET-
. ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

yjiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiijj

l FOTOQUELLE J
E Compleet foto/film- |j
i assortiment, voordelig =

afdrukken en =
ontwikkelen. SS

DROGISTERIJ; v =
MOERENBURG |

Haltestraat 8 |
Zandvoort =

ÜllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllF.

RENA!
AVENUE

Inclusief 9 extra's.
Slechts 1000

in Nederland.
De nieuwe Renault 9

Avenue is de exclusieve
variant van de technisch
perfecte Renault 9 GTL
Daarom uitzonderlijk in
zijn prestaties en nu
bovendien tot m de details
extra opvallend.

Exclusief ook op de
weg. Er komen maar 1000
Renaults 9 Avenue naar
ons land De prijs, inclusief
alle extra pluspunten:

f21.600.-

Do fi driie witte stn-
pmgKeeftde
f) Avenue een duide-
lijk gezicht

Witte biezen op de
extrabiede 175/70
banden vergroten

de hei ken-
baai heid

l
Zonwei end getint
glas zoi gt vooi een
lustige kijk op de
weg

De 9 Avenue oogt
extra sportief door
de lichtmetalen velgen

De misüampen vóór zijn mge-
bouwd in de bumper

De buitenspiegel
kunt u van bmnen-
uit vers tellen

7 U zit als een vorst
in de kan tel bai e

J stoelen. Bekleding:
gnjze velours met witte biezen

Het spot -
tieve GTS
stuur ligt
makkelijk m de hand

DePhilipsAC521
radio/cassette unit
met speakers zorgt

voor snel wegbi eed stereo.

Unieke financiering:

Renault voegt er nog
een positief punt aan toe.
Unieke financiering. Of-
wel Mest u voor een jaar
zonder rente (0%), ofwel
voor 24,36 of 48 maande-
lijkse termijnen op basis
van 8%*. Dat is maar liefst
zo'n 4% lager dan de laag-
ste bankrente.

Vraag naar de voor -
waarden. Dan kunt u me-
teen een exclusieve

proefrit maken in de
Renault 9 Avenue.

RENAULT

Gediplomeerd

pedicure
komt aan huis

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

Financieringsactie m samenwerking met Renault Credit Nederland 6.V. Aantrad geldt voor alle nieuwe Renaults 5.9 en 11. Renault adviseert elf oliën

TE KOOP:

GARAGES
Burg. v. Fenemaplein

v.a. f9.000.-k.k.

Dr. C. A. Gerkestraat,
nabij Schelp, f 11.000.- k.k.

Cortv. d. Lindenstraat,
geschikt voor meerdere auto's,

f 27.500.- k.k.

Inlichtingen:

Mak. o.g. H. W. Coster BV
Burg. Engelbertstraat 11
Tel. 02507 -1 55 31

© Bemeua 1984

2e PAASDAG

Café „De Raadsheer'
DORPSPLEIN

COMBO „BLUE HEAVEN"
van 15.00 tot 18.00 uur.

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15188

Een man die jong injqren ;j, kan oud in uren zijn
wanneer hij geen tijd verloren heeft doen gaan

FRANCIS BACON (1561-1626)

• Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKEN.HUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft al 25 jaar tijd die nooit verloren gaat,

horloges, klokken en wekkers waarmee u oud m uren
kunt worden

Precisie-uurwerken, waarop u kunt vertrouwen.
Wij repararen zelf alle soorten klokken en horloges,

zowel modern als antiek
Prijsopgave vooraf, volledige garantie

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Fabar - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Sĉ telpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3812 / 1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

Voor al uw:
tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. O. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507-14137.

7 SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

SOMERS/""VELEKTRO-
^ -^ TECHNIEK
Energieverzorgers van huis uit

LANDELIJK ERKEND INSTALLATEUR

Ostadestraat 10,
2023 XA Haarlem
Tel. 023-251299

Leidsevaart 474,
2014 HP Haarlem
Tel. 023-244743

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rasnona en

bastaard.
Gespec. inpoedelsen

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorgmg zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel. 02507-15626.

Gevestigd sinds 1955
AangeslotenibijHTCK.

* Reklameborden
* Prijskaarten
* Dekoraties
* Autoreklame
HAARLEMMERSTRAAT 39 - ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 23

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507-O.61 23

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
SCHUIFPUIEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
vooreen goed verzorgde auto ! f !



tUTOINFO AUTO1NFO
NISSAN VERZORGT NIEUW MODEL TOT IN DETAIL

Voorwielaandrijving maakt
Bluebird totaal andere auto
(door Jo Goezinne)

e populaire Datsun Bluebird
rervangen door een totaal ver-
uwde Nissan Bluebird. Zo
ide de aanhef van het persbe-
,it van Nissan Motor Neder-
d b.v., waarmee de introduk-
van de auto, waarover ik u
: meer wil vertellen, werd aan-
;ondigd. Was daarmee teveel
;egd? Of ging het om wat ui-
ijke veranderingen en wat
pen op de flanken, die soms

nen om een „type-vernieu-
ig" gestalte te geven?
iissan had gelijk. De Bluebird
ncterdaad totaal vernieuwd en
•el degelijk een andere wagen
'orden. Zo werden er niet al-
ra nieuwe motoren ontwik-
d, maar ook werd de aandrij-
!g via de achterwielen vaarwel
!egd en is de nieuwe Bluebird
uitgerust met voorwielaan-
ving. Dat alleen is al voldoen-
bm het karakter van een auto
^zienlijk te wijzigen.

Nissan Bluebird is leverbaar
een dwars voorin geplaatste ben-
motor van 1800 cm3 en 2000 cm3

een vermogen van respectieve-
56 kW (90 pk) en 77 kW (105 pk),
is er een 2000 cm3 dieselmotor

:hikbaar. Ik heb bij de proefritten
het twee liter-type kunnen ken-
laken en die motor bleek over
r dan voldoende vermogen tëTre=-
kken om,het rijden met de ver-

nieuwde Nissan Bluebird tot een bij-
zonder prettige ervaring te maken.

Hij bezit volop power om vlot op te
trekken en in te halen, de yijf-versnel-
lingsbak schakelt heel licht en ge-
makkelijk en tijdens het rijden is ook
bij hogere snelheden het geluidsm-
veau in het interieur opvallend rus-
tig. En voor het geval u een „luie"
schakelaar mocht zijn en het gedoe
met zo'n pookje en vijf versnellingen
vooruit maar energieverspilling
mocht vinden, dan is er bij de 2000
cm3 motor ook een nieuwe automati-
sche versnellingsbak leverbaar tegen
een meerprijs van ƒ2.100.-. Het ver-
"bruik bij deze nieuwe automaat, die
vier versnellingen kent en is uitge-

voerd met een „lock-up systeem',
waarvan de vierde versnelling een
electnsch inschakelbare overdrive is,
is opvallend laag.

Met een onafhankelijke wielophan-
gmg rondom glijdt de Bluebird als
het ware over de weg. Van de achter-
ophanging kan daar nog bij verteld
worden, dat deze volledig verstelbaar
is.

Het stuurwiel ligt prettig in de
hand en is in hoogte verstelbaar. Het
sturen gaat moeiteloos, al komt bij
langzamer rijden, zoals bij parkeer-
manoeuvres toch wel even het ver-
langen naar stuurbekrachtiging op-
doemen. Daar kan overigens in wor-
den voorzien, en wel tegen een meer-
prijs van ƒ 1.100.-. De SGL-versie is
standaard met stuurbekrachtiging
uitgerust. Maar wel of geen stuurbe-
krachtiging, de Nissan Bluebird is
met zijn zelfcorrigerende stuurinrich-
ting uiterst koersyast en laat zich
ook bij stevige zijwinden met gemak-
kelijk van het rechte spoor brengen.
De remmen grijpen soepel aan en
werken uitstekend. Ook bij herhaald
krachtig remmen bleef de werking
prima en was er van scheeftrekken
geen sprake.

Interieur en uitmonstering
Uiterlijk is de nieuwe Nissan, net

als zijn voorganger, een kloeke auto-

mobiel met aantrekkelijke lijnen.
Vergeleken met de vroegere model-
len is het nieuwe model 35 mm kor-
ter, maar ook 35 mm breder gewor-
den. Dat zijn geen extreme verande-
ringen, maar door de voorwielaan-
drijving en de nieuwe motoren kon er
toch in het interieur aanzienlijke
ruimtewinst worden geboekt. Aan
dat interieur en ook aan de uitmon-
stering is zorg besteed.

Met uitzondering van de DX-ver-
sie, dat is de goedkoopste uitvoering,
is de bestuurdersstoel van de Blue-
bird in hoogte verstelbaar en is ook
de lendesteun instelbaar. Met die
combinatie kan een uitstekende
comfortabele zithouding worden be-
reikt om de vermoeidheid tijdens lan-
ge ritten tegen te gaan. Alle van een
fraaie stoffen bekleding voorziene
stoelen hebben hoofdsteunen (Sta-
tionwagon alleen vóór) en de geschei-
den neerklapbare achterbank (SGL)
heeft een royale armleuning in het
midden.

Het dashboard is goed overzichte-
lijk en uitgebreid en geeft alle beno-
digde informatie. Niet zo opzienba-
rend maar toch wel weer lekenend
voor de zorg voor details is het feit,
dat de nieuwe Bluebird is uitgerust
met twee dagtellers. Ze stellen de be-
stuurder in staat om dagafstanden
en tankafstanden gelijktijdig bij te
houden.

Alle versies zijn uitgerust met ge-
tint glas rondom, ruitewissers met
variabele intervalstand, met een dui-
dehjk afleesbare toerenteller en een
compleet arsenaal van waarschu-
wingslampjes voor o.a. achterruitver-
warming, veiligheidsgordels, brand-
stof, defekt aan achter- c.q. remlich-
ten en remvloeistofniveau, de (S)GL-
versies zijn bovendien voorzien van
elektrisch bedienbare buitenspie-
gels, digitale quartzklok, centrale
portiervergrendeling (SGL), waar-
schuwingslampjes voor niet geheel
gesloten portieren en vloeistofniveau
ruitesproeier en koelwaterreservoir.

Tot de standaard uitrusting van al-
Ie versies behoren verder halogeen
koplampen, twee ingebouwde mis-
tachterlichten en een radio met twee
speakers in de voorportieren. Al met
al zal het voor de Nissan Bluebird-be-
zitter een lastige opgave zijn om nog
een verlanglijstje van accessoires
voor zijn auto op te stellen, want het

zit er in feite allemaal al in of aan.
Maar ook los van die uitgebreide

uitmonstering is de Nissan Bluebird
naar mijn smaak een alleszins bege-
renswaardige automobiel met uitste-
kende rijprestaties, die ongetwijfeld
de goede reputatie van zijn voorgan-
ger, die als Datsun Bluebird door het
leven ging, zal evenaren of overtref-
fen.
Technische gegevens (2 liter benzme-
motor)
Motor: voorin dwarsgeplaatste,
waergekoelde benzinemotor met bo-
venliggende nokkenas, tandriemaan-
drijving, 4 cilinders in lijn. Cilindenn-
houd 1973 cc, boring x slag 84,5 x 88,
compressieverhouding 9,4 : l, max.
vermogen 77 kW (105 pk) bij 5200
tpm, max. koppel 16,5 kgm bij 3600
tpm.
Transmissie: 5-versnellingsbak, aan-
drijving op de voorwielen.
Wielophanging: vóór: onafhankelijk
volgens het McPhersonprincipe. Sta-
bilisator. Achter: onafhankelijk, vol-
ledig verstelbaar met reaktiestangen
en schroefveren en gasgevulde
schokdempers. Stabilisator.
Remmen: hydraulisch, diagonaal ge-
scheiden remsysteem met rembekra-
chiger. Vóór geventileerde schijfrem-
men, achter zelfstellende trommel-
remmen.
Stuurinrichting: tandheugelbestu-
ring met variabele overbrenging.
Zelfcorrigerende Stuurinrichting.

Wielen en banden: geperste stalen
velgen, maat 5J x 14", voorzien van
staalgordel radiaalbanden maat 165
SR 14.

Carrosserie: zelfdragende carrosse-

ne, voorzien van veiligheidskooi met
kreukelzones voor en achter. Kunst-
stof bumpers
Afmetingen: lengte 436 cm, breedte
169 cm, hoogte 140 cm, wielbasis 255
cm, spoorbreedte voor 146 cm, achter
145 cm, draaicirkel 10 m. inhoud ba-
gageruimte 504 liter, inhoud brand-

stoltank 60 liter, max snelheid 175
km/h, brandstofverbruik bij 90 km/h
constant l op 15,6. bij 120 km/h con-
slant l op 12, in stadsverkeer l op
10,2.
Prijzen: van ƒ 22 495 - voor de 1.8 DX
tot ƒ 28.695 - voor de stationwagon
2 O GL diesel

Ritmo Prima nieuw van Fiat

In navolging van de Panda Prima introduceert Fiat Auto Nederland nu de
Ritmo Prima Dit beperkt leverbare model is gebaseerd op de Ritmo 60 m
driedeursuitvoering en is uiterlijk herkenbaar aan een aantal afwijkende
details.

Zo heeft de Ritmo Prima een spoiler boven de achterruit en zijn de
gebruikelijke wieldoppen vervangen door fraaiere exemplaren De Ritmo
Prima is leverbaar voor ƒ 15.790,-en dat is dezelfde prijs als nu voor de Ritmo
60 wordt gevraagd.
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De Passat: van alles er
Passat Rimini

5-deurs, 1,6 liter, 55 kW 175 DIN-pkl.
met de volgende extra's:
- voorspoiler
- twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels
- deelbare achterbank
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- hoofdsteunen voor
- vierspaaks stuurwiel
- opbergvakken aan de voorportieren
- sierstrips op bumper en zijkant
- glencheck bekleding van zittingen
- volledig beklede bagageruimte
- middenconsole
Normaal met al deze extra's v.a. f27.799,-
U betaalt slechts v.a. f25.799,-

Uw voordeel: f 2.00Q-
Passat Royal

3-deurs, 1,3 liter, 44 kW (60 DIN-pk).
met de volgende extra's:
- metallic lak - schuifdak
Normaal met al deze extra's v.a. f25.151,-
U betaalt slechts v.a. f23.151,-

Uw voordeel: f 2.000,-,

ener * *
En van de prijs ink wat

Hoe compleet de Passat van huis uit ook is uitgerust, er
blijft altijd wel wat te wensen over. Met de Passat Rimini en de
Passat Royal heeft u nu de kans om op werkelijk voordelige wijze extra
luxe en comfort toe te voegen.

Bij de Passat Rimini heeft u keuze uit 'n benzine- en 'n
dieselmotor. Gasinbouw is geen probleem. *

De RoyaI-uitvoering geldt voor alle motorversies. Zelf-
corrigerende Stuurinrichting, voorwielaandrijving en een koers-
corrigerende achteras geven de Passat een rotsvaste weg ligging.

Ook zuinigheid is een sterk punt. Dool" toepassing van
lichte kunststof materialen op plaatsen waar dat verantwoord is,
heeft Volkswagen de rolweerstand gereduceerd. Samen met de per-

fecte aerodynamische vorm en de zuinige motoren levert dat-uiter-
mate gunstige verbruikscijfers op.

Halogeen koplampen en een gelaagde voorruit zijn
standaard. 1 Jaar algehele garantie zonder kilometerbeperking,
3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten
van binnenuit vindt Volkswagen vanzelfsprekend.

De PassatRimini wordtin witgeleverd.Tegen een normale
meerprijs kunt u ook kiezen uittopasgroen metallic, biscayablauw of
diamantzilver metallic.

Wilt u naam, adres en telefoonnummer van
de dichtstbijzijnde VA.G dealervoorVolkswagen en Audi,
bel dan 020-86 73 51.

Volkswagen. Degelijk duurt 't langst.

Afleveringsleesten (420,-. Pri|zen incl. BTW, af Leusden. Vrijbli|vend. Wijzigingen voorbehouden. Dure anti-roestbehandelmgen zi|n overbodig.
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~', 3»tKj: '84: de grootste Ii
tie ter wereld, met een

Surf Manifeste
vloedgolf aaie

Voor de unieke show tijdens de Paasdagen
(21, 22 en 23 april) wordt in het Eindhovense Expo
Center een waterbassin van ± 20 x 50 m. gevuld
met niet minder dan 1 MILJOEN liter water.
Vijf windgeneratoren van TNO Delft leveren voor
5 Beaufort orkaangeweld en het geheel wordt
omringd door magnifiek ZANDSTRAND met
echte PALMEN!

11 simc

SURF '84 brengt voor elk wat
wils, en ook de Gewone Man
ontbreekt niet! Op zaterdag

21 april, zijn HARRY
VERMEEGENenHENK
SPAAN van PISA persoonlijk
de hele middag aanwezig met
o.a. een Gewone Man verkiezing.

o

«j
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nipiete Surf KIJK en Il
SHOW
Tijdens SURF '84 heeft u ook een unieke gelegen-
heid om kennis te nemen van de NIEUWSTE
ontwikkelingen op SURF gebied: surfplanken,
zeilen, accessoires, kleding... ALLE merken zijn
present, met alles erop en eraan: van vakantierei-
zen, sport en fitness, camping en 4-wheel drive,

, tot watersport, waterfietsen
>en nog veel meer,

TEVEEL om op te
noemen!

Elke dag vinden SPEKTAKULAIRE demonstra-
ties plaats van surfen en FREE STYLE surfen. En
ook de SURFMODE wordt niet vergeten.

DeSurftop
van Nederland

tienkamp!
Op Tweede Paasdag, 23 april, vindteen
genadeloze SURF TIENKAMP plaats,
waarin de Nederlandse Surftop met

elkaar de strijd aanbindt. Met o.a. Olaf
van Tol, John van de Starre, Tim Klijn,
Paul Tellier, Dick van de Spek, Johan

Driehuizen, Wouter Egas.

mum

Er zijn elke dag spetteren-
de surfmodeshows,
waarbij de nieuwste

surfmodeopuiter-
mate spektakulaire
wijze wordt
gepresenteerd!

En u doet zelf mee.
Tijdens SURF '84 zijn er boven

dien tal van mogelijkheden
om zelt mee te doen... en
prijzen, bijv. surfzeilen te

winnen! U kunt leren surfen
op een droogsurfplank, er zijn

wedstrijden. Er is een 4-WHEEL
DRIVING Suzuki stunt-team en
u kunt ook ZELF rijden op
eenHONDATRIKE!Erzijn
spannende demonstraties
met radiografisch bestuur;
de MODELBOTEN en
elke dag spektaku-
lairesurfvideo's!

SURF '84 is een groots gebeuren. Met niet alleen
attracties voor surfers, maar ook geweldige
dingen voor wie wil genieten van een spektakulai
re kijk- en doe-dag voor het hele gezin. Met Pasen]
wachten u 1 MILJOEN liter water in een gigantisc
bassin en een kompleet PALMENSTRAND met
een VLOEDGOLF aan attracties in het EXPO
CENTER te EINDHOVEN. Geopend op 21,22 er
23 april, van 10.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijzen
f 6,50, voor CJP-houders en kinderen tot 12 jaar
ƒ3,50.

Hier vindt u
SURF '84
Expo Center
Eindhoven, gelegen
op Industrieterrein
De Hurk aan de ^^
Poot van Metz en de
autobaan E-9.

AMSTERDAM
UTRECHT

,V\'S-HERTOGENBOSCH

ANTWERPFN

HASSELT WEERT
MAASTRICHT
AKEN

*Kado's voor bezoekers! *Elke 1.000ste bezoeker een Aquata Poloshirt*Elke 10.000ste
bezoeker een Klepper Surfplank *Elke 20.000ste bezoeker en Aquata Surfplank t.w.v. ƒ 3.000,
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Direkteur Jim Vermeulen van de Cenav zegt wat te-
eurgesteld te zijn dat de meerderheid van de commissie-
eden van Provinciale Staten zich geschaard heeft ach-
,er de zienswijze van GS.
„Het was gemakkelijker geweest als de zaak was te-

.uggedraaid, nu zullen wij opnieuw hinder ondervinden
jij het afsluiten van contracten, die zullen stagneren.
;en sterk punt is natuurlijk wanneer je precies weet
•aar je aan toe bent, dan heb je een startpositie en die
ebben wij nu niet. Het blijft afwachten.
Op zichzelf kunnen wij natuurlijk een aantal dingen

,oen, en daarbij denk ik niet aan het plaatsen van ge-
uidsschermen, dat is onverantwoord. Die kosten name-
lijk miljoenen en het gaat om slechts enkele uren, of da-
gen zo je wilt, per jaar. Het milieu-effect hebben wij voor
99% opgelost, over blijft de Grand P*rix wat betreft ge-
luidhinder.

Ik heb het idee dat de commissieleden voor diverse
vergaderingen te weinig tijd hebben om zich goed pp de
vergaderingen voor te bereiden. Ik weet het, politici heb-

jjben het waanzinnig druk, maar wanneer een bepaalde
Uuitspraak weerlegd wordt, en die gegevens worden terzij-
Ide gelegd, dan denk ik dat men zich te weinig in de mate-
rie heeft verdiept.

Gelukkig draaien wij momenteel goed. Ik heb het vol-
ste vertrouwen in de komende ontwikkelingen. Tot 1988
kunnen wij verder, wat er dan moet gebeuren, weet ik
niet. Wij zullen of samen met de gemeente, of alleen door
moeten gaan, om de zienswijze veranderd te krijgen.

Bovendien is deze problematiek er niet één die alleen
geldt voor het circuit. Er zullen in Noord-Holland nog
wel diverse gemeenten kampen met het zelfde probleem
sinds de Wet geluidhinder van kracht is geworden. Ik
denk toch niet datje in deze tijd werkgelegenheid op het
spel kunt zetten.

Wij komen er wel uit, al zet het natuurlijk wel een dom-
per op ons enthousiasme".

Burgemeester Machiel-
sen:
„In feite is er niets ver-
anderd".

Reacties op advies commissies

Tielinius Kruithof:
Een jaarlijks terugke-
rend evenement kan
een „uitzonderlijke be-
drijfsomstandigheid
zijn".

Burgemeester Machielsen is vrij kort in zijn reactie:
„In feite is er niets veranderd, er is alleen een fase inge-
last. De meerderheid heeft het standpunt van GS ge-
steund. De volgende procedure is het aanvragen van de
vergunning en daar wachten wij op".

De secretaris van de Haarlemse Kamer van Koophan-
del, de heer Tielinius Kruithof laat zich ontvallen, toch
wel wat teleurgesteld te zijn.

„Door de Kamer van Koophandel is aangetoond, dat
de Grand Prix een uitzonderlijke bedrijfsomstandigfieid
is. Dat is aantoonbaar. Nu kun je discussiëren over een
„uitzonderlijke bedrijfsomstandigheid" en een „normale
bedrijfsomstandigheid". Ik ben het niet eens met de stel-
ling dat dit voorspelbaar moet zijn. Ook wanneer het een
jaarlijks terugkerende situatie is kan het een bijzondere
bedrijfsomstandigheid zijn, waarop een vergunning kan
worden verleend.

Belangrijk is eveneens dat op het circuit al met geluid-
dempers wordt gereden, dat een groot deel van de ge-
luidshinder is teruggedraaid.

Belangrijk ook is wat de heer Sanders in de statenver-
gadering heeft opgemerkt, namelijk dat er weinig in-
spraak is geweest bij de vaststeling van het streekplan
Noordzeekanaalgebied. Wanneer dit streekplan op-
nieuw ter discussie komt, dan staat de deur open voor
onderhandelingen.

Belangrijk ook dat de centrale overheid bijvoorbeeld
het ministerie van WVC de importantie van het circuit
niet heeft onderschat en het heeft aangemerkt als natio-
nale plaats voor de autosport. Eveneens opmerkelijk de
steun van het ministerie van economische zaken, terwijl
de inspekteur van de volksgezondheid van het ministe-
rie gepleit heeft voor behoud van de racebaan. Ook de
locale overheid, en de bevolking van Zandvoort wensen

het circuit te behouden. Het komt bij mij dan vreemd
over dat een „tussenlaag", zoals Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, een andere beslissing neemt, dwars
tegen centrale en locale overheid in. Dat is incoherent en
geen voorbeeld van multiplenair bestuur.

Bovendien is het voorstel van GS de vergunning in
delen op te splitsen niet helemaal juist en waarschijnlijk
niet haalbaar. Je kunt een Grand Prix niet scheiden van
een circuit. Het is én én en niet of óf. Die gedifferentieer-
de behandeling in de administratieve procedure zie ik
niet zitten.

Wij vinden dat, gezien de verdeeldheid in Provinciale
Staten én de zienswijze van de centrale en locale over-
heid, GS met een andere beslissing moet komen".

Wethouder Jongsma merkt op dat het hier een poiitie-
ke beslissing betreft, maar is vrij optimisch gestemd
over de toekomst.

„Momenteel is in de tweede kamer een evaluatiecom-
missie aan het werk die de Wet geluidhinder of liever de
uitvoering van de wet in de praktijk toetst. Duidelijk is
dat de wet voor veel industrieën, en voor industrieën van
enige importantie, een hinderpaal blijkt te zijn. Je kunt
in deze tijd van werkloosheid en economische proble-
men dan moeilijk bedrijven gaan sluiten. Dat zou onver-
antwoord zijn. Deze commissie is er om te zien waar de
wet bijgesteld kan worden. Ik ben blij te melden dat het
college reeds vorig jaar deze kamercommissie heeft ver-
zocht ook de Grand Prix bij haar besprekingen en onder-
zoek te betrekken.

Jan Jongsma:
College heeft de kamer-
commissie al verzocht
de GP bij de besprekin-
gen te betrekken.

Charles Moerenburg:
Opnieuw een stap te-
rug. We moeien veer
wachten en wij wach-
ten al zo lang!"

Ik denk niet dat wij direct vanuit het college aktie
zullen ondernemen. Wél is mijn persoonlijke mening dat
ik het onfatsoenlijk vind een onderneming waar de loca-
le en centrale overheid achtei staan op deze wijze te
dwarsbomen en werkgelegenheid en een grote investe-
ring in gevaar te brengen. Een nieuwe racebaan kost on-
geveer tachtig miljoen, dat valt dus niet meer te reaLse-
ren. Ik dacht datje dan tracht te behouden en te verbe-
teren watje hebt".

Voorzitter Moerenburg van de Federatie Handelsver-
eniging Hanze is enigszins verbijsterd dat het standpunt
van GS gesteund wordt door een meerderheid van de
commissies.

„Als ondernemer verbaas je je over de halfslachtig-
heid, ja centrale en locale overheid, en nee van de ttis-
senlaag, de provincie. Het lijkt of er met de botte bijl
wordt gehakt, datje de mensen maar laat zwemmen, en
dat is in deze tijd geen best idee. Je vraagt je af „Waar
zijn wij nu mee bezig?" Opnieuw zal door ondernemers
worden afgewacht of het nog nut heeft in Zandvoort te
investeren. Grote investeerders zullen opnieuw een af-
wachtende houding aannemen. Je kunt als gemeentebe-
stuur dan wel plannen ontwikkelen om te komen tot een
grootschalig recreatieprojekt, met de onzekerheid rond
het circuit zullen er weinigen op afkomen. Wij als kleine
ondernemers kunnen daar weinig aan doen, deze half-
slachtigheid betekent opnieuw een stap terug, we moe-
ten weer wachten, en we wachten nu al zo lang".

Ron Schouten, woordvoerder van de stichting Vrien-
den van het Circuit spreekt zijn diepe teleurstelling uit.
„Het is opnieuw vervelend dat de zaak wordt opgehou-
den. Ruim tachtig procent van de bevolking is voor,
maar een Grand Prix lijkt niet te mogen. Wij blijven
maar vertrouwen houden in de afloop van het geheel,
maar het wordt ons wel moeilijk gemaakt".

De heer Bleijs, woordvoerder van het Anti Circuit Cp-
mité tenslotte, zegt verheugd te zijn dat de meerderheid
van de Provinciale Staten het standpunt van Gedepu-
teerde Staten ondersteunt.
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M|erdérheid Staten tegen Grand Prix
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HAARLEM/ZAND VOORT-Voorlopig'Zal-het;niet te verwachten
zijn„dat Gedeputeerde ;^aten'j/1ani;^oprd;Hólland;,ee,R,yergunning
volgens de wet: op* de gelüidsKinder-t'zullèn afgeven waardoor het
voortbestaan van de Grand Prix op het Zandyoprtse circuit verze-
kerd wordt. Vorig jaar nam het college in principe het besluit de
activiteiten op het circuit (en dat geldt speciaal voor de Grand Prix)

ïniet aan te merken als afzonderlijke bedrijfsomstandigheid. De
reden is dat Gedeputeerde Staten verwachten dat gedurende de vijf
dagen van de bijzondere bedrijfsomstandigheid een geluidshinder
van de gevels van de dichtbij gelegen woningen optreedt, die ver
uitgaat boven het wettelijk maximaal toelaatbare niveau van zestig
decibels en dat het geluid niet onder dat niveau kan worden
teruggedrongen. Tot en met 1987 kunnen de races om de Grand Prix
doorgang vinden. Pas aan het einde van dit jaar zullen Gedeputeer-
de Staten een besluit nemen van het in juni door de C.E.N.A.V. die
het circuit exploiteert in te dienen vergunning over het houden van
de races. Mocht Gedeputeerde Staten besluiten afwijzend te be-
schikken op het verzoek dan bestaat er mogelijkheid tot beroep bij

.de Raad van State. Dat zal enige tijd duren en daarom willen
*Gedeputeerde Staten de komende drie Grand Prix op de normale
.wijze laten doorgaan.

. C. J. Blécourt-Maas (milieu) namens
de fractie van de VVD uiteen, waar-

. om Gedeputeerde Staten hun princi-
pebesluit moeten herzien, opdat de
Grand Prix voor Zandvoort behou-
den blijft. Eerstgenoemde verweet

de ontwikkeling van het toerisme in
de provincie, waarmee het provin-
ciaal bestuur zich bezig houdt.

Wei of geen circuit
Tijdens de discussie kwam ook het

TELEURSTELLING
IN ZANDVOORT

In een vorige week donderdag ge-
•houden vergadering van enkele com-
Imissies uit de Staten van de provin-
•cies tot uiting gekomen dat ongeveer
!een derde deel van de Statenleden
ïzich achter het principe-besluit van

f);'Gedeputeerde Staten heeft ge-
; schaard. De fractie van de WD ver-
| klaarde zich tegen het besluit. Twee
"Van de zeventien leden tellende frac-
tie van het CDA wilden dat er wel een
uitzondering gemaakt zal worden
voor de Grand Prix. De meerderheid
yan het CDA vroeg of het mogelijk
was bepaalde voorwaarden te ma-
ken. De fractie van de CPN was ver-
deeld en pertinent tegen waren de
Partij van de Arbeid, D'66, PPR, en
PSP.

is niet de bedoeling geweest de races
onmiddellijk onmogelijk te maken.
Er worden nog regelmatig metingen

het college gebrek aan allure en het
nemen van een kneuterige beslissing.
De heer Franssen meende dat het
provinciaal bestuur het economisch
belang van Zandvoort onvoldoende
heeft ingezien evenals het werkgele-
genheidsaspect. De uitstralingsmo-
gelijkheden van een circuit zijn on-
voldoende in het besluit betrokken.

Mevrouw De Blécourt betoogde
dat er wel een compromis te vinden is
om het milieu niet in gevaar te laten
komen.

streekplan Amsterdam-Noordzeeka-
naalgebied dat in 1977 is vastgesteld
aan de orde. Daarin is het circuit als
natuurgebied aangewezen en staten-
leden zijn van mening dat het moet
verdwijnen. Mr. Sander bestreed de-
ze opvatting. Binnenkort verschijnt
een streekplanverslag over het ge-
bied. Hierin wordt gesteld dat de
verdere ontwikkeling van het circuit
onduidelijk is. Met het Breed Overleg
is de provincie in bespreking. Aan-
vaard is de gedachte tot terugdrin-

Politieke toetsing

i De gezamenlijke commissieverga-
tiering stond onder leiding van gede-
puteerde De Boer (die de portefeuil-
les van economische zaken en milieu
fceheert). Vice-voorzitter was inr. J. I.
Sanders (gedeputeerde voor ruimte-
Jljke ordening en volkshuisvesting).
De Boer is vóór het principebesluit
|dat met zes tegen drie stemmen is
aanvaard en de ander tegen. De voor-
zitter zette uiteen dat Gedeputeerde
Staten in het kader van de wet op de
geluidhinder al of niet een vergun-
ning moeten geven voor het houden
van de races en dat de Provinciale
Staten zich moeten uitspreken over
de zonering. Een gemeentebestuur
neemt het besluit als het betrokken
gebied binnen de gemeentegrenzen
ligt en Gedeputeerde Staten als het
gebied binnen twee of meer gemeen-
ten ligt. In dit geval gaat het om
£andvoort en Bloemendaal. De ver-
feadering is bedoeld om een politieke
jtoetsing tot stand te brengen over
Een belangrijk besluit. Daarbij ko-
men aan de orde de vragen of de
Grand Prix onder bijzondere be-
örijfsomstandigheden valt en of een
vergunning in bepaalde vorm gege-
veu muet worden. Gedeputeerde Sta-
ten hebben zich uitvoerig laten voor-
lichten en de meerderheid nam een
^besluit tegen het advies van de be-
'leidsambtenaren in.
; Volgens gedeputeerde De Boer is er
de laatste jaren veel veranderd. De
;politieke meerderheid van de Zand-
'voortse raad is nu voorstander van
|; behoud van het circuit en tachtig

procent van de bevolking heeft zich
achter dit standpunt geschaard. Het

gehouden, maar bij een vergunning
mag het aantal van zestig dba niet
overschreden worden. Gedacht
wordt aan gebruik van geluidsdem-
pers. Dat is wel mogelijk bij nationa-
le wedstrijden, maar niet bij de
Grand Prix, want de internationale
organisatie staat geen gebruik hier-
van toe.

Gebrek allure

Bij de gedachtenwisseling zetten
de heren G. J. Selman (algemeen) en
J. Franssen (economie) en mevrouw

Rapport KvK ging van het geluid, aldus de heer
Sanders.

De heren J. G. Tielanus Kruythoff
en dr. Tideman lichtten het in op- Zondagsrust
dracht van de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken voor Haarlem en
omstreken uitgebrachte rapport
door het Adviesbureau Tideman toe.
Hierin is geen aandacht besteed aan
de aspecten van het geluid. De taak
van de kamer is meer gericht op de
economie en het toerisme. Er kan
niet gesproken worden van een één-
ziidige belichting en gedacht is aan

De heer H. J. M. Roozen deelde mee
dat de meerderheid van het CDA
(twee leden nemen een ander stand-
punt in) zich achter het principebe-
sluit schaart. Toegegeven moet wor-
den dat exploitatie van het circuit
zonder de Grand Prix niet mogelijk
is, dat de baan en de accommodatie

de beste zijnjvan het land en dat
Zandvoort internationaal Bekend

- wordt, maar er zijn ook nadelen. Er
wordt hard en levensgevaarlijk gere-
den, de zondagsrust komt in gevaar,
het geluid veroorzaakt veel hinder,
het wegenstelsel is onvoldoende en
bewoners hebben overlast, speciaal
tijdens de Grand Prix. De fractie van
het CDA wil het circuit tot l januari
1988 (einde van het contract) open-
houden, een onderzoek instellen het
geluid toch te beperken tot het maxi-
maal wettelijk toegestane, de wp-
ningbouw bevorderen en zo spoedig
mogelijk een definitief besluit ne-
men. Bij een beroep kan de nationale
overheid uitmaken of de provincie al
of niet gelijk heeft.

De heer J. P. J. Lagrand vertolkte
de mening van de kleine minderheid.
Sluiting van het circuit betekent ka-
pitaalsvernietiging, het college gaat
aan adviezen voorbij en de beoefe-
ning van de autosport en bevorde-
ring van het toerisme komen in ge-
vaar.

Steun aan besluit
De heer P. Zwart (PSP) was van
oordeel dat de C.E.N.A.V. moet zor-
gen dat de geluidhinder beneden de
55 decibels blijft en dat de Grand
Prix tot en met 1987 moet blijven.
Deze wedstrijd dient niet als bijzon-
dere bedrijfsomstandigheid be-
schouwd te worden.

Drie vertegenwoordigers van D'66
bespraken de economische (F. Baas),
de milieutechnische (mevrouw Y.
Wagensveld-Drukker) en planologi-
sche aspecten (mevrouw I. T. Klaas-
sen). De partij heeft in het verkie-
zingsprogramma gezegd tegen het
houden van races te zijn. Er moet
gezocht worden naar een alternatief,
waarbij het college verzocht wordt de
helpende hand te bieden. De econo-
mische belangen zijn niet zo groot als
verondersteld wordt en gewerkt
moet worden aan de bouw van 1020
woningen die in 1990 gereed dienen
te zijn. Komt er toch een vergunning
dan dienen er controlemaatregelen
gesteld te worden (en eventueel uit-
gevoerd te worden).

Milieu moet de voorrang hebben,
verklaarde de heer Burgers, die na-
mens de gehele fractie van de Partij
van de Arbeid het besluit van Gede-
puteerde Staten ondersteunde. In
het verkiezingsprogramma is sluiting
van het circuit genoemd. Tot nu toe
zijn er onvoldoende argumenten om
hierop terug te komen. De milieuwet-
geving is niet voor niets gemaakt en
juresprudentie bestaat nog niet. Eco-
nomische voordelen ziet de fractie
van de Partij van de Arbeid niet en
het door de Kamer van Koophandel
uitgebrachte rapport noemde de heer
Burgers eerder een pleitnota dan een
resultaat van een onderzoek.

De heren Rijst en Van Schaik res-
pectievelijk adviseur namens milieu-
organisatie en vertegenwoordiger
van de Stichting Duinbeheer en het
anti-circuit-comité spraken zich uit
tegen het verlenen van een vergun-
ning. Laatstgenoemde betoogde dat
minister mevrouw Vorrink in 1976 en
minister Ginjaar in 1980 aan het co-
mité hebben bericht dat de wet op de
geluidhinder een handvat is om het
geluid op het Zandvoortse circuit te
beperken.

Mevrouw Gemst-Knaap deelde na-
mens de CPN mee dat de meningen
in de fractie verdeeld zijn. Zij drong
aan op nieuwe onderzoeken om de
aspecten van lawaai en drukte terug
te dringen.

Stuifzand
vwwvc
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ZOMERZON-Definitief deze week is de lente gekomen, en de
opening van „het seizoen" volgens VVV-direkteur Hilbers - die
de herinrichting van het Gasthuisplein voldoende reden vond
om rondom de officiële opening een kleur schouwspel op te bou-
wen - een geslaagd feestje - en nu maar hopen dat de zon deze
zomer niet te vaak verstek zal laten gaan *

Een paasweekeinde waarin veel omroepverenigingen zrjn
vertegenwoordigd - niet alleen arriveert op tweede paasdag
het A-team van de Tros -- maar op Goede Vrijdag is er een
driecte radio-uitzending rondom de media (radio-televisie-
krant) - die O-ironie de naam circuit kreeg - in Zandvoort
denkt men bij het woord circuit namelijk duidelijk aan een ra-
cebaan - gelukkig blijken er ook nog andere circuits te zijn «

Veronica is tweede paasdag op het Zandvoortse circuit aan-
wezig - evenals trouwens de Avro op Koninginnedag - voor
autoliefhebbers valt er dus veel te genieten -- een wens is dat
ook de zonaanbidders aan hun trekken komen •

Voor het internationale paashockey-toernooi luidt de weers-
verwachting uitstekend - terwijl de donkere wolken boven het
Marine Hosptiaal lijken weg te trekken - bijna achtduizend
handtekeningen -- waaronder die van duizenden Zandvoorters
- liggen misschien meer gewicht in de schaal dan een econo-
misch rapport bij Statencommissievergaderingen -- de tijd zal
het leren •

Oofc blijkt dat in de duinen nog steeds munitie gevonden
wordt -- het is opgeruimd - maar voorzichtigheid blijft immer
geboden dat blijkt - ook waar het de inbrekers betreft - want
een miljoen aan juwelen is niet niks - goed beveiligen is geen
overbodige luxe. •

Tobber heeft het uitstekend naar zijn zin en heeft zich voor de
zomermaanden definitief op het strand genesteld - er zat niets
anders op dan hem te bezoeken - want hij vertikt het om naar
het Gasthuisplein te komen. „Het is best mooi geworden daar -
maar wel wat stilletjes - ik houd van mensen - dus ik zit op het
strand -- bovendien heb ik nog een appeltje met je te schillen -
wat is dat voor flauwekul om met de voetjes op tafel te gaan
zitten - als de krant nog niet klaar is?" - vroeg hij verbolgen »

„Ja ik weet een ongeluk zit in een klem hoekje -- maar vooruit
het zij je vergeven - voortaan wordt er slechts gerust als de
krant klaar is - kom ik met groot nieuws -- nu geen luiergeld --
maar verhuisgeld - en dan ben je er niet -fraaie boel ïs dat »

„Ja maar Tobber daar haddeii wij niet opgerekend - dat ivas
achter gesloten deuren behandeld - en dat hoor jij niet te ireten
- vandaar" •

„Niks vandaar - iedere gesloten deur heeft een sleutelgat -
en wat daar door kan lekken -- * * ' ' ' daar heb je geen idee
van - nu weet iedereen het • - je kunt zeggen ioal je inl -
maar ik vind het een mooi bedrag -- ik kan er een heel huis voor
kopen - maar goed ik heb geen vaste dienstbetrekking - dus ik
kan wel verhuizen van het strand naar het plein - maar mooi
dat ik nergens iets kan vangen - ik zeg er verder niets van -
maar goh vindje dat niet een boel geld???? «

Trouwens op het strand is het wel leuk - maar in het dorp is
het ook niet alles -- alles draait om geld -- wist je dat'' Soms
maakt hel mij wat verdrietig - willen ze wel een luandelsti aal -
dus geen auto's voor de deur - maar, een mooi gezellig tocns-
tendorp -- zijn ze weer bang dat een buurman in een andere
straat -- waar wel een auto doorkan - meer zal verdienen - non
dat's denk ik niet zo - want die stumper kan nergens parkeren
en zoeft zo de winkeldeuren voorbij -

Maar dat geloven ze niet hoor - gaan ze weer vergaderen - en
weetje wat ik geleerd heb? Vergaderen kost geld - Niet altiid? --
weetje dat zeker? -- ben ik op de verkeerde school geioeest «

„Trouwens", sprak Tobber, en hij trok zijn groene ogen tot
speeltjes - „trouwens ze mogen blij zijn als de toeristen arnve-
ren - heb je die troep gezien bij de ingang van het dorp? - daar
schrik je toch van - ik denk zo iets doe je in de wi?iler - nee hoor
- in Zandvoort hoort dat ook bij het seizoen - alle straten open
- seizoenwerk zogezegd -je moet een lange adem hebben om er
door te komen - zal mij benieuwen wat dat wordt met de paas-
dagen - maar mijn paaseieren liggen op het strand verstopt -
en ik kom er niet vandaan - ze zoeken het maar uu - ik heb
mijn poezemand aangeboden aan de VVV, ze komen bedden
tekort en meer kan ik niet doen - ze bekijken het maar - pretti-
ge dagen •

„Ja Tobber, hetzelfde", antwoordde hij wat doof na die water-
val in ieder geval is de krant klaar - dus met de benen m de ,:o
- tot volgende week •
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FAMILIEBERICHTEN

Op 2 mei a. s. hopen onze ouders, schoon-
ouders, grooi- en overgrootouders

E. deMuinck
en

J. M. de Muinck-Koridon
de d;ig Ie gedenken dat zij e lkaar 55 jaar ge-
leden het ja-woord gaven.
Dat / i j nog lang gespaard mogen blijven is
de wens van hun k inderen , k le in - en achter-
k l e ink inde ren :

C O H I E - H U N K
CHARLES- PAULA
J O K H - FRANK
I I A N N I - K L i - L l - r - N
IIAN
R I A - T H H O
Ü I N A - I M E T

M A R J O L E I N - LEENDERT
üelegenheid tot fel iei teren: zaterdag 28 april
vanaf 20.00 uur in Res tauran t ,,De Vijver-
h u t " , Vondellaan 46 te Zandvoort .
Z a n d v o o r t , Kostverlorenslraat 34B- - - • -

l

Mot droefheid geven wij u kennis dat heden na een
...kortstondige x.iekte van ons is heengegaan, mijn

lieve man en on/.e zorgzame vader en opa

Willem Vcrboom

eehtgenoot van Aalljc v.d. Voet
op de leeftijd van (!4 jaar.

Zandvoort:
A. Verboom-v.d. Voet
Gerrit en Linda
Sander, Felix
Jan t ina

2042 B/ Zandvoort, 12 april 1984
Dr. de Visserstraat B

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Na een liefdevolle verzorging in „Het Huis in Het
Kostverlorcn" te Zandvoort, is op 14 april, toch nog
onverwacht, rustig ingeslapen, onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Lamkje Hendrika
van Dekken

weduwe van Gerrit Sieveking
eerder weduwe van Willem Christiaan Hii-
deririg '

op de leefti jd van 88 jaar.

Portals Nous, Spanje:
W.C. Hildering

M. Hildering-Bogner
Zandvoort:

H.L. Hildering
M..J. Hildcring-van Zanten
klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort, l!) april 1984
„Het Huis in Het Kostverloren"
Burg. Nawijnlaan l
Correspondentie-adres:
Thorbeckestraat 40, 2042 GM Zandvoort
De teraardebestclling heeft heden plaatsgevonden
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

P. Flieringa, arts
AFWEZIG

van 24 april tot 14 mei
Waarneming:

huisartsen Anderson, Drenthen Zwerver.

DANKBETUIGING

Hierdoor willen wij u bedanken voor de
bl i jken van medeleven en belangstelling die
wij , zowel persoonlijk als schrif tel i jk, moch-
len ontvangen na het overlijden van mijn
fijac man, onze vader en opa

Pieter Drommel
Uit aller naam:

J. M. LAVERTU-DROMMEL
Zandvoort, 19 april 1984

Strandpaviljoen 12
„De Wuif"
wordt 50 jaar.

Wij willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en bieden vrienden,,

bekenden en klanten een drankje aan
op

vrijdag 27 april a.s.
tussen 20.00 en 22.00 uur.

Fam. J. C. Paap

BANKETBAKKERIJ

Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

DEZE WEEK:

»

6.25
Voor de paasdagen natuurlijk een

PAASBROOD, PAASTAART en een
CHIPOLATAPUDDING

maar dan van SEIJSENER !

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 -33 19 75

ICRO

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Mlcro-advcrtenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17,00 uur.
U kunt uw tekSt telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad. Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Poslbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie:
Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edilies van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
/ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur. ,

i Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenlieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
(rijgbaar. .
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
jracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
'erspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
n rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zende"
Centrale orderafdeling Weekmedia,

~>ostbus 122,
öOO AG An>sterdam._

Flexo Satin *
Zijdeglanzende aplalc voor
board, metaal, hout binnens-
huis. U kunt Flexa Satin krijgen
in meer dan 600 kleuren. En
in die éne kleur die u persé wilt
hebben.

KEUR EN ZOON
ParadijswegZ
ZANDVOORT .

Tel.02507-1 5602 /
023-286182 >

* T.k. positiekl. mt. 38,
portable schrijfmach., ou-
de koperen PARAPLU-
BAK, kinderfietsmand, al-
les zeer goedkoop. Tel.
02507-18340.
* Te koop VERSTERKER
voor elektrische gitaar
ƒ200.- Telefoon 02507-
16017.
* Te koop WATERSKI'S
ƒ 125.- damesfiets ƒ 195.-
oma's linnenkast, h. 1.70,
br. 1.81 d. 0.50 cm ƒ 185.-
h. werkfiets ƒ 65.- meisjes-
fiets 12-14 jaar ƒ 75.- fiets-
stoeltje achter ƒ 25.- Tel.
02507-17421 na 4 uur.
* Te koop HiFi STEREO-
TOREN incl. boxen en
kast, Pioneer tuner, Toshi-
ba oassettedeck, en Philips
platenspeler, prijs ƒ4.25.-
na 6 uur Tel. 19593.

Te huur g-evr. BEDRIJFSR.
3O-50 m2, door part. voor
opsl. en soms werkz.
voork. zuid/west. Tel.
792635.

TUINAANLEG
Bert Pols jr.

erkend hovenier. Vraag of-
ferte. Tel. 020-999245.
KAMERVERHUUR De
Witte Zwaan. Tel. 02507-
12164/13713.
U kunt ook bruin worden
in Zandvoort-Noord, ZON-
NEKUUR/BANK, en hemel
per 3O min. ƒ 7.50 abon.
lOx ƒ 65.-, gezichtskanon
per 15 min. ƒ 7.50 voor inf.
en afspraken, Ellie Straa-
ten, opening-stijden maan-
dag t/m vrijdag van 10.00
tot 21.30 uur. Tel. 02507-
18097. .
U kunt ook bruin worden
in Zandvoort-Noord, ZON-
NEKUUR/BANK, en hemel
per 30 min. ƒ 7.50 abon.
lOx ƒ 65.-, gezichtskanon
per 15 min. ƒ 7.50 voor inf.
en afspraken, Ellie Straa-
ten, openingstijden maan-
dag t/m vrijdag van 10.00
tot 21.30 uur. Tel. 02507-
18097.
* Te koop BRUIDSJAPON
wit mt. 40/42 met aparte
sleep, prijs ƒ 850.- moet nu
weg voor de belachelijke
prijs van ƒ 50.- (niet gedra-
gen in Z.vt) Tel. 02507-
14302.
* T.k.a. 94 STRIPBOEKEN
+ 13 leesboeken voor ƒ 30.-
en wielrenschoenen maat
42 voor ƒ 5.- Tel. 15519
tussen 17.30 en 19.30 uur.
* Te koop BEDRIJFSAF-
WASMACHINE snelwasser
merk Heinkel Gastromaüc
60x60x85 roest vrij staal,
2-pers. opklapbed m. om-
bouw + nwe. matras. Tel.
02507-13440.
* VROUW 32 zoekt PART-
TIME JOB in de oohtendu-
ren, liefst verkoop of thuis-
werk. 02507-17295.

* Te koop LAARZEN mt.
37, geh. nieuw suède met
lakschoen en hoge hak
ƒ 100.- Tel. 02507-17295.
* T.k.a. BAUKNECHT
koelkast bruin, tafelmodel,
twee jaar oud. Etna gasfor-
nuis, compleet met aan-
sluiting. Tel. 025O7-
13797.
* ALLROUND BOUWVAK-
KER of chauffeur (werk-
loos) vraagt werk, van 4
uur per dag. Tel. 02507-
19593.

* VERLOREN 15 april
omg. Celciusstraat gouden
KETTING met medaillon
met 2 foto's aandenken.
Gaarne terug te bezorgen.
Tel. 16425.

/MICRO voor de particulier

in

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

Naam:

Adres:

'elefoon:
l
| Postcode: _P|aats:_ _....._..._.-^ •••~ .-^.-..^.™ »-....». ̂  -^ j30j

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrt'oet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.

'

Te koop TREKHAAK
(Westfalia) voor Golf VW
ƒ95.- HiFi Akai boxen
ƒ 75.- Tel. 02507-14372.
* Te koop 3-ZITS BANK
met bijpassende FAU-
TEUIL beide hebben mooi
houtwerk met ribcord be-
kleding. Tesamen ƒ 275.-
Tel. 02507-15052.

ANTIEK SPINNEWIEL
ƒ 250.- te koop aangebo-
den. Tel. 02507-J9489-,. - ,

* Ik ben een JONGE
VROUW en zoek werk. Ik
kan goed typen en ben in
het bezit van een typema-
chine. Graag zou ik type-
werk voor thuis willen, te-
gen een redelijke vergoe-
ding. Tel. 17829.

* Te koop ELEKTRISCHE
GITAAR merk El Maya
nieuw model Gibson
ƒ 300.- Tel. 02507-16017.

* DAME zoekt part-time
werk in verkoop juni-juli-
aug., ook avond en zondag.
Tel. 12531.
* Te koop aangeb. origine-
le PAUWETROON d.
bruin, ƒ 200.- Tel. 02507-
17987.
* te koop aangeboden TER-
RASZONNESCHERM
breed. 4 mtr., kleur groen,
windvaste armen. Reacties:
02159-41176. _. _

HTLLEGOM-ANnEK
Honderden gezellige meub.
in vele houtsoorten v. be-
taalb. prijzen. Ook klein
antiek. Leidsestr. 122 in
tuincentr. Dagel. geop.
Koopavond. 02520-20993.

* Te huur gevraagd: zeer
eenvoudige (SLAAP)KA-
MER voor maanden juli en
augustus 1984. Reacties:
02159-41176.

PEUGEOT 205: 'NSTERK NUAAMER.

.EN INEENS WIL
'M HEBBEN.

De Peugeot 205 was al bij z'n introductie een sterk nummer.
We verkochten 'm dan ook fantastisch, vanaf de eerste dag.
En succes werkt aanstekelijk. Op dit moment sprinten ze
werkelijk onze showroom uit, de even compacte als complete
205's. '

Geen wonder. De 205 is een plaatje om te zien, met z'n
speelse, afgeronde lijn. Haute couture in kleuren, materialen
en afwerking. Vijf deuren zwaaien wijd open voor 5 volwas-
senen en een vracht aan bagage. Voeg daarbij dat de Peugeot
205 verrassend stil en soepel rijdt. Goedgeveerd door z'n

, onafhankelijke wielophanging rondom. Technisch buiten-
gewoon geavanceerd. Wat dacht u van lichtmetalen motor-

, ', blok en bovenliggende nokkenas? Samen staan ze garant
', '>, voor een snelle auto die indrukwekkende prestaties levert.
' '' Zuinig? Nou en of.

Op één tank benzine rijdt de Peugeot 205 GLvan Utrecht
naar Parijs en terug. Dat komt neer op een verbruik van
1 op 23,3' bij 90 km/u.De diesel GLD(5-bak) en GRD
verbruiken zelfs maar 1 op 25,6* bij 90 km/u constant.
Mede dankzij hun uiterst lage luchtweerstand met
een CW-waarde van 0,35. Beurten? Om de 22.500
kilometer! Een diagnosesteker bespaart tijd in de
werkplaats en dus geld. Elektronische ontsteking voor
probleemloos starten.
Nieuw: Peugeot 205 GTI. De leeuw is los.

De Peugeot 205 GTI is een partner van kaliber, even
vurig als comfortabel. Met een top van 190 km/u.
In 9,5 seconden van O naar 100. Zeer compleet,
volstrekt geavanceerd, uiterst
luxueus. Vanaf f 27.995,-. £ A j- ̂  Q£-
U hebt al een Peugeot 205 vanaf l l IJ. \ -7«/r~.
Dat enorm populaire sterke nummer is er in 8 uitvoe-

ringen, met keus uit 6 motoren inclusief fluisterstille, super-
zuinige diesel. Wanneer komt u kennismaken? U bent bij

ons van harte welkom.

Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten f 370,-. Wijzigingen .
voorbehouden. Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar
garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit.
Wij informeren u graag over de voorwaarden. Vraagt u ook eens naar
de mogelijkheden van financiering of leasing.

'Brandstofverbruik: (ECE-norm A70) 205 Gf: bij 90 hm/u constant: 1 op 23,3: bij 120 km/u constant:
1 op 17,2; in stadsverkeer: 1 op17,2.205GLD(5-bak) enGRD resp. 1 op 25,6; 1 op 19,2 en 1 op 18,5.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG l



WEEKEND: 21-22 april 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Vrijdag: 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-

DONDERDAG 19 APRIL 1984

1-22 april 1984
UISARTSENPRAKTIJK NIEUW

VOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Ver'dere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
na de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.-
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
VIJKVERPLEGING: vo9r informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
)udshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
MERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
)eckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.

WATER
STANDEN

.ANDVOORT - De waterstanden
oor de komende week:

)atum
9 apr.
0 apr.
1 apr.
2 apr.
3 apr.
4 apr.
5 apr.
6 apr.

HW
6.35
7.09
7.40
8.34
9.55

11.23
12.39
1.08

LW
2.21
2.54
3.24
4.04
5.02
6.22
7.46
8.57

HW
18.52
19.31
20.21
21.25
22.42
24.00

13.37

LW
14.47
15.24
15.51
16.39
17.49
19.12
20.31
21.40

laanstanden: Maandag 23 april LK
26.

Joodtij: dinsdag 24 april NAP + 43
m.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

Periode 10 april-16 april 1984.
Geboren: Prida, dv A. Feldmann

en N. Kuijer; Irene, dv H. H. Lode-
wijks en C. H. Berkhout; Gabriella
Margaretha dv F. H. H. M. Wijen en I.
D. Munier; Jacobus L. zv J. L. v.d.
Graaf en M. W. Kroese.

Ondertrouwd: Leendert Paap en
Johanna M. de Muinck; Rudolf Becic
en Patricia I. van Waardenberg; Kees
G. J. Meijerink en Johanna M. Strij-
der.
Overleden: Petrus Ph. J. Joukes, 63
jr.; Elvira van Berckel, geb. Pays
Tentoea, 88 jr.; Lamkje H. Sieveking,
geb. Van Dekken, 88 jr.; Willem Ver-
boom, 64 jr.; Marretje J. Schade, geb.
Nissen, 79 jr.

Koninginnedag
Op Koninginnedag organiseert het

Zandvoortse Oranjecomité diverse
activiteiten voor jong en oud. Er is
nog plaats om mee te doen aan de
volgende onderdelen: rommelmarkt
alleen voor kinderen, wandeltocht in
en om Zandvoort voor alle leeftijden,
kinderfestival voor kinderen tot 13
jaar en Zandvoort-estafette voor
deelnemers vanaf 13 jaar.

Voor inlichtingen en aanmeldm-
gen: Reisbureau Kerkman, Grote
Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-
12560.

METSPOED GEVRAAGD:
NETTE WINKELJUFFROUW

en

MEISJE voor de zaterdag en zondag
LEERLING-BROOD- en

BANKETBAKKER
ECHTE BAKKER KEUR

Raadhuisplein 2 - Tel. 1 24 04

SPOED
Weduwe, 63 jaar,

zoekt
NETTE

WOON

RUIMTE
in Zandvoort voor

1 jaar of permanent.

Tel. 1 55 07

U wilt toch
geetiRaasei

uiteen
legbatterij?

'n Scharrelei
is'nbliiei

Steun het aktiefonds
door overmaking van minimaal f 3,50
op giro 5597940 t.n.v aktie "Scharrelei."

ipiPpstbus 448, 6500 AK Nijmegen.
C*| o) U ontvangt dan een

informatie folder +• affiche.

wen, viering H. Avondmaal; 9.00 uur:
ds. J.A. van Leeuwen. Viering H.
Avondmaal; zondag: 10.00 uur: ds.
J.A. van Leeuwen. Medewerking
herv. kerkkoor. Paascollecte. Crèche
aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Vrijdag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman;
zondag: 10.00 uur dr. M.E. Brinkman.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Woensag 14.00 uur Vrouwengroep;
zondag mevr. ds. C.E. Offerhaus.
Haarlem.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Donderdag 9.30 uur: witte donder-
dagviering voor ouderen; 20.00 uur:
plechtige eucharistieviering; vrijdag
15.00 uur: meditatie Kruisweg; 20.00
uur plechtige liturgie Goede Vrijdag;
zaterdag 20.00 uur: Paasnachtlitur-
gie; zondag: 10.00 uur plechtige hoog-
mis; maandag 10.00 uur: eucharistie-
viering met orgel en samenzang.

KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Vrijdag 19.00 uur: goede vnjdagvie-
ring H.A. ds. J. Overduin; zondag
10.30 uur: paasdienstds. J. Overduin;
19.00 uur: avonddienst ds. J. Over-
duin; woensdag 20.00 uur: bijbelstu-
die en bidstond.

NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniel, Zuiderstraat 3. Maan-.
dag om 15.00 uur, tel. 17200.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25.uur: idem.
•Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat •
vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18.15 en 10.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

c&utoverkuur

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel.
02507-19453 b.g.g. 13887

juweliers en diamantairs

JORKE & SCHALING
IN ZANDVOORTS KLEINSTE WINKELTJE:

GENÈVE

HORLOGES
Zwitserse perfektie, volmaakt van
vorm en afwerking. Quartz na-
tuurlijk. Met metalen of lederen

band, vanaf

495.-

GOLANA
SWISS

HORLOGES
Nóg een Zwitsers topmerk, heel
modern van lijn. Voorbeeld: leuk
zwart dameshorloge met witte

wijzerplaat en witleren band

295.-

HORLOGES
De nieuwe lijn uit het Cartier-huis.
Opzienbarend van vormgeving,
bijvoorbeeld: vuurrode wijzerplaat
met vinyl band in zwart en rood.

Vanaf

950.-
3-kleur gouden armbandjes, zo-
als de bekende „boontjes", vanaf

245.-
(in zilver 26.-)

Bijpassende oorknopjes of -ringen
vanaf

85.-
(zilver 30.-)

Entourageringen in 14 of 18 karaat
goud: robijn, smaragd, blauw- of
geel saffier, stersaffier, opaal,
gevat in een cirkel van briljant,

vanaf

1.840.-
Wit- of geelgouden fantasie-
ringen met 0,12 krt briljant

995.-
18 krt gouden slang met 0.18 krt

briljant

1.995.-

Wit- en geelgouden rij- en rivière-
ringen, alleen met briljant:
3-steens vanaf 530.-, of

afgewisseld met robijn, saffier of
smaragd, vanaf

385.-

14 en 18 karaat gouden 3-kleur
ringen in het bekende gevlochten

model, vanaf

185.-
(in 3-kleuren zilver 28.-)

Diverse exclusieve modellen 2- en
3-kleur gouden ringen met of

zonder briljant.
Speciale aanbieding:

14 KRT 3-KLEUR RING MET
BRILJANTJE

135.-

Goede wijn behoeft geen krans.
Zwaar verzilverde cadeau-artikelen
als kandelaars, schaaltjes en veel

spulletjes voor baby.
Bonbonschaaltje vanaf

23.-

Parelringen, al of niet met briljant,
vanaf

168.-
Bijpassende colliers, cultivé, in

diverse afmetingen en prijzen.

Olifanten als hanger in turkoois,
lapis, onyx, rozenkwarts, jade,
malachiet, tijgeroog, carneool en
ivoor. Gegarneerd met 14 krt geel

goud, vanaf

90.-

Massief zilveren miniaturen, niet
goedkoop, wél prachtig gemaakt.

Vanaf

47.-

Sportbedels in goud en zilver:
voetballers, voetballen en voet-
balschoenen (én de schoen die
Truus aan Willem gaf), surfers,

zeilers, wielrenners, enz.
Speciaal voor de luie sporters:

gouden kaartspel

69.-
Souvenirbedels: gouden

klompjes, molens en tulpen,
vanaf 55.-

Symboolbedels: geloof - hoop -
liefde, kruisje, davidster, hartje
met of zonder briljant, sleutel,

klavertje 4, enz. in goud, vanaf

40.-

Century
HORLOGES

Heel exclusieve collectie voor de
échte horloge-freak. Synthetische
of echte edelsteen, gecombineerd
met 24 krt goud of platina en des-
gewenst met één tot zeer veel

briljanten. Vanaf

3.500.-

VERLOVINGS-en
TROUWRINGEN

Traditionele en moderne ge-
matteerde modellen, eventueel in
2-of 3-kleuren goud.

Vanaf 300.- per paar.

Gold overlay sieraden, nieuw in
Nederland: 300 micron 14 krt

goud gewalst op brons.
Levenslang gegarandeerd.

Kan ook gedragen worden door
mensen dis allergisch zijn voor
doublé. Damesarmbandje vanaf

59.-

Speciaal voor heren:
ringen met of zonder briljant,

3-kleur zegelringen, dasspelden,
manchetknopen in zilver en goud

en gouden armbanden.

CARAN d ACH E

Weet u nog? Van de kleurpot-
loden. Schrijfsels. Ook in Sterling-

zilver. Ballpoint vanaf

115.-

JORKE & SCHALING
in Amsterdam al vele jaren een begrip op het gebied van

het ontwerpen en vervaardigen van exclusieve sieraden. Nu dus ook in Zandvoort.

Dagelijks geopend, ook 's avonds.
Hal Bouwes Hotel bij Casino
Tel. 1 46 86

Edelsmederij
Schaling en Ten Brink
Spuistraat 124 - Amsterdam
Tel. 020-24 80 21

Kampioen Oranje Nassauschool met de bekers. Staand vlnr. Robert Slap, Fré v.d. Mijc, Rcmco Vriezema, Cor Dijkstra,
Aschwin v.d. Mije, Michael v. Deursen; zittend vlnr. Arnold Nijkamp, Bouke Vellinga, Rcmco v.d. Mijc de Bie, Mick
Schweinsbergen, Dimitri Gazan, Arthur Paap, Jerocn Bouman. Liggend: Karim Raihani.

Oranje Nassauschool de sterkste
ZANDVOORT — Op de zwaar bespeelbare velden van Zandvoortmeeuwen aan de Van Lennepweg kon de schoolvoet-

balcommissie Zandvoort toch terugzien op een vlekkeloos verlopen voetbaltoernooi voor de Zandvoortse lagere scholen.
Na de eerste speeldag bleek al dat de ploegen elkaar niet veel toegaven. Er viel maar een forse uitslag te noteren en dat
was de overwinning van de Beatrixschool tegen de Hannie Schaftschool, 4-1 en voor het overige waren de verschillend
gering. Na de eerste dag ging de Beatrixschool aan kop direkt gevolgd door de Oranje Nassauschool met evenveel punten
maar een minder doelgemiddelde.

De volgende speeldag zou een zeer goede worden voor de Oranje Nassauschool. Twee ruime overwinningen van 5-0 en
6-0 leverden vier punten op en de eerste plaats. De Beatrixschool won ook beide wedstrijden maar door een krappe 2-1
zege op de Van Heuven Goedhartschool had nu de Oranje Nassauschool een beter doelsaldo. Opvallend was het zeer
goede spel van de Plesmanschool, een kleine school, die een opvallend gedisciplineerd elftal in het veld bracht.

De slotdag moest de beslissing brengen. De Oranje Nassauschool deed wat er verwacht werd en na een sterke partij
tegen de Van Heuven Goedhartschool konden de nieuwe kampioenen in de bloemetjes worden gezet Als sterke tweede
eindigde de Beatrixschool met evenveel punten maar zoals eerder vermeld een minder doelgemiddelde. Outsider Ples-
manschopl kwam als goede derde tevoorschijn, terwijl de Van Heuven Goedhartschool beslag legde op de vierde plaats.
De Hannie Schaftschool werd vijfde en de Nicolaas sloot de rij, van dit zeer sportieve toernooi.

Flexa
Plafondcoating
Reparatlecoating voor
bladderende of scheurende
plafonds. Licht struktuur-
effekt. Elastisch, goed vullend,
niet druipend, scheurover-
bruggend. In één laag
dekkend. Leverbaar in vele
kleuren.
Verpakking van 2,5 en 4 liter.

KEUR EN ZOON
Paradijswag 2
ZANDVOORT

Tel. 02507-ï 5602 /
023-286182

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

GEVRAAGD:
HULP IN DE

HUISHOUDING
Maandag-,

woensdag-en
vrijdagochtend.

Bellen na 18.00 uur:
1 5661

Gebonden man,
52 jaar,

zoekt vriendin
Brieven onder

nr. Z 762 bureau van
dit blad.

Gemeubileerde

KAMER
te huur.

Tel. 15182/16033.

L ET O P!
NIEUW l N ZAND VOORT:

IN-OUTDISCOU
MET DA VERENDE (BLIJVENDE) STUNTPRIJZEN

Overalls 49.-

Spijkerbroeken 69.-

Blouses 69.- 25.'

Bandplooibroeken 79.-

T-shirts 10,-/15.-/20.-

Joggingbroeken

Shorts 20.-

En op z'n paasbest:

in 'n 2-delig pak van 98,
hlPiÉlilÉlÉllllllllllillllllllll1^̂

Haltestraat 28,

„DIER-PLEZIER rr

DIERENSPECIAALZAAK

difoevo -«< CP
Vïjvervïssen

Goudvissen 4-7 cm 1.70, 7-10 cm 2.70

Goudkarpers 7-10 cm 4.90,

12-16 cm 14.50.Kooikarpers 15 cm 21.50

MADEN - MEELWORMEN -
TIJGERWORMEN

Certificaat

„DIERENGEZONDHEIDSCONSULENT"
erkend door het Ministerie van Landbouw en Visserij Er

zijn er dus meer in Kennemerland, 't is maar dat u 't weet.
Helmersstraat 11, Zandvoort (Oud-Noord).

Tel. 19345/15566.
Wij zijn geopend: maandag, dinsdag en vrijdag van

14.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

***•*
•*

Kwekerij P. M&U KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

•J
•ï

* VOOR KOMPLETE BEMESTING VAN UW TUIN

fPOKON
GAZO W-MESTSTOFFEN l WOLF GERATE

H ASF
* ILOOK BIOLOGISCH
l BORDER- EN TUINMEST
* SPECIALE ROZENMEST
* GEDROOGDESTALMEST
£ GAZONMEST MET ONKRUIDVERDELGER
* GAZONKUUR (SPECIAAL TEGEN MOS-GAZONS)
t GAZONVERNIEUWING (WOLF)
* BEPLANTING - GEREEDSCHAPPEN -ZADEN
£ GROENTEPLANTEN - KAMERPLANTEN E.D.

## ###### ************************ *.j



• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30 ,

m m v oud coureur en anti slipdeskundige
Alfred Abbenes

• Cursus auto te water na uw examen gratis van uw
rijschool

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de V2R

BRUGSTRAAT20-TEL. 02507-1 2071

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

PAASFIGUREN
R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

"""""S

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

OPHALEN HUISVUIL

l v m Pasen wordt het huisvuil van wijk l
(maandagwijk) op dinsdag 24 april opge-
haald.

De directeur,
Ing N Wertheim

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S.
RIOOL-en DAKSERVICE

Vrijblijvend prijsopgave.
Tel. 023 - 33 05 38 / 02508 -13 56

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -143 65

P. REUS
,Vis en specialiteiten'
Voor ais het goed moet zijn.
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

1e en2e paasdag
gesloten.
UIT EIGEN KEUKEN:

ZALM ROOMPATÉ, TARBOT-PATE
FRUITS DU MER-PATÉ, PAELLA, VIS-
RAGOÜT, TONGROLLETJES MET ZALM,
STOOFPALING IN WITTE WIJN-BOTER-

SAUS. BOUILLABAISE, KREEFTEN-
SOEP, FRANSE UIENSOEP, HOLLANDSE
GARNALENKROKETJES, VISBURGERS.
VEEL SALADES DAGVERS!

fEE

op de G rote K roe ht!
DATISMOOIMEEGENOMENVOORDEPAASDAGEN!

•%% & && te******* ^,«
iegeninleveringvandeze ||
waardebon ontvangt u --'

fricandeau
(y.d; achterharh)
héél kilo:;.,'• ;

fjïngékrüide

pm*
rollade

fijnétukje
; blanke

haas
heel kilo

§ !l9enjn'eve«ng vandeze f

gram originele

stogersham

-heel kilo

haasfilet-
rollddi
heel kilo

cent g!,
.

mnder- mnderbraad- mnderbief -
rosbief lappen hè , lappen hee k otë&fi !m&j&±*té:-:^'- , '- ;(J, •>.*?•'*•••••~.>••. • . . , • - . • . • • • -l -l
*RïmatK.wy ^•••'^"•:- . .v. ; , ' v. . . , :::;.•. . . . - . . • • • • •

154511951475
illliEfëïT li !"•
heerlijk f ongekruide

rollades
heel kilo v.a.

varkensbiefefuk
ofSchniteels dMQ'
(naturel) heel kilo •ĵ ^É^r tlv«
half om half ̂ A_ mager ^•M,** IIMPP

gehakt 1*95 rundergehakt 795 H
heel kilo V • heel kilo f • MÏUU

iiT-T-11']

VOORDEBARBEQUE SPECIAAL VOÖRU GEMARINEERD:
blanke varkens - --'
haqsfilet- . _ _ karbonade

dikbevleesde

magere ^flf » .

speklapjes /95 krabben O 95
heel kilo f t heel kilo V t

dikbevleesde

P AAS-AANBIEDINGEN
VRIJDAG en ZATERDAG

PERS-
SINAASAPPELEN i QO
10 voor

VERS GESNEDEN

SOEPGROENTEN
SPECIAAL
200 gram 1.49

1.65
HAGELWITTE

CHAMPIGNONS
per doosje

CHIPOLATA -TULBAND en
BAVAROISE-
TULBAND
in div. smaken C
van 7.50 voor Ui

AART
VEER

GROENTEN en FRUIT
Grote Krocht 23

Zandvoort
Tel. 1 44 04

VOOR'NHEERLIJKEPANSOEP:

schenke
• heel kilo ^»0 500 gr

WITTE
METÜRATISIIERCPIJPJE'

500 gram

GROTE SORTERING

FONDUE- ENGOURMET-
OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZATERDAG 9 00-15 00 UUR

let op! ons filiaal Botermarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

WIJ WENSEN U
PRETTIGE

PAASDAGEN

D e slagerij waar de klant nog echt koning is!

Breng met Pasen
een BLOEMETJE mee

van -Erica!
BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
voor het
chemisch

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

stomerij/dry cleoning«A siomenj/arYCieaning ̂  ̂Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gljzenkado 163

-^F

Deun pieces in geel
wil en porelgri|2e

motielies
i

Fijnezohkenopde
1 iok, Kimonoliin

Lida Bromet mode
Grote Krocht 19 - Zandvoort

Tel.02507-1 7878

SPANJE
TENERIFE
8- of 15-daagse vliegreis,

vertrek op 8, 22 én 29^april
en 6,13; 20 en 27 mei, met;

verblijf in Ten t3el pension in
Forntera - Primavera op Zuid

Tenerifej is eir al vanaf^ .;/

:l%.:lj!̂ ll||iij
' Bovendien is de tweede of

; derde week GRATIS!

exklusief veetóxtra ;
kinderkortihg, inklusief
'5-sterren-vliegreis' van

vraag uw reisadviseur het
zomerprograrhmavólnog
betaalbare vliegvakanties

.' v";; ":'•" ^'^.yan'tv^vv.^',.-!;

TENOBEL
REISBUREAU
„KËRKMAIM"

JGrote Krocht 20 - Zandvoort
Tel.02507-1 2560

Voor Pasen
in't nieuw!

met

Herman
Harms
SCHOENEN
Een ander gevoel
aan je voeten.

Grote Krocht 20b

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
G rote Krocht 28 - Zandvoort
Voordat het te druk wordt

met de (rode) gasten in uw huis:

VLOERBEDEKKING-SPRAY,
VLOOIENPOEDER,

VLOOIENBANDEN en
VERSTUIVERS

voor

HOND en KAT
f n Kennemerland de enige met het door
het ministerie van landbouw en visserij

erkende certificaat

„DIERENGEZONDHEIDSCONSULENT"

ditoevo

Handwerkzaak

Berendina
Tel. 17423

Zaterdagmiddag 21 april vanaf 13.30 uur: DEMONSTRATIE

JAPANS BORDUREN.
Kom gezellig even kijken!

.astenhuis
Grote Krocht 25 - Tel. 1 77 51 of 1 24 19

Kom gewoon kijken, er is misschien wat voor u bij.

DISCO-MEUBELS
BURO'S NU 50.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
TEENAGER-SEKRETAIRE van 139. voor 75.-

GREIMEN HOOGSLAPER metburoenladenvan259.-voor ...159.-

OPZETKASTEN van 119 voor 80.
LEDIKANTEN - MATRASSEN en KLEINMEUBELEM

Zaterdag 21 april van 11.00 tot 16.00 uur. ALLES MOET WEG ï ! !
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WIJ KOCHTEN ZuQ.OOD
LOSSE EIEREN SPECIAAL VOOR PASEN

DAAROM:
EXTRA PRIJSVERLAGING:

KOM MAAR HALEN BIJ

• HOOFDDORP: Marktlaan 55 • NIEUW VENNEP:
Hoofdweg 1185 • ZWANENBURG: Dennenlaan 18

• ZANDVOORT: Burg Engelbertsstraat 21

TIENJARIG JUBILEUM HERDACHT

Acht dagen lang feest!
ZANDVOORT - Acht dagen

lang heeft de vlag gewapperd bij
het bejaardencentrum Huis in
het Kostverloren. Acht dagen
lang hebben bewoners en inwo-
ners van de aanleunwoningen
feest gevierd, een feest dat in el-
kaar was gezet door het perso-
neel, ter ere van het tienjarig be-
staan.

Het begon allemaal met een feeste-
lijk kopje koffie op woensdag 11 april
met een officiële receptie waar tal
van oud bekenden, onder andere
oud-burgemeeser Nawijn en echteno-
te, wijkverpleegkundigen en vele
vrienden en bekenden aanwezig wa-
ren, terwijl ook burgemeester Ma-
chielsen en echtgenote en vertegen-
woordigers van de huidige gemeente-
raad „acte de présence" gaven.

Voor de bewoners was deze recep-
tie een hoogtepunt van de eerste dag,
die al begonnen was met het aansnij-
den van een metershoge taart en een
feestelijk diner.

Ook de kleding van het personeel,
de gehele week in Zandvoortse
dracht, werd door de bewoners en
gasten hooglijk gewaardeerd.

Donderdag werd de feestweek
voortgezet met een minikermis. Fa-
natiek werd gestreden om een prijsje
te bemachtigen bij het vlotbruggen,
flessen werpen en sjoelen. De waar-
zegster had evenmin te klagen over
gebrek aan belangstelling. Het goede
fortuin bleek de bewoners toe te la-
chen evenals een gezegende ouder-
dom. Wanneer al deze voorspellingen

uitkomen, dan kunnen er de eerste
jaren geen nieuwe bewoners worden
opgenomen, want iedereen wordt
minstens honderd jaar.

Met kritische aandacht werden de
kleinkunstverrichtingen van mede-
bewoners en personeel vrijdag ge-
volgd, want deze cabaretcompetitie
zorgde behalve voor ontspanning
ook vaak voor een bevrijdende lach.

De jury had een zware taak om hier
de prijswinnaars bekend te maken.

Nadat de bewoners hadden genoten
van een onvervalste Zandvoortse vis-
maaltijd op vrijdagmiddag werden
de feestelijkheden gestaakt, opdat
gedurende het weekeinde de bewo-
ners even rust konden nemen.

Het hoogtepunt deze week was on-
getwijfeld het toneelstuk opgevoerd
door het personeel, met enige ver-
sterking van buitenaf. Een toneelspel
geschreven door de Zandvoorter
Steen dat bij de bewoners bijzonder
m de smaak viel. Hier en daar was de
verontwaardiging over de dochter
duidelijk merkbaar in de zaal, terwijl
het eind goed, al goed, duidelijk zorg-
de voor opluchting allerwege.

Diezelfde voorstelling werd 's
avonds gegeven voor de bewoners
van de aanleunwoningen die er even-
veel plezier aan beleefden.

Dinsdag kwamen de bewoners zelf
m aktie. Nu werd het personeel eens
in het zonnetje gezet met een uitge-
breide potpourri, terwijl mevrouw
Hos met haar gedicht veel lof oogst-

te. En terecht want de beginregels

van ieder couplet vormden tezamen
het woord Huis m het Kostverloren.
Dinsdagavond een gezellige«familie-
avond met een extra optreden van de
winnares van de cabaretcompetitie
Lucy Hoekstra-van Nassau met haar
playbackshow van Danny de Munk
(Ciske de Rat). Het werd zo gezellig
dat het dansen niet werd vergeten,
massaal werd de hocky-ocky ge-
danst, terwijl de ouderwetse wals en
foxtrot met werden vergeten

Woensdag 18 april, dus gisteren
was het het einde van het feest. Tot
slot gingen honderd ballonnen de
lucht in, terwijl alle bewoners als her-
innering een fraai gegraveerd glas
ontvingen. Een kadootje dat door ie-
dereen op prijs werd gesteld. Met een
beetje weemoed werd de feestweek
besloten, doch het overgrote deel der
bewoners gaat met volle moed op
naar de viering van het vijftienjarig
bestaan.

Vlotbruggen, niet alleen voor dames.

Ongevallen

ZANDVOORT - Op zaterdag 14
april heeft een 43-jarige automobilis-'
te een 16-jarige bromfietsbestuurster
aangereden. Het ongeluk gebeurde
doordat de bestuurster van de auto
het 16-jarig meisje niet had opge-
merkt, toen deze de kruising Zand-
voortselaan, Kostverlorenstraat,
Haarlemmerstraat overstak. Het
meisje liep enkele schaafwonden op
en er ontstond lichte schade aan de
voertuigen.

Dezelfde dag verloor een 24-jarige
inwoner van Bentveld de macht over
het stuur toen hij met zijn bromfiets
over het fietspad naar Zandvoort
reed. De bromfiets kwam in de groen-
strook terecht, vermoedelijk doordat
er iets op het fietspad had gelegen.
De man kwam lelijk ten val en moest
per ambulance naar het ziekenhuis
worden overgebracht. Er was lichte
schade aan de bromfiets.

)P BLOTE VOETEN IN HET PARK

rolijk blijspel, goed
roor gulle lach

ZANDVpORT - De toneelver-
iging Wim Hildering heeft het
gelopen weekeinde gezorgd
3or veel vrolijkheid door het
Lijspel van Neil Simon „Op blo-

yoeten in het park" te kiezen
•jls'tweede stuk in haar jubileum-
ar.
Voor de afwisseling eens „een

olie bak" in verenigingsgebouw
e Krocht, heeft genoten van dit
meelspel dat met vaart en ver-
3 werd gebracht.
Nadat het eerste bedrijf een
at aarzelend begin kende (het
^ek of de cast nog warm moest
raaien) kwam er allengs meer
aart in het spel, de acteurs en
ctrices groeiden in hun rol en de
aal veerde op en leefde mee, zo-
at het ovationele applaus aan
et einde, zeker niet onverdiend
as.
Over de inhoud kunnen wij kort
jn, een jong getrouwd stel komt, na
':n wittebroodsperiode van zes da-
« in een hotel doorgebracht, dan
ndelijk in het nest, en zal serieus
arten met het huwelijk. Die start is
et briljant, want de in de 48ste
raat in New York bemachtigde bo-
mverdieping van een oud huurhuis,
mt nog al wat gebreken, en ook de

Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
•\erdenhout. Verschijnt ie-
lerc donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
wort.
Tel.: 02507-17166
3ostbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-13.00 en
14.00-17.00 uur
Vrijdag: 09,00-12.00 uur
Klachten over bezorging: uit-
*luitend vrijdagmorgen.
hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-

"oon: 020-451515, Postbus 51, Am-
"itelveen
Hedaktiechef: Dick Piet -
Amstelveen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ 34,50 per jaar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per half jaar
Voor postabonnementen gel-
oen andere tarieven.

buren blijken stuk voor stuk vreem-
de personages te zijn.

Wanneer het doek opgaat, wacht
de bruid temidden van rollen be-
hang, verfpotten en kisten op de
komst van respectievelijk: de meu-
bels, „de rnan van de telefoon" en
haar echtgenoot.

De enige die echter arriveert, is de
PTT'er, een kostelijke rol van Henny
Hildering, maar de meubels blijven
uit, wie echter wel alvast een kijkje
komt nemen, is de moeder van de
bruid en de buurman, terwijl de echt-
genoot allesbehalve gelukkig is met
het zojuist verworven appartement.

Bijzonder knap was het decor, zelfs
de „verflucht" van een pas geschil-
derde kamer was aanwezig. In het
tweede bedrijf bleek het apparte-
ment aangekleed, en de aah's en
ooohs' en de kreet „wat gezellig" van-
uit het publiek was zeker verdiend.

De jonge vrouw, opnieuw een uit-
stekende rol van Wilma Belder, blijkt
de esprit van de bovenbuurman Pie-
ter-Jelle Joustra bijzonder te waarrip-
ren. Een vrij moeilijke rol voor Jou-
stra omdat chargeren hier vrij ge-
makkelijk is, doch zonder te schmie-
ren zette hij een zeer geloofwaardige
Victor Velasco neer (je vraagt je toch
af of het raadlidmaatschap van zowel
Hildering en Joustra in het verleden
iets te maken kunnen hebben met
het uitstekende spel, of zijn alle poli-
tici nu eenmaal geboren acteurs?). .

Alie Bol', als de moeder was als van-
ouds grandioos, terwijl Ed Fransen,

Rolverdeling
Connie Bratter
PTT-monteur
Besteller
Paul Bratter
Ethel Banks
Victor Velasco
Regie
Souffleuse
Decor
Requisieten
Coördinator
Belichting etc.

Wilma Belder
Henny Hilderin'g
Henk Jansen
Ed Fransen
Alie Bol
Pieter J. Joustra
Alie Bol
Betty v.d. Kar
Henk Jansen c.s.
Emmy van
Wonderen
Wim Kok
Ron Klaas Bos

de jonge echtgenoot, eveneens een
zeer goede prestatie leverde.

De ruzie tussen de echtelieden m
het tweede tafreel van het tweede be-
drijf, was een knap staaltje van ac-
teertalent.

Nadat Fransen een zeer veronge-
lijkte echtgenoot had laten zien in
het eerste taffereel, was zijn boosheid
in het tweede een logisch gevolg, en
nogmaals met verve gebracht.

Een goed op elkaar afgestemde
cast die zorgde voor een vrolijke
avondje uit, waar zeer veel Zandvoor-
ters van hebben genoten. Regie was
van Alie Bol, en een speciaal woord
van dank aan de decorbouwers,
Henk Jansen, Wim Sluijs en Arie Ot-
to mag wel worden gegeven. Voor de
requisieten zorgde Emmy van Won-
deren, die eerlijk bekende het niet te
hebben kunnen klaren zonder de
hulp van kinderoperette en zuster-
verenigingen.

Zondagmiddag heeft Wim Hilde-
ring tal van oudere Zandvoprters een
vrolijke middag bezorgd. Niet alleen
was de toegang gratis maar behoefde
de Algemene Bond voor Ouderen dit
keer geen zaalhuur te betalen, een
klein geschenkje van de jubilerende
toneelvereniging, dat bijzonder werd
gewaardeerd.

MARGREET ATES

Grote hoeveelheid munitie in duinen
ZANDVOORT - Een dertienjarige

scholier heeft donderdagavond tij-
dens het spelen in de Waterleiding-
duinen een grote hoeveelheid oude
munitie, waarschijnlijk afkomstig uit
de Tweede Wereldoorlog gevonden.

Hij deed hiervan een deel in een
plastic zak en nam dit mee naar huis.
Zijn geschrokken ouders alarmeer-

den direct de politie. Volgens deze is
de meegenomen hoeveelheid, onge-
veer één kilo, slechts het topje van
een ijsberg.

De gewaarschuwde explosieven-
opruimingsdienst heeft inmiddels de
gevonden munitie en die in de duinen
onschadelijk gemaakt.

GROTE BRADERIE OP 3 JUNI

Ondernemers verschillen van
mening over verkeersarm centrum

ZANDVOORT - Op de vorige
week gehouden ledenvergade-
ring van de federatie handelsver-
eniging Hanze bleek dat lang
niet alle leden de zienswijze on-
dersteunen ten aanzien van een

den en een eenrichtingverkeer te krij-
gen, zo dat een lus ontstaat: Oranje-
straat, Grote Krocht, Hogeweg. Ui-
teraard zal het aansluitpunt ter
hoogte van Sterre der Zee c.q. be-
perkter gedeminisoneerd worden",
aldus het aangehaalde citaat uit de

„Het busstation dient verplaatst te worden" een mening die niet door alle
Zandvoortse ondernemers wordt gedeeld. Archieffoto.

„verkeersarm" centrum, zoals
dat door het bestuur wordt ge-
zien. In tegendeel zelfs, men ver-
weet het bestuur te voortvarend
te hebben gehandeld, en wenste
dat een extra vergadering zal
worden gehouden over dit onder-
werp.

Door het gemeentebestuur wordt
in de structuurstudie al gesproken
van een „verkeersarm" gebied. Het
college geeft aan dat de auto terugge-
drongen dient te worden uit het cen-
trum. Alhoewel dit beleidsplannen
zijn, wordt ev toch al tussen neus en
lippen door aan gewerkt. „De rijbaan
Grote Krocht dient versmald te wor-

beleidsnotities van de struktuurstu-
die.

Door het bestuur werd er in de
vergadering op gewezen dat deze be-
leidsplannen al worden uitgewerkt,
getuige de huidige werkzaamheden
aan de Grote Krocht en omgeving.

Eigen voorstel

Samen met het voorstel van de
Horeca Nederland afd. Zandvoort
werd door het bestuur van de federa-
tie handelsvereniging Hanze een an-
der alternatief ontworpen, namelijk:

In plaats van een parkeerterrein te

creren op het „zwarte veld" en daar-
achter, ware het beter het busstation
te verplaatsen naar de Prinsesseweg.
De dan vrijgekomen ruimte (het hui-
dige busstation) kan dan worden be-
nut voor de weekmarkt en/of par-
keerruimte. Volgens het bestuur is
het voordeel van dit plan dat er een
verkeers vriendelijk centrum ont-
staat.Vaarbij de afstand auto/winkel
voor het gehele centrum praktisch
gelijk is.

Ter vergadering bleek de nodige
kritiek van de leden, die aandrongen
op een ander voorstel waarin meerde-
re leden zich kunnen vinden.

Hiervoor wordt nu een aparte ver-
gadering gehouden die op 15 mei zal
worden gehouden. „Dit om te voor-
komen dat wij akkoord gaan met een
geleidelijke afsluiting van het cen-
trum voor het autoverkeer, dat gelijk
staat aan sluipmoord op onze za-
ken", aldus een ondernemer.

Bestuurswisseling

Op deze vergadering nam de heer
P. Versteege afscheid, en werd zijn
plaats ingenomen door de heer Leek.
Ook maakte voorzitter Moerenburg
bekend dat hij volgend jaar zijn voor-
zittersfunktie beschikbaar stelt.
Door ziekte van mevrouw Roozen
was het niet mogelijk officieel af-
scheid van haar te nemen. Na een
periode van ruim vijftien jaar heeft ze
namelijk de wens te kennen gegeven
met dit werk te willen stoppen. Haar
werkzaamheden worden voorlopig
overgenomen door de heer A. Fran-
ken.

Op zoek is men nog steeds naar een
plaatsvervanger van de heer Hilde-
ring, die vijfentwintig jaar lang Zand-
voort heeft vertegenwoordigd in de
Haarlemse Kamer van Koophandel.
Een eventuele kandidaat moet aan
veel eisen voldoen, doch de tijd
dringt, en eventuele liefhebbers wor-
den verzocht contact op te nemen
met het bestuur en/of de heer Hilde-
ring, omdat Zandvoort anders zijn
zetel m dit lichaam zal verliezen.

Tros ballonnen
landt in Baflo

ZANDVOORT - Er landt niet
elke dag een tros ballonnen
naast de deur. Dat was zater-
dagavond om tien voor acht wel
het geval bij de familie J. Balk in
het Groningse plaatsje Baflo.
Aan de vijftig ballonnen hing
bovendien een koker met een
vriendelijk briefje. De vinder
wordt medegedeeld dat het
Gasthuisplein in Zandvoort is
geopend en dat de ballonnen
ook van die plaats waren ppge-
stegen. Ze gingen de lucht in om
ongeveer drie uur. Ze behoorden
bij het plechtige lint doorknip-
pen door burgemeester Machiel-
sen en zijn vrouw. De opening
had zaterdag plaats. De WV
van Zandvoort heeft de vinder
een attentie in het vooruitzicht
gesteld. De luchtreis duurde on-
geveer vijf uur, de afstand Zand-
voort-Baflo is meer dan twee-
honderd kilometer. Baflo ligt
ten noorden van de stad Gronin-
gen.

Japans borduren
ZANDVOORT - Op zaterdag 21

april wordt in de handwerkzaak Be-
rendina, Grote Krocht 26, een de-
monstratie Japans borduren gege-
ven. De uit Japan afkomstige Toshi-
ko Hayashi laat haar „bunka shishu"
zien, hetgeen modern borduren bete-
kent in het Japans. Deze techniek is
mooi en eenvoudig en verschilt ge-
heel van de traditionele kruissteek-
methode. De demonstratie wordt ge-
geven van 13.00 tot 16.00 uur. De
toegang is gratis.

Radioprogramma
vanuit Riche

ZANDVOORT - Vanuit het restau-
rant Riche aan de Boulevard Bar-
naart wordt op vrijdag 20 april het
Vara-radioprogramma „Circuit" uit-
gezonden. Aanvang van de uitzen-
dmg: acht uur 's avonds.

Het programma wordt gepresen-
teerd door Maarten van de Biggelaar.

Belangstellenden dienen voor
kwart voor acht aanwezig te zijn. Het
bijwonen van de uitzending is gratis.

Hoogste temperatuur om circa 15.00 uur
E,l r wordt nog wel eens veron-
dersteld dat het tijdstip van de
hoogste temperatuur overdag
(maximumtemperatuur ge-
noemd) omstreeks zonsonder-
gang valt. Eigenlijk niet eens
zo'n onlogische gedachte, im-
mers de verwarming door de zon
gaat de hele dag door. Deson-
danks wordt de maximumtem-
peratuur, mits er niets bijzon-
ders aan de hand is, in de regel
afgelezen in de namiddag tussen
twee en drie uur. De verwarmen-
de invloed van de zon is nu een-
maal het grootst als ze hoog aan
de hemel staat, dus om 12 uur.
Verder straalt de aarde steeds
warmte uit, de wereldruimte m.
Die uitstraling neemt sterk toe
als de temperatuur van het
aardoppervlak hoger wordt, dus
juist in de loop van de middag.
Zolang de zon hoog aan de he-
mel staat, komt er ongeveer
evenveel warmte bij als er door
uitstraling verloren gaat. Maar
na enige tijd, als de zon zakt,
straalt de aarde meer warmte
uit dan de zonnestralen haar
toevoeren en dus daalt de tem-
peratuur.

Een en ander valt duidelijk op
te maken uit de tabellen van
uurlijkse temperatuurwaarne-
mingen in De Bilt. Beperken we
ons tot die van april, dan consta-
teren we dat de temperatuur in
deze maand om 12.00 uur 's mid-
dags op gemiddeld 11,1 gr. C.
staat. Daarna ondergaat het
kwik de volgende stijging: 11,5
gr. om 13.00 uur, 11,8 gr. om
14.00 uur. 'Om 15.00 uur wordt

een maximum van 12.0 gr. C. be-
reikt. Hierna treedt een daling
in als volgt: 11.9 gr. om 16.00 uur,
11.5 gr. om 17.00 uur en 10.8 gr.
C. om 13.00 uur. Het is echter
mogelijk dat er in de vroege
morgen een regenzone met veel
bewolking over ons land trekt.

Hierdoor wordt het stijgen van
de temperatuur belemmerd, om-
dat de verwarmde zonnestralen
nu door de bewolking worden te-
.gengehouden. Het kan dan bij-
voorbeeld gebeuren, dat de re-
gen om een uur of drie in de na-
middag ophoudt en de bewol-
king bijna geheel verdwijnt. De
zon krijgt dan alsnog gelegen-
heid de aarde te verwarmen en
de hoogste temperatuur treedt
nu op na drie uur, bijvoorbeeld
tussen 4 en 5 uur (als het ten-
minste geen winter is, want dan
gaat de zon te vroeg onder). Ook
kan het gebeuren dat zo'n regen-
zone met veel bewolking komt
aanzetten aan het eind van de
morgen, waardoor een verder
stijgen van de temperatuur
wordt verhinderd en deze zelfs
kan gaan dalen tengevolge van
de afkoelende werking van de
regen. Hierbij kan nog komen
een scherpe verandering van de
windrichting, waarbij koudere
lucht wordt aangevoerd. De
hoogste temperatuur valt nu
vroeger dan bij de normale gang
van zaken.

Nu verwacht U waarschijnlijk
ook dat de laagste temperatuur
's nachts (de minimumtempera-
tuur genoemd) ongeveer halver-
wcge middernacht en zonsop-

HET WEER

door Paul Dekkers ',

gang optreedt. Mis! De mim-
mumtemperatuur valt om-
streeks zonsopgang, want de af-
koeling blijft doorgaan zolang
de zon nog niet boven de horizon
verschenen is. In april blijkt de
thermometer in De Bilt zijn
laagste stand aan te wijzen tus-
sen 04.00 en 05.00 uur, t.w. 4,9 gr.
C.

Aprilse grillen
April houdt wel van uitersten.

Zo zit je in de erste decade (tien
dagen) in een kil dieptepunt,
met in Mijdrecht een gemiddel-
de etmaaltemperatuur van 5,3
gr. C. een waarde die nauwelijks
onderdeed voor de eerste deca-
de van de afgelopen winter-
maanden januari en februari die
gemiddelden lieten zien van res-
pectievelijk 5,4 en 5,1 gr. C. en zo
maak je een verrassend sterke
temperatuurstijging mee naar
18,6 gr.C.

Dit gebeurde in Mijdrecht op
zaterdag 14 april j 1.

In Zandvoort was de gemid-

delde temperatuur echter over
deze eerste decade een halve
gr.C. hoger. Dit kwam door de
invloed van het zeewater, hoe-
wel bijvoorbeeld op zondag 8
april de temperatuur weer een
graad lager was dan in Mij-
drecht.

Ook was de temperatuur aan
het Zandvoortse strand zater-
dag niet hoger dan 17 gr. C.

Ging de temperatuur op zon-
dag in Mijdrecht terug naar 16.8
gr. C. door de straffe noordelijke
wind was het zondag op het
strand niet warmer dan 9.8 gr. C.
En dat terwijl de afstand Mij-
drecht - Zandvoort hemelsbreed
niet meer dan twintig kilometer
bedraagt.

Maandag was het m Mijdrecht
12 gr. C. en zie, ook in Zandvoort
bereikte de temperatuur hetzelf-
de punt.

Gegevens van afgelopen dins-
dag in Mijdrecht zijn nog met
bekend, maar in Zandvoort was
het 's middags om 14.45 uur 14
gr. C met een zachte zeewind,
kracht 2.

De watertemperatuur van het
zeewater bedraagt momenteel 5-
6 gr. C.

Een zuiverder karakteristiek
van het weer als „April doet wat
hij wil" is voor deze maand dan
ook niet te geven.
Temperatuurnormalen periode
18-25 april:
Maximumtemperatuur over-
dag: 14 gr. C.
Minimumtemperatuur 's
nachts: 5 gr. C.

Zandvoortse bijdragen wor-
den verzorgd door Jules Fran-
sen.
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ZANDVOORT
TEL 02507 -11558

Tel. 02507 -1 27 88

Het strand van Zandvoort is klaar voor Pasen. Het ligt er
schoongewassen en goudglanzend bij, wanneer de zon schijnt. De
paviljoens, nog steeds op dezelfde plaats, zijn klaar om de gasten
te verwennen. De strandstoelen en zonnebanken staan klaar, en
achter glas is het goed toeven. Niets bruint zo snel als de vroege
april-zon, de service is al vanouds, dus goed. De strandpachters
hebben zin in het seizoen 1984, u ook? Kom dan snel en bemachtig
een zonnestoel of zonnebank bij uw favoriete paviljoen, want er
zijn natuurlijk extra verrassingen.

RICHE - Boulevard barnaart, blijft zomer
en winter open en daar is het beide paasda-
gen goed verblijven. De open haard zal wor-
den aangemaakt wanneer het buiten toch
wat frisjes is. De keuken is reeds geopend
vanaf 09.00-24.00 uur (dat leest u goed), ter-
wijl, extra verrassing er gedurende de mid-
dag- en avonduren live music is. Roman-
tisch dineren, met af en toe een dansje, dat
kan bij Riche.

PAVILJOEN „JOHNNIE" - Traditiege-
trouw worden hier eieren verstopt voor kin-
deren op paaszaterdag. Voor kinderen tot
zes jaar en voor kinderen van 6 jaar en ou-
der liggen er een aantal eieren. Het kind dat
een ei vindt kan dit in het paviljoen inwisse-
len voor een klein prijsje of herinnering. De
lieve jeugd wordt verwacht van 10.00 uur
's morgens en men moet zich haasten want
rond half twaalf is er meestal geen ei meer
te vinden. Daarna poffertjes of pannekoe-
ken eten, is een geweldig begin voor de
paasvakantie van de kinderen.

TAKE FIVE - heeft geen extra aktivitei-
ten voor de paasdagen, maar de vaste be-
zoekers zullen Sheila op haar post vinden,
misschien dat Gert de paasdagen ook thuis
doorbrengt. 'Beterschap.

Het is goed om na een strandwandeling
even binnen te lopen bij CLUB MARITIME
of de SEAGULL - Twee paviljoens vlak
voor de Rotonde die immer gereed zijn, die
beide gespecialiseerd zijn voor bruiloften en
partijen al dan niet met barbecue. Wordt er
bij Maritime nog gewacht met speciale eve-
nementen, bij DE SEAGULL hoopt men op
zaterdag 28 april op mooi weer want dan
kan men daar de parachutespringers in ak-
tie zien.

Bij FILMER nog geen tweede verkoop-
punt, maar dat hindert niet. Drankjes, kof-
fie etc. worden op bestelling gebracht daar
waar u het wenst. Bovendien noodt ook hier
het interieur tot een langdurig koffiedrin-
ken, of een pilsje vatten, want de stoelen
binnen zijn uit de kunst.

TREFPUNT - Zodra de maand mei in het
land is, beginnen hier weer de wekelijkse
fietstochten. Een echte ouderwetse strand-
tent en dat betekent ouderwetse gezellig-
heid in dit zeer goed verzorgde en verwarm-
de paviljoen.

Geen zin om thuis te eten met Pasen?
Geen nood, diverse specialiteiten op of na-
bij het strand. Ten eerste VISRESTATJ-
RANT BAD ZUID daar kan met het paas-
weekeinde, maar ook op andere dagen ge-

Het strandpaviljoen

dat al

50 jaar

voor u klaar staat!

lub ttti itiroe
Ons restaurantgedeelte is nu ook weer 's avonds geopend
(keuken tot 21.00 uur).
Naast diverse

VLEESGERECHTEN
voeren wij een ruime sortering

VISSCHOTELS
(tong, schol, kabeljauw, enz.)

Ook verzorgen wij voor groepen vanaf 20 personen

complete barbecue-party's
Graag zullen wij u hierover vrijblijvend informeren.

Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.
Tel.02607-188 88.

& Paul
HET IS WEER ZOVER!

Wij zijn weer iedere avond geopend
tot 24.00 u u r.

Onze Franse keuken is open
van 17.00 tot 22.00 uur.

Tevens een

uitstekende daghap
voor 12.50

Strandpaviljoen 1A - Zandvoort • Tel. 02507-1 69 59

nieten van een exclusieve vismaaltijd. Even
reserveren lijkt gewenst, tel. 13431.

Javaans genieten kan men vanaf nu ie-
dere dag in HOTEL BOUWES aan het Ja-
vaans buffet, geopend vanaf 18.00 uur, voor
ƒ 22,50 in de maand april, zoveel en zo vaak
u wilt.

PANORAMA RESTAURANT - Hier een
grandioos uitzicht over het strand en zee.
Een zeer voordelig a la carte-menu, óf een
exclusieve maaltijd in de Chefs Corner. U
kunt kiezen en blijft lang gemeten van de
maaltijden en het uitzicht.

FREDDY EN PAUL - Een eigen naam,
want de keuken van dit paviljoen heeft een
vaste klantenkring. Dit jaar is de keuken
eerder geopend, dus men kan er met Pasen
en ook ervoor terecht. Dagelijks een „verse
daghap" tot 20.00 uur, terwijl de exquise
Franse keuken voor de liefhebber heel wat
verrassingen in petto heeft.

TROPICAL - Een nieuwe naam, een
nieuwe eigenaar. Strandpaviljoen 16 is za-
terdag 14 april feestelijk geopend, een gran-
dioze opening, die, als het seizoen zo door-
gaat een ongekende hit zal worden.

LADYBIRD - Heeft al lang een vaste
vriendenkring gevonden. Ook hier uitnodi-
gende terrassen, en evenals Tropical, niet
ver van het station, dus een uitstekende si-
tuering. Een bezoekje na een wandeling is
zeker op zijn plaats. Misschien heerst hier
het sfeertje waarnaar u op zoek bent. Uit-
proberen dus Tropical en Ladybird.

BOUWES PALACE - bepaalt nog steeds
de skyline van Zandvoort. Bent u op de te-
rugweg, of heenweg? Wip hier eens de sfeer-
volle bar binnen.

sr-

Wij verzorgen ook uw
* B rui/o f t * Recepties
* Partijen % Koude buffetten e.d.

Seagull, dé strandtent bij de Rotonde
Tel. 02507 - 1 32 00

DE MEEST

SWINGENDE

TENT

VAN

ZANDVOORT

'Live'-muziek op de terrassen.
Prima eten. Bekend om de zelfgemaakte

loempia's en saté.
Organisatie van (barbecue)feesten.

VISRESTAURANT BAD-ZUID

Paviljoen 4 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 34 31

Het paasweekend gezellig dineren op het strand.

SPECIAAL PAASMENU
Crabsalade met toast en boter

* * *
Grote zeetong

met garnituur
« » *

Dame B/anche
# * +

f34.35
RESERVEER TIJDIG

COMFORTABEL EN GEZELLIG
Vele vis- en vleesspecialiteiten.

Geopend tot24.00 uur, reservering aanbevolen.
Keuken geopend tot 21.30 uur.

' '

(Pannekoeken-Poffertjes)
Strandpaviljoen 7

20 soorten pannekoeken
* * *

Heerlijke satés en schashliks
* * *

Op de terrassen bij Johnny . .
word je bruin,

van je tenen tot je kruin.

* * *
Inlichtingen voor recepties,

examen- of personeelsfeestjes,
al dan niet met barbecue:

- tel. 1 71 70

PALACE
HOTEL
ZANDVOORT
De nieuwe eigenaars:
Marcel de Graaf,
Camille Decaen,
Mohieddinne Khachnaoui.

Binnenkort zullen wij u graag ontvangen
in ons geheel gerenoveerde hotel.

Burg. van Fenemaplein 2 - Zandvoort
Tel.02507-1 2911

r*&^ />0
v

r . 8
Hanbboort

. 02507=164 06

ban
maart t/m sfeptembEr

StrandtentH

Bent u er
al eens

geweest?

Riche
Boulevard
Barnaart 67
Zandvoort
Tel. 1 25 53

De XV van rCiche
is weer in de maand.

De .Kest van het seizoen
moet de zon het doen.

Beide paasdagen LIVE MUSIC

NIEUW IN

«

in originele Javaanse stijl.
Onbeperkt kunt u hiervan genieten,

dagelijks van 18.00 tot 22.00 uur.
Ter kennismaking tot 1 mei

van 27.50 voor 22.50 per persoon.
tedere zaterdag en zondag diner-dansant

met live-music.

V

Badhuisplein 7
Zandvoort

Inl. en reserv.:
02507-1 2144

NIEUW!
Kom gauw eens

langs!

STRANDPAVILJOEN 16 ZANDVOORT TELEFOON 02507-12883
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)AMES EVENEENS OP DREEF

ZVM-handballers ook in
yeldkompetitie in vorm
ZANDVOORT - Na de promo-

ie in de zaalhandbalkompetitie
i'at ZVM er in het veldhandbal-
;ebeuren ook geen gras over
Jroeien. Tegen het sterke Berdos
laaiden de Zandvoorters vernie-
igend uit en met zeer aantrekke-
ijk handbal werd een 27-19 pyer-
dning behaald. In deze afdeling
;aat ZVM opnieuw aan kop. De
lames kwamen eveneens goed
oor de dag en zegevierden over

iVijk aan Zee met 8-2.

Na de huldiging voor de wedstrijd
wamen de Zandvoortse heren flit-
:nd uit de startblokken en de eerste
ijf aanvallen waren dan ook raak, 5-
Deze achterstand kon Berdos niet

leer te boven komen en met het no-
ige geluk werd de achterstand voor
e gasten niet groter. ZVM bleef sco-
en maar Berdos kon met enige fraaie
kties de schade beperkt houden,
luststand 15-9.
Na de doelwisseling was er balver-
es bij ZVM en Berdos profiteerde
oor terug te komen tot 15-12. In deze
ase zat het ZVM niet mee met twee
petters op de doelpaal. Cor van de
Coekelt en de zeer slimme Ernst Peh-
3 zorgden voor opnieuw vijf punten
erschil maar Berdos gaf zich nog
iet gewonnen. Beide teams speel-
en prima handbal en bezorgden de
ele supporters veel kijkplezier. Nog
en maal kon Berdos dichterbij ko-

men (17-15) 'maar daarna was de
Zandvoortse machine niet meer te
stiïppen. Een schitterende aanval
tussen de gebroeders Berkhout bete-
kende 18-15 een schutters Cor van de
Koekelt en Ernst Pehle zorgden voor
meer afstand.

ZVM verwerkte het Berdos-offesief
zeer bekwaam mede door enige goe-
de reddingen van Pieter Trommel. In
de slotfase mengde ook Djurre Bou-
kes zich in de score en wel zeer opval-
lend was zijn doelpunt nr. 26. Boukes
onderschepte de bal en zag dat de
Berdos doelman te ver zijn doel was
uitgekomen en met een zeer fraaie
boogbal verdween de bal in het net.
Berdos probeerde tevergeefs ZVM
een halt toe te roepen maar slaagde
daar volstrekt niet in. Eindstand 27-
19.

Coach Atze van der Heide: „Tegen
Berdos speelden we een prima partij.
Iedereen knokte er voor en zodoende
ontstond er een geweldige , partij
handbal. Het loopt als een trein en
we staan ook in het veldhandbal aan
kop en maken een goede kans."

Doelpunten ZVM: Cor van de Koe-
kelt 13, Djurre Boukes 6, Ernst Pehle
5, Joost Berkhout 2, Hans Mol 1.

Dames
Net als de herencoach was ook de

damescoach Geert Dijkstra zeer te-i
vreden. „Het was een van de betere

partijen dit seizoen ondanks een iets
mindere tweede helft."

In de eerste helft liep het geweldig
bij ZVM. Zeer agressief bestreedt
ZVM Wijk aan Zee dat daardoor wei-
nig ruimte kreeg om gevaarlijk te
worden. ZVM bouwde m de eerste
helft een komfortabele 5-1 voor-
sprong op. In het tweede gedeelte
was de strijd wat minder. Het samen-
spel verliep wat slordiger waardoor
er balverlies ontstond. Wijk aan Zee
kon echter niet profiteren mede door
het zeer goede keeperswerk van
Greet Vastenhouw. De Zandvoortse
doelvrouwe moest slechts tweemaal
kapituleren, maar daar had Wijk aan
Zee twee strafworpen voor nodig.

Aanvallend kwam ZVM minder los
maar kon de stand toch ruimer ma-
ken en op 8-2 bepalen. Deze overwin-
ning betekende dat de Zandvoortse
dames uit de laatste vier wedstrijden
zes punten haalden, wat een goede
stijging op de ranglijst inhield. Die
ranglijst ziet er als volgt uit: KIC 10-
17, Bato 9-14, ZVM 11-12, IJmond 2
9-10, Full Speed 9-9, Wijk aan Zee 2
11-8, Concordia (Hul.) 10-6, Concordia
(Hrl.) 11-4.

Het succesvolle ZVM-heren handbalteam. Staande vlnr. coach Atze van der Heide, Pieter Trommel, Ernst
Pehle, Djurre Boukes, Joost Berkhout, Hans Mol, Cor van de Koekelt. Zittend vlnr. Ko Schouten, Dirk Berkhout
en trainster Henny van de Koekelt. Foto Dick Loenen.

Standen voetbalclubs
Tweede klasse A KNVB
WFC 19-30
ZFC 19-29
ADO '20 19-24
Zilverm. 19-23
Vitesse'22 19-18
VIOSW 19-17
Hollandia 19-16
HBC 19-16
SVW'27 19-16
Alcm.Victrix 19-11
Volewijckers 19- 7

Vierde klasse KNVB zater-
dag
SMS 19-30
De Geuzen 18-26
SCZ'58 18-22
De Spartaan 19-22
D WA 19-20
RCH 19-20

DSC'74 18-17
Swift 19-16
Hoofddorp 20-16
Bloemendaal 19-14
Zandvoort'75 18-13
Energie 20-10

Tweede klasse HVB
Renova 20-33
Schalkwijk 20-24
CBS 19-23
TZB 20-22
DSC'74 20-21
EHS 20-20

Heemstede 20-18
BSM 19-17
WH 19-15
Vogelenzang 19-13
Cnter Heemskerk 20-19

VEEL DIPLOMA'S VOOR ZEESCHUIMERS

Zwemmers en poloërs in topvorm
ZANDVOORT - De officials

van de KNZB hadden het weer
druk met het afnemen van exa-
mens voor zwem- en waterpolo-
brevetten, twee zwemmers van
de Zandvoortse zwem- en polp-
club De Zeeschuimedrs waren in
Blackpool (Engeland) actiefin de
Interland tegen de Engelse
ploeg, limietwedstrijden in
Amersfoort, Speedostrijd in Vo-
lendam en een nationale vier-
kamp kunstzwemmen met goede
resultaten, kortom veel zwemac-
tie in zwembad De Duinpan of el-
ders.

Onder leiding van mevrouw Bel-
laart-Wesmaas als KNZB-gedele-
geerde werden weer vele Zeeschui-
mers getest voor de zwembrevetten.
Gelukkig slaagden alle kandidaatjes.
Het Ie brevet werd behaald door Ly-
dia Chericoni, Robin Molenaar en
Bertil Koper; Sander Drommel, Zita
Valk en Marjorie Dekker ontvingen
trots hun 2e brevet. Voor het 3e bre-
vet waar in plaats van 25 meter nu 50
meter over de verschillende zwemsla-

gen wordt gezwommen slaagden Yne
Hogetoorn met 24.8 seconden op de
vlinderslag, 44.8 seconden voor de
rugslag, 53.3 seconden voor de
schoolslag en 42.4 seconden op de
borstcrawl. Marja Molenaar en Ar-
thur van Deursen slaagden voor hun
5e brevet over steeds 100 meter in
zeer goede tijden. Bij de waterpolo-
brevetten o.l.v. R. Blom uit Haarlem,
slaagde Edwin Veer voor het 2e bre-
vet, Edwin Pilon, Robert Arens en
Fernado Heeroma schitterden bij het
3e en hoogste waterpolobrevet. Deze
officiële KNZB-brevetten stimuleren
de belangstelling voor het wedstrijd-
zwemmen en waterpolo in hoge ma-
te. De opleiding bij De Zeeschuimers
is er dan ook op gericht elk jaar weer
nieuwe kinderen klaar te stomen
voor deze zwemonderscheidingen.

Waterpolo

iegereeks ZVM onderbroken
ZANDVOORT - Na een gewei-

üge serie successen is Zand-
oortmeeuwen in de thuiswed-
;rijd tegen Hollandia tot een te-
urstellende 0-1 nederlaag geko-
len. Het voor lijfsbehoud strij-
ende Hollandia was in de eerste
elft feller en kwam op voor-
prong, die in de tweede helft, on-
anks een sterker Zandvoort-
aeeuwen gehandhaafd bleef.
De strijd tussen Zandvoortmeeu-
en en Hollandia was niet groots en
an beide kanten waren het de defen-
es die de beste indruk maakten,
eel kansen wisten de voorwaartsen
ch niet te scheppen. In de vijfen-
mntigste minuut viel, na later zou
lijken, de beslissing. Hollandia aan-
aller Te Paske speelde zich knap
rij en scoorde beheerst 0-1.

De badgasten werden nadien wat
erker en zagen inzetten van Steef
ater en Marcel Schoorl door de
oornse doelman gekeerd. Een vrije
ap van Water verdween wel in het
oei, doch het feest ging niet door
aar buitenspel was geconstateerd.
In de tweede helft was het eerst
ollandia dat een mogelijkheid
reeg de score te verhogen, maar al-
en voor Steffers verdween de bal
oog over. Na deze eerste minuten is
ollandia er niet meer aan te pas ge-

komen. Zandvportmeeuwen wilde
graag de overwinningenreeks voort-
zetten en kwam tot wat beter spel
dat enige goede kansen opleverde.
Norbert Vissers kreeg de beste moge-
lijkheid maar alleen voor de doelman
faalde hij. Zeer aktief in het straf-
schopgebied was Steef Water. Hij
speelde zich vaak goed vrij maar zijn
schoten en kopballen vonden geen
genade in de ogen van de uitstekende
doelman Zwagerman.

Ook Marcel Schoorl en Jos van der
Meij kwamen in schietpositie maar
de afwerking wilde niet vlotten. In de
slotfase bracht trainer Willem Groen
aanvaller Raymond Roode in het
team voor derdediger Bert Leijen-
horst om nog meer aanvalskracht te
krijgen. Het mocht echter niet baten
en Hollandia ging met twee belang-
rijke punten huiswaarts.

Trainer Willem Groen was na af-
loop wat teleurgesteld: „Gezien de
tweede helft had een gelijkspel zeker
verdiend geweest, maar de Hollandia
doelman pakte echter alles. Jammer
van het eerste tegendoelpunt anders
had er zeker meer ingezeten", aldus
Willem Groen die verder niet onte-
vreden is over het verloop van de
kompetitie. „Vooral over de laatste
fase kan je kontent zijn. Het ging de
laatste wedstrijden zeer goed. Van-
daag miste we Hans Schmidt, al werd
hij op zijn plaats goed vervangen
door Ed Vastenhouw. Nu had ik an-

dere spelers echter willen opstellen,
maar zij wilden niet. Een winnend
team kan je moeilijk gaan verande-
ren, en nu was daar de kans voor. On-
danks deze nederlaag willen we in de
laatste drie wedstrijden toch probe-
ren de vierde plaats te pakken, wat
toch wel mogelijk moet zijn".

Voor de kompetitie is Zandvoort-
meeuwen dit weekend vrij, maar
speelt vrijdag aanstaande een oefen-
wedstrijd tegen Tjelstervang uit De-
nemarken. De wedstrijd is op het
hoofdveld aan de Vondellaan en het
eerste fluitsignaal is om 18.15 uur.

Zowel Edwin Veer, Edwin Pilon,
Fernando Heeroma en Robert Arens
zijn fervente waterpoloers die in wed-
strijden zeker tot de betere spelers
behoren. Afgelopen weekend in
zwembad De Duinpan was er weer
•veel Zeeschuimers-talent te bewon-
deren; De- meisjes-aspiranten -in-hun
poule spelend op een zeer aanvallen-
de wijze lieten het VZV uit Velsen
niet veel eer. Met maar liefst 17-0 ver-
sloegen zij hun overigens zeer spor-
tieve tegenstanders en plaatsten zich
met een met Rapido uit Haarlem ge-
deelde 2e plaats achter het opper-
machtige Kroosduikers uit West-
zaan. Ook het teams jongens-aspi-
ranten A won overtuigend van HPC
uit Heemstede met cijfers die er niet
om liegen (eindstand 16-1). Zij bezet-
ten in de ranglijst een zeer goede 2e
plaats achter Nereus uit Zaandam,
maar zijn niet meer in staat om de
allerhoogste eer te betwisten. Hard
knokken in het water was zeker no-
dig om Aquafit uit Castricum op ge-

Zandvoort '75 pakt
belangrijk gelijkspel

AMSTERDAM - Tegen het
hoog geklasseerde De Geuzen
heeft Zandvoort '75 een zeer ver-
dienstelijk gelijkspel in de wacht
gesleept, 2-2. De Geuzen dat nog
kans heeft op de titel mocht geen
punt verspelen en Zandvoort '75
had het ene punt zeer nodig in de
strijd om lijfsbehoud. Door de

at-cel Schoorl gaat neer doch uit de toegekende
l komen.

Zand voortmeeuwen niet tot scoren kun-
Foto: Dick Loenen

overwinning van Energie zijn de
Zandvoorters nog niet geheel in
veiligheid.

De Geuzen moest lijdelijk toezien
dat Zandvoort '75 zeer goed begon,
en reeds in de eerste minuut had een
voorsprong genomen kunnen wor-
den. Een goede voorzet van Coen van
de Heuvel werd keihard ingekopt
maar de Amsterdamse doelman was
juist ter plaatse. Direkt hierna lag
Peter Braamzeel de bal voor de altijd
aanspeelbare Ruud van der Putten
en zijn uithaal kon de lange doelman
nipt tot hoekschop verwerken. Na
tien minuten kregen de Zandvoorters
eindelijk loon naar werken toen Toi-
ne Toonen een terugspeelbal onder-
schepte en beheerst scoorde, 0-1.

Toen was het De Geuzen dat zijn
snelle spitsen aan het werk zette en
het de Zandvoort '75-defensie moei-
lijk maakte. De gelijkmaker werd ge-
scoord maar daar waren enige slor-
digheden in de Zandvoortse defensie
aan voorafgegaan, 1-1. De Geuzen
rook een kans en de Zandvoortse
verdediging was genoodzaakt een
aantal hoekschoppen weg te geven
en eenmaal moest Raymond Keu-
ning zijn gepasseerde doelman op de
lijn assisteren.

Na de rust werd het spoedig 2-1
toen de bal door een opeenhoping
van spelers in het Zandvoortse doel
verdween. Zandvoort '75 gaf zich niet
gewonnen, en Gerard Nijkarnp vuur-
de zijn mannen langs de lijn aan tot
nog meer inzet. Verdediger Bart
Koops knalde de bal rakelings langs
de paal. Vervolgens drong Zandvoort
'75 De Geuzen in de verdediging
maar lang konden de Amsterdam-
mers stand houden. Het werd voor de
talrijke toeschouwers een spannend
voetbalgevecht met twee teams die
elkaar niets toegaven. Vijf minuten
voor het einde lanceerde Coen van
der Heuvel met een gave pass Toine
Toonen en opnieuw wist deze te sco-
ren, 2-2. Direkt na deze goede aktie
kwam Toonen tot een verrassend
schot dat centimeters naast het doel
ging. Met een verwoed aanvallend
Zandvoort '75 floot de scheidsrechter
voor het einde, waarmee Zandvoort
'75 een verdiend punt mee naar huis
nam.

lijke cijfers te houden, 3-3 was de
eindstand van het Zandvoortse team
jongens aspiranten B dat overigens
met een 5e plaats in de totaalrang-
schikking geen kansen op ereplaat-
sen heeft. Ondanks de inspanningen
van de jongste pupillen van De Zee-
schuimers slagen zowel de jongens
als de meisjes er niet in een belangrij-
ke stempel te drukken op hun water-
polokompetitie. Toch kunnen zij
goed uit hun waterpoloslof schieten,
zoals de meisjes deden tegen KZC uit
Beverwijk. Overtuigend versloegen
zij deze ploeg met 9-6. Door geelzucht
getroffen kunnen de jongens-pupillen
geen gebruik maken van de midden-
velder Robert ter Heyden en de ge-
routineerde verdediger Martin van
der Aar. Dankzij de inzet van de te
kleine ploeg kan er vaak nog een
goed resultaat uit de bus komen. Een
vierde plaats in de totaalrangschik-
king is daarom een kompliment.

Voorbereiding titelstrijd
Overdekte zwembaden met een

baanlengte van 50 meter zijn er niet
zo veel in Nederland. Toch worden de

nationale zwemkampioenschappen
altijd in het Amersfoortse 50 meter-
bad georganiseerd, terwijl tot verle-
den jaar toegang tot deze kampioen-
schappen alleen mogelijk was met li-
mieten die gezwommen waren in 50
meter-baden.

Het enige 50 meter-bad in Noord-
Holland ligt in Beverwijk en dat werd
daardoor vaak overbelast van de
aanvragen om te kunnen zwemmen
voor limieten. Sinds de KNZB ook
tijden in 25 meter-baden accepteert
voor de zwemkampioenschappen re-
gent het limiettijden.

Om alvast te acclimatiseren is het
afgelopen weekend een ploeg Zee-
schuimers naar Amersfoort getogen.
Ruud Heeroma, Wander Halderman,
Jeroen Schultheis, Nico Wempe en
Onnp Joustra samen met de dames
Ingrid van de Fits, Esther Huizinga
en Barbera de Wit namen het o.a. op
tegen de Amersfoortse ploeg AZ &
PC. Allemaal in het bezit van de toe-
gangslimiet op de 25 meter-baan, was
de test alleen voor Nico Wempe suk-
sesvol met zijn 1.16.9 sek. op de 100
meter schoolslag. Ria Willemse en
Hans Jansen van Steenwijk'34 kwa-
men uit in de Nederlandse ploeg in
het Engelse Blackpool in het kader
van een interlandwedstrijd. Beiden
zijn inmiddels de beste op het school-
slaggebied en zijn daardoor steeds in
de Nederlandse zwemvertegenwoor-
diging opgesteld.

SC Unicum kampioen
ZANDVOORT - Ook in de

voorjaarscompetitie van de tafel-
tennissers van Kennemerland
zijn de spelers van de Zandvoort-
se Sportclub Unicum '73 weer
zeer suksesvol voor de dag geko-
men. Drie teams werden bijna
zonder concurrentie kampioen
en promoveren naar een hogere
klasse. W. Hoppe, speler van het
eerste herenteam, bereikte tij-
dens de zondag gehouden club-
kampioenschappen de hoogste
'trede en ontving de beker voor
de beste Zandvoortse prestatie.

Een zeer spannende strijd ging
vooraf aan de finale van de Zand-
voortse clubkampioenschappen van
SC Unicum. Na twee uur zeer inten-
sief tafeltennissen in de sportzaal van
Nieuw Unicum traden voor de finale-
plaatsen Frits van Varik, Mej. N.
Doing, D. ter Heyden, W. Hoppe en J.
Peek in het strijdperk. De spelers van
het eerste herenteam D. ter Heyden,
W. Hoppe en J. Peek beheersten met
hun geroutineerd spel deze finalepar-
tijen bijna volledig. Hun onderlinge
wedstrijden moesten de beslissing
gaan brengen. De strijd van Peek te-
gen Hoppe werd in drie sets beslist in
het voordeel van Hoppe, D. ter Hey-
den tegen Peek werd een duidelijke 2

-set overwinning voor Peek en Ter
Heijden tegen Hoppe kon geen vujist
meer maken om nog een beslissings-
ronde af te dwingen. Hoppe dicteerde
het spel en Ter Heyden moest daarin
ook in twee sets zijn meerdere erken-
nen. Zonder verliespunten kon Hop-
pe als beste speler de overwinnings-
beker in ontvangst nemen. Overigens
gaat dit drietal nu proberen in de der-
de klas NTTB hun promotie waar te
maken.

Een zeer verheugende ontwikke-
ling is te zien in het jeugd-tafeltennis
want zowel het 2e juniorenteam met
Erik Stokman, David Augustin en
Torn Steiner als het jeugdige pupil-
lenteam met Robert ter Heijden, Ro-
bert Cliteur, Hoost Wiesman en Ed-
win Pilon bereikte de kampioenstitel
en promoveren. Logisch dat zij daar-
voor met bloemen en een leuke herin-
nering door het bestuur werden ge-
huldigd. Een geweldige stimulans
voor de vijf jeugdteams van SC Uni-
cum, die nog werd onderstreept door
de toezegging van Taxi-bedrijf Tees-
seling uit Zandvoort om speciaal de
jeugdafdeling tafeltennis een finan-
cieel ruggesteuntje te geven bij hun
pogingen ook in de tweede helft van
1984 tot de kampioenstitels door te
dringen. Een kans misschien om bij-
voorbeeld zo'n ideale tafeltenmsro-
botmachine aan te schaffen voor de
trainingen.

TZB besluit met zege
HAARLEM - TZB heeit de

kompetitie goed besloten door
een 1-0 zege op VVH in Haarlem.
De strijd was niet groots maar
technisch was TZB iets beter en
verdiende daardoor de zege.
Door de twee punten is TZB op
een vierde plaats geïndigd wat
een goed resultaat is.

De strijd tussen VVH en TZB was
van geen belang meer en slechts uit-
sluitend voor de statistieken. In de
eerste helft was er dan ook weinig
vechtlust van beide teams hetgeen
een lauwe vertoning opleverde. Een
iets beters TZB zat in de tweede helft
wat feller op de bal en drukte VVH
terug in de defensie. De Haarlem-
mers konden het hogere tempo van
de Boys niet volgen en moesten enige
malen aan de noodrem trekken waar-
door de strijd een wat onvriendelijk
karakter kreeg. Al snel hadden zowel
TZB als VVH begrepen dat het geen
zin had de partij uit de hand te laten
lopen en werd het beeld wat vriende-
lijker.

In dertigste minuut kwam TZB op
de 1-0 voorsprong en heeft die niet
meer uit handen gegeven. Een Zand-
voortse inzet werd uit het doel gesla-
gen door een Haarlemse speler met
de hand en de toegekende strafschop
werd keihard ingeschoten door Rom
Zwemmer. Het laatste kwartier heeft
VVH het wel geprobeerd maar kon
niet echt gevaarlijk worden. Over het
kompetitieverloop toonde voorzitter
Frans Veerman zich wel tevreden:
„Als je voor het begin van de kompe-
titie zegt een vierde plaats is mooi,
dan zeg je ja. Achteraf bezien zeg ik

er had meer ingezeten ais cie beginfa-
se wat beter was geweest \Ve zijn de
kompetitie te angstig: begonnen en
behaalden toen zeer weinig punten.
We hebben ons echter goed hersteld
en een troost is dat we van kampioen
Renova als enige nloeg drie punten
wisten te pakkr

(Advcrtentie)

RONDVLUCHTEN
per N LM City Hopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.45 uur.
TI 65 y " per persoon

f.45," kind.tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252

NLMCityHopper
Fastandiriendly.

ZHC internationaal
paashockeytoernooi

ZANDVOOBT - Komende zater-
dag en zondag organiseert de Zand-
voorise Hockey Club haar zeer be-
kende internationale paashockey-
toernooi. Ook dit keer is er een sterk
deelnemersveld uit binnen- en bui-
tenland. Zaterdag beginnen de wed-
strijden orn 12.30 uur en zondag zul-
len de wedstrijden om 12.45 uur aan-
vangen. Om ongeveer 17.45 uur volgt
de prijsuitreiking, waarna het gehele
festijn besloten wordt met een disco-
avond. Deelnemende verenigingen
zijn uit Engeland: BP en Blackheath;
uit Schotland, Dunfernlme College;
uit Frankrijk CA Montrouge; uit
Duitsland, Wustenader Tennis und
Hockey Club en uit Nederland Heer-
len, Hudito Uitgeest. Kameleon en
Zandvoort.
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ZHC-hockey
goede overwinning

ZANDVOORT - In de hockey-
kompetitie kwamen de ZHC-dames
tot een goede 2-0 overwinning op Bre-
da en de heren bereikten na een doel-
puntrijke wedstrijd een gelijkspel te-
gen Hisalis, 4-4.

In een snelle en aanvallende partij
hebben zowel Zandvoort als Hisalis
gezorgd voor een fraai kijkspel. Door
het open spel waren er vele fraaie ak-
ties te zien en ook het scoreverloop
was goed voor veel spanning. Zand-
voort nam door doelpunten van
tweemaal Olaf van Ekeren en Joost
Poelman een voorsprong. In de twee-
de helft moest Zandvoort toezien dat
Hisalis gelijk kon komen door enige
misverstanden in de defensie, 4-4.

De dames waren veel beter dan
Breda en al voor de rust was de strijd
beslist. Door doelpunten van Sanne
Toenbreker en Sandra van der Brom
nam Zandvoort een 2-0 voorsprong
die niet meer in gevaar is geweest.
Met snelle kombinaties heeft Breda
in het tweede gedeelte tevergeefs ge-
probeerd de achterstand weg te
werken. De Zandvoortse defensie
kon de onnauwkeurig opgezette aan-
vallen eenvoudig onschadelijk ma-
ken en pakte zodoende de verdiende
zege.
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Crazy races op
eerste Paasdag

ZANDVOORT - Op zondag 22 april
- eerste-paasdag - wordt op het circuit
van Zandvoort do zogeheten crazy
races gehouden. Deze races werden
voor wat Zandvoort betreft vorig jaar
tweede kerstdag geïntroduceerd on-
der de camera's van Veronica televi-
sie. De vele reacties daarop hebben
geleid tot herhaling van het evene-
ment. Crazy races is afkomstig van
het Zweedse volksracen. Bij deze
vorm van autosport is het toegestaan
elkaar „dwars" te zitten, ofwel te du-
wen en af te houden. De auto's moe-
ten wel voorzien zijn van een veilig-
heidskooi, een brandblusser en een
goede veiligheidsriem.

De races zijn op het korte circuit.
Het publiek kan de wedstrijden dan
op korte afstand blijven volgen. Aan
de start zal de aspirantenklasse ver-
schijnen. De deelnemers daarin, rij-
den zonder licentie. Ze moeten echter
kunnen bewijzen dat ze voor een li-
centie in aanmerking kunnen komen.
De races beginnen 's middags om
half twee en ze duren tot ongeveer
half vijf. de toegangsprijs bedraagt
ƒ T 50.
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Sterk begin
TC Zandvoort

ZANDVOORT - In de tennis-
kpmpetitie kende Zandvoort een
uitstekende start door eerst in de
uitwedstrijd tegen Cream Crac-
kers een 4-4 gelijkspel te behalen
en een 6-2 zege op Manege 2.

Zandvoort startte tegen Cream
Crackers in Groningen zeer gemoti-
veerd. Wijnand van de Boom bepaal-
de in het eerste enkelspel het spel en
was veel sterker dan Olders, 6-4, 6-3.
Nadat Hans Bruggeman de eerste set
gepakt had moest hij in de tweede set
met een nederlaag genoegen nemen.
In de derde set stelde Bruggeman or-
de op zaken en met schitterend ten-
nis pakte hij het tweede Zandvoortse
punt.

In het dames-enkel had Nicole Eijs-
sen geen kans tegen Drurie maar El-
len Driebergen had geen enkele
moeite met Bollegraaf (6-1 en 6-2),
waardoor de voorsprong werd uitge-
bouwd. Zelfs kwam Zandvoort op een
4-1 voorsprong door het sterke heren-
dubbel Hans Schmidt en Wijnand
van de Boom. Het damesdubbel en
beide mixeddubbels gingen verloren
waardoor Cream Crackers alsnog op
gelijke hoogte mot Zandvoort kwam.

Een dag later moest Zandvoort in
eigen huis aantreden tegen Manege
twee uit Apeldoorn. Opnieuw was het
Wijnand van de Boom die zeer sterk
opende en Hans Bruggeman deed
niet voor hem onder waardoor Zand-
voort op een 2-0 voorsprong kwam.
Ellen Driebergen zorgde voor het der-
de Zandvoortse punt maar Nicole
Eijssen was niet opgewassen tegen
Babette Pluim. In het herendubbel
was Hans Schmidt prima op dreef en
samen met Wijnand van de Boom
schotelden zij de vele toeschouwers
spektakulair tennis voor. Met 6-4 en
6-3 werden Reezigt en Achtereekte
aan de kant gezet. Door een neder-
laag in het damesdubbel maar twee
overwinningen in het mixeddubbel
behaalde Zandvoort een fraaie 6-2
overwinning.



DOE MEE AAN DE GROTE
PAASEIEREN WEDSTRIJD
Wie maakt hel mooiste auto-ei?

De V A.G organisatie organiseert een
leuke paaswed strijd in het maken van
auto-eieren met leuke prijzen. Iedereen
mag en kan meedoen. Je stuurt maar net
zoveel beplakte, beschilderde of versierde
eieren in als je maar wilt

Prijzen: 10 ATARI spelcomputers. >
Inlichtingen en inschrijfformulieren
tref je tijdens de
expositie aan in
onze showroom ,

A
ATARI

In onze showroom is het
Pasen van 18 april tot en
met 27 april. Terecht dat we
zeggen: „Wanneer zien we
U ?" Met zoveel nieuws is
onze paasbeste expositie
van Volkswagen en Audi
meer dan de moeite waard.

In onze showroom staat
de nieuwe lente-frisse Jetta.
Een auto die de middelmaat
in alle opzichten passeert

Behalve de nieuwe Jetta
vindt u bij ons natuurlijk
ook andere Volkswagens en
Audi's.

PAASBEST VOORDEEL
U treft een aantal speciale

paasbeste voordeelaufo's
aan. Auto's die zijn voorzien
van vele extra's die allemaal
zijn inbegrepen bij de toch
al zo gunstige prijs.

NA 6 MILJOEN GOLFS, DE NIEUWE GOLF.
Kort na zijn introductie al een daverend bucccs De nieuwe

Golf is groter, langer, breder, comfortabeler, sneller, zuiniger,
stiller, duurzamer en mooier.

DE NIEUWE GOLF VA. f17.999,-.

PASSEER DE MIDDELMAAT. IN DE NIEUWE JETTA.
Een sportieve styling rondom superieure techniek, een

bovenmatige kofferbak, een verfijnde uitrusting en riant
comfort \oor5 personen. Zo'n formaat was in deze Klasse nog
niet te koop.

DE LUXE VAN DE PASSAT ROYAL.
De Passat Royal is net als alle andere Passats van huis

uit een zeer compleet uitgevoerde auto. De toevoeging Royal
dankt deze Passat aan 2 uitermate luxueuze uitvoerings-
details: metallic lakkleur en een schuifdak.

Uw VA.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

TE KOOPAANGEBODEN:

woning in centrum Zandvoort
Ind.: woonkamer, hal, toilet, nieuwe keuken,

badkamer, zonnige patio + achterom;
1e etage: 3 slaapkamers.

Vraagprijs f 165.000.-
Willemstraat27-Tel.1 6885

GEVRAAGD:

BANKET-
BAKKER
_±_ 20 jaar.
Kerkstraat 15
Tel. 1 22 53

VOORDIREKT:

HULP
voor de
afwas
Haltestraat 13
Tel. 1 47 38

SLAGERIJ ARBOUW
Haltestraat 12-Tel. 1 2616

SPECIAAL VOOR HET PAASWEEKEND:

Malse filetrollade • -,,,; 6.90
Zelfgemaakte leverworst 1.75
Heerlijke huzarensalade 50o gram 4.75

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

Te koop:

Datsun Sunny
Coupé 1400

69.000 km, bouwjaar 79.
f 6000.-.

Tel. 02507-13440.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

t 32 12

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Te pacht
aangeboden:
KAMP-

WINKEL
Tel. 02507-12312

P A AS-M EN U
Meloen met Ardenner ham

* * *

Filets de sole „Véronique"
gepocheerde tongfilets met druiven en witte wijnsaus,

verse groenten en aardappelpuree

* * *

Medaillons de Veau
kalfshaas met champignons, geserveerd met artisjokbodem

en gebakken aardappelen

* * *

Paaspolonaise

f 42.50
Kerkstraat 15 -Tel. 1 22 53

Flexo Acryllotex
Onovertroffen muurverf
voor binnen en buiten. Beter
is er niet. Ook het kleuraan-
bod is ongekend groot.
Muren en plafonds in Acryl-
latex kunt u goed schoon-
maken met water en zeep,
zonder dat dit afbreuk doet
aan het zijdeglanzend
karakter.

KEUR EN ZOON
Paradijtwag 2
ZANDVOORT

Tel.02507-1 5602 /
023-28 61 BZ

VREEBURG & ZN.
> Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

i

Voor

vers Hollands zuiglam
naar de Topslager.

Heeft u onze

LASSAGNA en MOUSAKA
al eens geproefd?

25 min. in de oven en smullen maar.

Maak Pasen warm en
gezellig met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60
VRIJDAGAVOND EN ZONDAG-
MIDDAG GEOPEND.

De specialist in al uw
bloemwerken.

PAASREKLAME
bii

BAKKER VAN
DER WERFF

\
ZATERDAG:

5 PAAS-BANANENSOEZEN
voor de prijs van T-

Ook kunt u bij ons in de winkel
het lekkerste paasbrood

even komen proeven.

Bakker v. d. Werff
Winkelcentrum Nieuw-Noord l
Gasthuisploin 3 - Tel. 1 21 29 l

Jan Steenstraat 1 - Te). 1 72 45 f

'J

HAVEANICEEASTER!
FROHES OSTERFEST!

JOYEUX FÊTE DE PAQUES!
KALA PASCHA!

FELICES PASCUAS!

Welke taai u straks in uw
vakantie hoort,
bepaalt u zelf!
Nu wordt u in elk geval in uw eigen
taal een goed en

VROLIJK PAASFEEST
gewenst door uw REISBURO

Eurosol
goed voor alle reizen

U weet Het toch? 020-242222.
Méér vakantie voor minder geld!
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AMSTERDAM KRIJGT OLYMPISCHE SPELEN

Zandvoort kan 'een graantje meepikken
ZANDVOORT/DEN HAAG - Wanneer de Commissie Wagner de

adviezen van staatssecretaris drs. J.P. van der Reijden ondersteunt,
dan ziet het er naar uit dat Zandvoort, en met name het circuit een
fiks brok van de Olympische Spelen 1992, naar zich toe kan trekken.

Door directeur Jim Vermeulen van het Zandvoortse circuit is
namelijk ingehaakt op de plannendie worden ontwikkeld om in 1992
de Olympische Spelen in Nederland te houden. „Wanneer Amster-
dam wordt aangewezen, en ik heb goede redenen om daarin te
geloven, dan zal de driehoek Almere/Amsterdam/Zandvoort voor
1992 een belangrijke plaats innemen. Wij hebben uiteraard het
Zandvoortse bedrijfsleven nodig ter ondersteuning van onze plan-
nen, en voorzitter Moerenburg van de Federatie Handelsvereniging
Hanze heeft positief gereageerd door ons verzoek op de komende
ledenvergadering (9 april) op de agenda te plaatsen. Uit een onder-
zoek door ons verricht is bovendien naar voren gekomen dat de
meeste Zandvoorters positief staan tegenover Olympische deelname
van Zandvoort. Ruim zeventig procent van de ondervraagden rea-
geert positief op het idee", vertelt Jim Vermeulen enthousiast na een
langdurig onderhoud in Den Haag met de staatssecretaris en leden
van de vaste kamercommissie.

ter beter met uitgewerkte plannen
komen, dan is het voor de leden een-
voudiger een standpunt te bepalen.
Wij hebben keihard gewerkt, en wij
zijn nu zover. Naast het verzoek van
de Cenav kunnen wij op 9 april te-
vens een uitgewerkt ontwerp op tafel
leggen hoe het Zandvoortse bednjfs-
leven kan inhaken op de Olympische
plannen", aldus Moerenburg.

Haalbaar

Bedrijfsleven
De besprekingen in Den Haag blij-

ken al eind 1983 door Jim Vermeulen
gestart te zijn.

Direct nadat bekend werd dat Ne-
derland eventueel in aanmerking zou
komen voor het houden van de
Olympische zomerspelen, heeft men
in Zandvoort de zogenaamde „Hor-

diaanse" plannen uit de ijskast ge-
haald.

„Hordo mag dan uitgemaakt zijn
voor een fantast, bepaalde ideeën
van die man waren nog zo gek niet",
zegt Charles Moerenburg.

„Jim heeft mij direct van zijn plan-
nen op de hoogte gebracht, en ik heb
medewerking toegezegd, in die zin,
dat natuurlijk de toestemming van
de leden een vereiste is. Je kunt ech-

Haalbaar voor Zandvoort blijkt te
zijn voor de Olympische Spelen het
schietcentrum (pistool, geweer en
kleiduiven) op het circuit te houden.

Als speciale voorziening wordt
hiervoor gevraagd een wapenwerk-
plaats in te richten. Een eenvoudig in
te willigen verzoek.

Ten tweede, wellicht het belang-
rijkste onderdeel zal zijn het keer-
punt van de marathon.

De start hiervan is in het nieuwe
Olympisch Stadion te Amsterdam,
het keerpunt het circuit, het eind-
punt eveneens in het stadion.

Voordeel van deze marathon is dat
de lopers via Haarlem en het dan
voltooide Visserspad door de duinen
naar Zandvoort kunnen gaan. Een
belangrijk punt is het keerpunt,

daarvoor worden diverse persfacili-
teiten gevraagd, die het circuit al
heeft. De tv-kabels liggen er, de tele-
foons etc. Het circuit bezit nu een-
maal deze faciliteiten in verband met
de Grand Prix, faciliteiten waarvan
tijdens de Olympische Spelen een
dankbaar gebruik kan worden ge-
maakt.

Binnencircuitterrein
Plannen zijn ook ontwikkeld om

het derde onderdeel, namelijk het
handboogschieten in Zandvoort te
houden. „Alle schietnummers in één
plaats, is voor de Commissie Wagner
een „must". „Voor de schietbaan (pi-
stool, geweer en kleiduiven) kunnen
wij gebruik maken van de huidige
schietbaan die slechts wat aanpas-
sing behoeft.

Het handboogschieten echter vergt
een baan Noord/Zuid op een veld van
200x250 m., die windarm is. Wanneer
wij dit realiseren in het binnencir-
cuitterrein is dit ook een uitstekende
accommodatie na de spelen voor de-
ze sport waarvoor een groeiende be-
langstelling bestaat. Zandvoort kent
al één handboogschuttersvereniging,
namelijk die van Nieuw Unicum,
waar dit onder de bewoners zeer po-

pulair is. Na de spelen kan de acc-
commodatie dienen voor nationale
en internationale wedstrijden", aldus
Vermeulen.

Bovendien blijkt dat op het minis-
terie van WVC een verzoek is ontvan-
gen van de internationale Golf Orga-
nisatie, deze sport als „promotion-
sport" in 1992 te erkennen. In Los
Angeles 1984 zal dit tennissen zijn,
wat de promotiesport in Seoel zal zijn
in 1988 is nog niet bekend, doch voor
1992 is daar het verzoek van deze
organisatie. „Dit verzoek is geba-
seerd op de ervaringen van de uitste-
kend georganiseerde internationale
open kampioenschappen 1983 die m
Zandvoort werden gehouden. Zeker-
heid bestaat hierover niet, maar dit
voorstel zal verder de nodige aan-
dacht krijgen".

Accommodatie
Het realiseren van het handboog-

schietcentrum, én het verbeteren van
de schietbaan en andere faciliteiten
kan gerealiseerd worden via enkele
subsidies. In het rapport Haalbaar-
heidsstudie Olympische Spelen
wordt gesteld dat zoveel mogelijk
gebruik gemaakt dient te worden ge-
maakt van bestaande sportaccom-

Geen zekerheid over subsidie
voor bouwlocatie Van Lennepweg

ZANDVOORT - Niet alle raadsleden blijken ervan overtuigd dat
Zandvoort voor de bouw van 39 woningen aan de Van Lennepweg/
Sofiaweg in aanmerking zal komen voor een rijkssubsidie om hier
premie-C koopwoningen te bouwen.

Ook het college is hiervan nog niet zeker, getuige het raadsvoorstel
waarin wordt gezegd:

„Gelet op het harde feit dat geen contingenten op korte termijn
*•eschikbaar zijn voor gesubsidieerde bouw, stellen wij voor u dit
plan te realiseren in de koopsector in definancieringscatsgorie, vrije
sector, zo mogelijk met premie C".

Hoewel géén der raadsleden woningbouw in welke vorm dan ook in
de weg wil staan, stellen de frakties van CDA-D'66 en PvdA de na-
druk op betaalbare woningen. Wordt de rijkssubsidie van ƒ 6.500.-
per woning niet ontvangen, dan zullen de woningen; gebouwd in de
vrije koopsector, te duur worden voor inwoners met een smallere
beurs, en dat is een gegeven waaraan zij niet zonder meer voorbij
wilden gaan.

Het raadsvoorstel werd dan
ook, na langdurige discussies en
afwijzing van een motie, aange-
nomen met elf stemmen voor
(WD, Inspraak Nu en Gemeente
Belangen) en zes stemmen tegen,
(CDA, D'66 en PvdA).

Door Ingwersen (CDA) werd de
aandacht gevraagd voor deze subsi-
dieregeling die door de minister per l
juli zal worden gefiatteerd. „De pro-
vincie Noord-Holland heeft een to-
taal van 1400 premie-C koopwonin-
gen te verdelen. Er liggen nu al sta-
pels aanvragen van welhaast alle
Noordhollandse gemeenten. Duide-
lijk is nu al dat de plannen „klaar"
moeten zijn, en dat zij zullen worden
toegekend aan die projekten met la-
ge stichtingskosten. Zandvoort zit te
hoog met een bedrag van ƒ 121.000.-
per woning aan stichtingskosten met
deze Slokker-woningen. Zandvoort
moet nog een art. 19 procedure star-
ten, dus zijn de bouwplannen dan wel
gereed voor l juli?, anders vissen wij
achter het net," vroeg hij de voorzit-
ter.

Bovendien was de gehele procedu-
re rond de inschrijving en toekenning
van het projekt in zijn ogen niet héle-
maal correct verlopen. Slechts met
de grootste moeite had hij het schrij-
ven door de gemeente verzonden aan
een aantal bouwondernemers kun-
nen achterhalen, een schrijven dat
bijzonder onvolledig was opgesteld.

Objectiviteit
Door zijn fraktiegenoot Richard

van As werd de nadruk gelegd op de
objectiviteit waarmee de inschrijvm-
gen beoordeeld behoren te worden.

Ten eerste wilde Van As gemfor-
meerd worden over de wijze waarop

de diverse bouwondernemingen door
het college waren benaderd, of men
allemaal gelijkluidende randvoor-
waarden had ontvangen en op welke
motivatie de andere afschrijvingen
waren afgewezen.

Het doorstromingseffect dat door
de bouw van premie-C woningen be-
hoort te ont.'-'aa:i 'ioordat flathewo-
ners uit Nieuw Noord huurwoningen
verlaten en deze dus vrijkomen voor
lagere inkomensgroepen, werd door
hem sterk in twijfel getrokken. Van
As had vernomen dat er nu al veel
interesse zou bestaan voor deze wo-
ningen, doch waarop was deze inte-
resse gebaseerd en kon het aantal
van „wel twintig gezinnen die hier-

Geen tweede
verkooppunt
op het strand

ZANDVpORT - Tot grote ver-
bazing van veel raadsleden bleek
het agendapunt „tweede ver-
kooppunt" voor de strandpach-
ters op verzoek van de strand-
pachtersvereniging van de agen-
da afgevoerd.

Verzoek ingetrokken
bezoek van een inspecteur van

de drankwetgeving had de secretaris
van de vereniging van strandpach-
ters-Zandvoort het raadzaam geoor-
deeld het verzoek in te trekken om-
dat gebleken was dat in zo'n ver-
kooppunt geen alcoholhoudende
dranken mogen worden verkocht,
daardoor wordt voor de strandpach-
ters het tweede verkooppunt onren-
dabel, dus besloot men ervan af te
zien.

Op de raadsvergadering verklaar-
de jurist André Gielen, dat hij zich
hiermee wel kon verenigen mits de
strandpachters ook de Arob-proce-
dure die nog steeds lopende is, terug-
trekken. Hij vermoeddde namelijk
een Juridisch grapje" waardoor de
strandpachters alsnog in het seizoen
een tweede verkooppunt kunnen in-
richten. Raadslid Toonen bestreed
deze zienswijze „daar had men nog
liet aangedacht" een mening die
öoor Gielen zeer duidelijk werd be-
'wijfeld.

Karwei
bijna
,geklaard'

BOOMPLANTDAG
QOR SCHOLIEREN

ZANDVOORT - Vanaf morgen
zal het Gasthuisplein, wanneer
zich op het laatste moment geen
vertragingen voordoen, weer voor
het doorgaande verkeer worden
opengesteld.

De laatste hand werd de afgelo-
pen dagen gelegd aan de voltooi-
ing van dit oude dorpshart, dat
door het grote aantal bomen en
bloembakken en andere indeling
een ware „face lift" heeft onder-
gaan.

Niet minder dan één en twintig
forse iepen werden gepoot, zeven
bloembakken plus een bloemperk
aan de voet van de trap naar het
Gasthuishofje gevuld, en banken
werden aangebracht. Het aantal
verkeerspaaltjes dat het parkeren
op het voetgangersgedeelte moet
voorkomen, is niet te tellen.

Op het Gasthuisplein werden
iepen geplaatst omdat dit het
sterkste soort is in verband met
de „tochthoek" dat het Gasthuis-
plein in wezen is. Volgens een
woordvoerder van PW behoeft
men voorlopig niet bevreesd te
zijn voor iepziekte omdat de bo-
men vrij „resistent" zijn.

Boomplantdag

Overigens worden er dit jaar in
Zandvoort geen bomen geplant
op de nationale boomplantdag.
Oorzaak hiervan is een misver-
stand tussen de Dienst PW, de
afdeling onderwijs en het school-
hoofdencontact.

Wethouder Attema van" PW
deelt desgevraagd mede: „Er wor-
den dit jaar geen bomen door de
schoolkinderen geplant omdat
door de scholen bezwaar is ge-
maakt dat de kinderen uit Zuid
bomen moeten planten in Noord.
Of dit de werkelijke reden is weet
ik niel, maar ik mag toch aanne-
men dat de Dienst PW weet waar-
over ze praat als mij dit wordt
verteld. Ik vind dat bijzonder jam-
mer, want juist bomen kunnen de
eentonigheid van Zandvoort, de
grijsheid onderbreken. Ik denk
dat er wel een modus gevonden
had kunnen worden, door bijvoor-
beeld de bomen die nu in de Nico-
laas Beetsstraat geplant moeten

Bomen worden geplant op het Gasthuisplein dat in de toekomst zeer
lommerrijk lijkt te worden.(Foto Berlott)

worden door de schoolkinderen
uit Noord te laten poten, in plaats
van die uit Zuid die aan de beurt
waren. We kunnen echter nie-
mand tot iets verplichten, dus la-
ten wij het maar zo, maar jammer
is het wel".

Het hoofd van het schoolhoof-
dencontact mevrouw M. van der
Meulen is bijzonder verbaasd
wanneer ze deze reden verneemt.
„Ik weet niet beter of door Zuid
(Oranje Nassau/Hannie Schaft- en
Mariaschool red.) zouden dit jaar
bomen geplant worden. Wél is het
zo dat wij in het kader van de
algemene bezuinigingen hebben
voorgesteld dit jaar niet deel te

' nemen aan de nationale boom-
plantdag omdat dit kostenbespa-
rend voor de Dienst PW, manu-
ren, zou kunnen zijn. In plaats

daaivu., uLubun wij voorgesteld
dat de kinderen bij hun eigen
school een boom zouden planten
in de tuin. Dat leek ons een aan-
merkelijke besparing, doch het
was slechts een voorstel. Een
voorstel overigens waarop wij tot
op heden niets vernomen heb-
ben".

Een communicatiestoornis dus
tussen de afdeling onderwijs en
PW, of OW en wethouder. Door de
chef afdeling Onderwijs de heer
Pannekeet wordt medegedeeld
dat het voorstel van het school-
hoofdencontact nog in behande-
ling is, dat er op de nationale
boomplantdag dan wel niet ge-
plant zal worden, doch dat bij de
scholen een boom in de naaste
toekomst misschien toch nog
wordt gepoot.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

1 71 66
voor in aanmerking willen komen",
zoals er wordt gefluisterd hard ge-
maakt worden.

Door het CDA werd een motie inge-
diend waarin werd gevraagd het be-
sluit aan de beslissing om de locatie
Van Lennepweg/Sophiaweg te be-
stemmen voor de bouw van een com-
plex koopwoningen in de vrije sector
te verbinden, de voorwaarde dat de
minister van VROM daadwerkelijk
ten behoeve van dit projekt het be-
drag van de premie-C koopwoningen
zal verlenen.

Stringent
Een motie die door het merendeel

der raad „te stringent" gevonden
werd, want mocht het niet lukken de
subsidie van ƒ 6.500.- per woning in
de wacht te slepen, dan kunnen er
tenminste nog andere woningen ge-
bouwd worden, zo luidde de mening
van VVD, Gemeentebelangen en In-
spraak Nu.

Burgemeester Machielsen betoog-
de dat het college alles in het werk
zal stellen om de beoogde premie in
de wacht te slepen. Mocht dit niet
lukken dan kunnen wij altijd voor l
januari van het volgend jaar een aan-
vraag indienen", aldus de voorzitter.

Voor de zogenaamde Slokker-wo-
ningen was door het college gekozen,
omdat de woonlasten per woning,
(energiekosten) belangrijk lager wa-
ren dan die van andere bouwonder-
nemers. Bovendien was door Slokker
goed ingespeeld op stedebouwkundi-
ge structuur van het gebied.

Vervolg op pagina b

Jager om het leven
gekomen

ZANDVOORT - Door een bos-
wachter werd vrijdagmiddag in het
duingebied Boulevard Barnaart/Zee-
weg het stoffelijk overschot aange-
troffen van de heer Van der Kolk uit
Beverwijk.

De 75-jarige voormalige jachtopzie-
ner was in het bezit van een jachtver-
gunning voor dit gebied en was vrij-
dag ter plaatse gaan jagen. Hij werd
omstreeks 12.00 uur in de middag
nog in leven gezien.

Jachtopziener Van der Kolk was in
het bezit van een jachtgeweer, waar-
van de trekker al bij een lichte druk
overgaat. Sectie heeft uitgewezen dat
hij is overleden tengevolge van
shock, bloedverlies en een verbrijzeld
bekken. Volgens de Zandvoortse re-
cherche moet misdrijf uitgesloten
worden geacht. Vermoe wordt dat
het geweer is afgegaan bij het in- of
uitstappen van de jager bij zijn auto,
want het stoffelijk overschot bevond
zich naast de personenwagen.

A-team naar circuit
ZANDVOORT - „Murdoch", „Fa-

ce", „B.A." en Hannibal kortom het
originele A-team wordt tweede paas-
dag in Zandvoort vernacht. Tijdens
de paasraces zullen zij per helicopter
's middags om twee uur landen op
het terrein van de antislipschool van
Rob Slotemaker.

Perschef Buwalda van het Zand-
voortse circuit is bijzonder verheugd
dat het de directie is gelukt beslag te
leggen op dit tv-team dat speciaal bij
de jeugd zeer geliefd is.

Besprekingen in Den Haag lussen drs. Van der Heijden en Jim
Vermeulen.
modaties. Verbetering en uitbreiding
valt onder een speciale subsidie-rege-
hng voor de spelen. Eveneens kan
een aanvraag worden ingediend bij
economische zaken voor de realisatie
van het handboogcentrum om dit via
een „werkgelegenheidsproject voor
langdurig werklozen" met een mini-
mum aan kosten te realiseren.

(Foto Dick Loenen)
Hierbij kan ook het bedrijfsleven

worden betrokken. „Wij denken er-
aan een stichting in het leven te
roepen, waarvoor door de Hanze vijf-
entwintigduizend gulden beschik-
baar wordt gesteld. Een horecacen-
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Uitreiking Loeressen
dit jaar te middernacht

ZANDVOORT - De uitreiking
van de onderscheidingen van het
1-april-genootschap, zal dit jaar
plaatsvinden te middernacht. In
de nacht van 31 maart/1 april zal
in Sociëteit Duysterghast be-
kendgemaakt worden wie dit
jaar in aanmerking komt voor de
„Prix de Joke", de prijs voor de
beste praclical joke van het afge-
lopen jaar. Zoals gebruikelijk
wordt de naam van deze persoon-
men) voorlopig nog geheim ge-
houden.

Mary Dresselhuys zal op deze da-
tum de Ere-Loeres, de hoogste onder-
scheidmg ontvangen. Ze ontvangt
dit voor haar gehele carrière omdat
zij naar de mening van de jury, de
beste comediènne is die Nederland
kent.

Mary Dresselhuys vindt het bijzon-
der leuk om de onderscheiding te
ontvangen. „Vorig jaar had men mij
reeds gevraagd, doch toen was ik in
het buitenland. Het is te vermoeiend
voor mij om na de voorstelling nog
naar Zandvoort te komen, dat is na-
tuurlijk wel jammer, maar ik denk
dat het na afloop van de voorstelling
toch ook wel gezellig zal worden in
Amsteam."

Verbaasd is Mary Dresselhuys wel
wanneer ze verneemt dat ze in de
lange historie van het 1-april-genoot-
schap slechts de tweede vrouw is die
voor deze onderscheiding in aanmer-
king komt. Na Hetty Blok in 1983,
dus nu Mary Dresselhuys in 1984 „Je
zou zeggen gebrek aan humor van de
heren" merkt ze schalks op.

Mary Dresselhuys zal de vporstel-
hngen van Stille Nacht m mei beein-
digen Het nieuwe toneelstuk van Ca-
nadese oorsprong ,,De Sprong" dat
momenteel door haar wordt vertaald,
zal het komende seizoen door haar
met Ramses Shaffy als partner wor-
den gebracht De regie zal in handen
zijn van Henk van Ulsen. het wordt
een produktie van Joop v.d. Enden.
De overige drie rollen zijn nog niet
„besproken"

Kan Mary Dresselhuys niet aanwe-

zig zijn, wel zeker is het dat Simon
van Collem zaterdagavond naar
Duysterghast komt om zijn onder-
scheiding voor „humor in beeld" in
ontvangst te nemen.

De uitreiking van de Loeressen ge-
schiedt tijdens een feestelijke soiree
waarvoor het orkest The Tumblers
voor de stemming zal zorgen. Ook dit
jaar een bijzonder optreden van het
„Ver Jocum Choir" ol.v. Dico v<ui
PuU.cn.

week
TOEKOMST - van
het circuit ziet er
zonniger uit dan
zwartkijkers vermoe-
den, tenminste dat
zegt de -circuitdirec-
teur.

3
ISOLEMENT
dreigt voor bewoners
van de Noordboule-
.yard volgens het
jaaroverzicht van de
vrijwillige hulpverle-
ning.

HET WEER - Aan-
dacht voor het weer
de komende week;
een nieuwe vaste ru-
briek voor de zomer-
maanden.

5

7 GENEALOGIE - is
een leuke hobby vol-
gens een ZandVoor-
ter die al vele jaren
met zijn stamboom
bezig is.

KAMPIOENSCHAP
- Voor vplleybalster.
een pagina boorde-
vol sport.

Ziandvoor
gMieuwe

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts / 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naarn:

Adres:

Postcode

Woonplaats:

Telefoon'

Giro/Bankr.'

Ik betaal per kwartaal / 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad (r?\
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Luycks
RELISH

Ofio,
SCHEPKLAAR ÜS

UNOX
SAUZEN HAM-

BURGERS <bereid van echte eieren
en brandewijn
fles 500 ml bewaar )-verpak

king. Lekker pittig
gekruid vlees.voor al uw lekkere warme of

koude schotels, keuze uit:
witte, kerrie, kaas of jacht-

Dat streelt uw tong. In de
smaken: paprika en komkommer PAK

2 STUKS
samen 160 gram

Vanille / aarbeien
ZOEK UIT
LITERPAK
géén

Calvé
MAYONAISE

Duyvis
ZOUTE PINDA'S

SUN-MAID
Californische

SMUL-ROZÜNTJES

Golden \\fonder
PAPRIKA CHIPS

Lekker romig
en nu extra
goedkoop ook

Zeeuws Meisje
^ TAFEl-

In landen-zakjes a 30 gram,
geef ieder kind zijn eigen zakje

In die leuke doosjes,
waar de kinderen zo gek op

MARGARINE
kuip500 gram-*'

Loyal
NATUURMIX

LimaraTOM POES
DEODORANTSHAMPOO

HAPKLARE
VLEES-

BROKJES

In diverse
.a.:

e,-anti-roos,
baby en familie

een complete
honden maal-
tijd voor uw
liefste huisdier

MARAl lUMARA da! v°elt °.e
hele dag fijn en
fris en ruikt nog
lekker ook

Nu in gezellige nieuwe kuip,
Daar smeer je van uit.

lazenaer GLAD
HUISHOUDFOLIE

Steradentjcmpq
TISSUE DOEKJES FLEUR en F'JNTABLETTENTENNIS RACKETS fijnwasmiddel

voor al uw
mooie
spulletjes

het bekende houten wedstrijd model
keuze 4 types:
'WIMBLEDON
* LADY SHADOW
* PANTHER
* GUILLERMO VILLAS

DOOS
100 stuks

in diverse fleurige tinten
ook handig in
de auto
Neem nu een
doos extra mee

dan ziet u
wat u heeft ingepakt
DOOS
30 meter

PER
STUK

* Reklameborden
* Prijskaarten
* Dekoraties
* Autoreklame
HAARLEMMERSTRAAT 39 - ZAIMDVOORT - TEL. 02507 -1 56 23

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(i 10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel.02507-1 40 90 / 1 47 64

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwa'dtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

TE HUUR:
gestoffeerd

TUINHUIS
2 kamers, voor 1 persoon,

permanent.
525.-per maand incl.
Tel. 02507-t 76 38

Te huur

woonruimte
in Zandvoort

tot i 700.-p. mnd.
Reakties naar:
POSTBUS 97.
2040ABZand-

voort.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos!

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir:
l FOTOQUELLE |

Compleet foto/film-
assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
H altestraat 8
Zandvoort

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl

Loekie Kistemaker-
v.d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel. 02507-14443,
b.g.g. 15185

Laat nu uw
TAPIJT

BANKSTEL
reinigen.

SCHOONMAAKBEDRIJF

CLEAN
Tel. 075 -1618 51

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507-1.61 23

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

Gediplomeerd

pedicure
komt aan huis

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

TE HUUR:
LUXE

ZOMERHUIS
vanaf 1 april 1984

tot 1 oktober 1984.
Inlichtingen:

tel. 02507-169 59

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marissiraat 13A • Zandvoort • Tel. 15180
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flatteerde winst van Rinko
ZANDVOORT - In de zaalvoet-
alkompetitie stond de Zand-
oortse derby tussen Rinko en

flihot op het programma. Het
yerd een matige partij waarin
Rinko tegen het zeer jeugdige Ni-
ipt zeer veel moeite had en uit-
indelijk enigszins geflatteerd
von met 3-0. Voor SC Hong Kong
iuurt de kompetitie veel te lang
iu degradatie reeds lang vast
>taat. Tegen Graetz leden de
2nadvoorters een roemloze en
;eer forse nederlaag van 10-1.
Nihot begon de strijd tegen Rinko

net enige invallers en was genood-
aakt om veldspeler Dennis Keuning
n doel te zetten. Een taak die Dennis
leuning zeer goed volbracht met
nige goede reddingen. In de eerste
elft was er weinig te beleven in de
jandvoortse sporthal behoudens een
nzet van beide teams op de doelpaal.
Het jeugdige Nihot bezat weinig

outine om Rinko het vuur na aan de
chenen te leggen al hadden akties
ran René Paap en Johan van Marie
neer verdiend. Routine bezat Rinko
rel en dat werd omgezet in een klei-
16 offensief op het Nihot-doel. In de
iende minuut speelde Bart Bot-
ichuijver zich goed vrij en knalde on-
iQudbaar in, 1-0.
Met veel elan zette Nihot aan om

Ie gelijkmaker te forceren. Het verre
ipdringen werd door Rinko be-.
<waam afgestraft. Dennis Keuning
;ing zelfs naar voren en daar profï-
.eerde Marcel Cabri tweemaal van
joor de bal in het verlaten doel te
ilaatsen, 3-0. Nihot bleef het probe-
en maar Addy Ottho wist van geen
vijken. Voor beide teams stond er
liets meer op het spel en zij zullen
olgend seizoen opnieuw tegen el-
caar uitkomen in de eerste klasse.

man Ed Stellers was verhinderd en
een veldspeler moest in het doel. In
de eerste helft kon Hong Kong de
schade beperken tot 2-0 maar na de
doelwisseling was het prijsschieten
voor Graetz.

met goed en snelle kombinaties
overvleugelden de Haarlemmers de
badgasten en creëerden vele kansen.
Vrijwel alle mogelijkheden werden
benut waardoor de stand snel opliep.
Bii de stand 9-0 was het Rob van der
Berg die de eer voor de Zandvoorters
wist te redden. Nog slechts een kom-

petitiewedstrijd voor Hong Kong en
het leed is geleden.

Programma

Maandag 20.45 uur Zandvoort Cen-
trum-TZB; 21.30 uur Zandvoort-
meeuwen-HD'80; 22.15 uur TZB 3-
Hong Kong 2. Dinsdag vijf dames-
wedstrijden: 19.00 uur Centrale ZGB-
De Krim; 19.50 uur Leerbeurs-Jan
Bosman; 20.40 uur 't Hartje-Gooth;
21.30 uur Rob Slob-Onze Gezellen;
22.15 uur TZB-Medianet'81.

iiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiMimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimii

Brandstichting
ZANDVOORT— Op twee plaatsen

in een gebouw van de Buffalo's op het
binnencircuit is brand gesticht. Ver-
moed wordt dat voor de brandstich-
ting gebruik werd gemaakt van het
aanwezige visnet, aangezien dat ge-
deeltelijk was verbrand. Er ontstond
schade aan de vloer en de daaronder
liggende balken.

In de Pellikaanhal staan de komen-
de week een groot aantal wedstrijden
op het programma: donderdag 18.30
uur Hong Kong 2-Zandvoort Noord 2;
19.15 uur TZB 2-Sekura 2. Vrijdag
18.30 uur Zandvoortmeeuwen D jun.
2-HBC; 19.00 uur TZB 4-TZB 5.

15C Hong Kong
Het reeds naar de hoofdklasse ge-

gegradeerde Hong Kong Zandvoort
leeft geen motivatie kunnen opbren-
;en om tegen Graetz tot een aan-
aardbaar niveau te komen. Doel- Addy Ottho stompt de bal weg voordat René Paap gevaarlijk kan worden

ZHC-hockeysters door
zege in veiligheid

ZANDVOORT - Door een
nieuwe overwinning zijn de ZHC
dames zo goed als veilig. De be-
langrijke wedstrijd tegen Waran-
de werd met 2-0 gewonnen. De
heren kwamen beter voor de dag
dan vorige week en hebben lange
tijd uitzicht gehad op de over-
winning, maar gingen in de slot-
fase met 3-2 ten onder tegen
Scheybeek.

In een nerveus duel hielden Zand-
voort en Warande elkaar lange tijd
goed in evenwicht. Beide defensies
overheersten vooral in de eerste helft
en daardoor waren er weinig kansen
op een doelpunt.

Na de rust werd Zandvoort geleide-
lijk sterker en kwam tot gevaarlijke
aanvallen. Warande moest terug en
kon slechts toezien hoe Karin van
der Staak tweemaal doeltreffend uit-
haalde, 2-0. In de slotfase konden de
Zandvoortse dames de voorsprong
gemakkelijk vasthouden. Het bete-
kende voor de Zandvoortse hockeys-
ters de vierde achtereenvolgende
overwinning en daardoor verwijde-
ring uit de onderste regionen.

Heren

Zandvoort revancheerde zich voor
de zwakke vertoning van vorige week
maar kwam (• u met tot rr-n over-

winning tegen Scheybeek. Het begin
van Zandvoort was zeer voortvarend
en twee strafcorners van Olaf van
Ekeren betekenden een 2-0 voor-
sprong. ZHC behield het beste van
het spel en de voorsprong leek niet in
gevaar te komen. Zeer ongelukkig en
tegen de verhouding in kwam Schey-
beek vlak voor de rust echter op 2-1.

In het tweede gedeelte van de wed-
strijd werd het spel harder. Beide
teams kwamen door het harde spel
niet meer tot goed hockey en het
geheel was zeer rommelig. Schey-
beek had het minst last van het ruwe
spelbeeld en scoorde al snel de gelijk-
maker, 2-2. Bij deze stand leek het
einde te komen maar een strafcorner
in de laatste minuut betekende 3-2 in
het nadeel van Zandvoort. De
scheidsrechter keurde de strafcorner
goed terwijl de stop daarvan niet
volgens de regels was.

De resterende tijd was te kort voor
Zandvoort om wat aan de stand te
veranderen, hetgeen een onverdien-
de nederlaag betekende.

A.s. zaterdag 31 maart om 12.00 uur
feestelijke opening van Matahari's:

Chick-King Corner
Nieuw voor Zandvoort: kip Southern • Chick-King Corner levert dit bijzondere
Fried Style, verrukkelijk gemarineerde kipgerecht in speciale meeneemdozen
stukjes kip op een zeer speciale, voor één of meer porties. U kunt het
yetarme manjer gèfn'tvii4r,d, naar.keuze natuurlijk ook nuttigen.in..onze.Chick- -...
met patates frites, salade of rijst. King Corner.

Gratis proeven voor snelle vogels!
Tegen inlevering van onderstaande bon krijgen de eerste 200 klanten bij aankoop
van een portie patates frites of salade een gratis portie gemarineerde kip Southern
Fried Style. Let op: slechts één portie per persoon!

Chick-King Corner, Haltestraat 24, Zandvoort. Tel. (02507) 132 01.

PROEFBON

Chtck-'Kinq
j Tegen inlevering van deze bon ontvangen de eerste
l 200 klanten van Chick-King Corner bij aankoop
| van een portie patates frites of salade:

l een gratis portie kip
{ Southern Fried Style

i Slechts één portie per persoon!

U ITT
MAAR

NIET UIT HET
Hoewel ons bijkantoor in Zandvoort na 10 jaar aktie door
omstandigheden werd opgeheven, bruist het nog steeds
daar, waar in feite altijd de hartslag van ons bedrijf was..
Onze, gelukkig vele, vaste en trouwe relaties weten ons te
vinden en zeggen:

ik boek bij reisburo

EUROSOL Ik ken ze toch.

Boek ook uw vakantie bij Eurosol,
dan weet u dat u méér vakantie krijgt voor
minder geld en ..... méér persoonlijke attentie
en service die helemaal niets kost!

Uw reisburo

EUROSOL
Goed voor ALLE REIZEN!

Weteringschans 122, 1017 XT Amsterdam, tel. 020-242222/255444.

Bazar voor
kerkdakherstel

ZANDVOORT - Het dak van de
hervormde kerk is toe aan reparatie.

Teneinde een bijdrage te leveren
aan de financiering van de herstel-
lingswerkzaamheden, houdt de her-
vormde gemeente in Zandvoort op 11
en 12 april een bazar in het jeugdhuis
achter de kerk van 14.00 tot 17.00 uur
en van 19.00 tot 22.00 uur.

De bazar biedt verschillende at-
tracties, waaronder een loterij met
loten van ƒ l,- per stuk. Een echte
litho van Aart van Dobbenburg,
evenals verscheidene reprodukties
worden te koop aangeboden.

Financiële bijdrages kunnen bij de
Rabobank worden gestort ten name
van mevrouw C. Buss, penningmees-
teresse t.b.v. bazar NH kerk te Zand-
voort, nummer 38.63.34.269.

„SPLIT"
ZIJLWEG 86 -HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

af 13.75 p.p.
goulashsoep
div. soorten geroosterd
vlees
pu ree-sa u s
Servische salade
palacinka

Van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-MUZIEK.

24-25 maart 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat

WEEKEND: 25 maart-1 april 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur ds. J.A. van Leeu-
wen, crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur: 4e lijdenszondag.
Voorganger: ds. H.W. Wierda te Zaan-
dam. Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: 60-jarig bestaan van de afde-
ling. Dienst verzorgd door eigen le-
den. Dinsdag 19.30 uur geref. kerk oe-
cumenische gebedsdienst.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met mede-
werking van werkgroep.
Zondag: 10.45 uur Hoogmis b.g. v. het
afscheid van onze koster m.m.v. St.
Caeciliakoor. N.B. Deze zondag ver-
valt de viering van 8.45 uur. Thema:
„Halvewege...voorbij..."
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur zondagschool, bij-
belgespreksgroepen; 10.30 uur mor-
gendienst ds. J. Overduin; 19.00 uur
avonddienst ds. J. Overduin; woens-
dag 20.00 uur: bijeenkomst celgroe-
pen.
J^ER^CHRISXEMJJSK,, GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pnièl, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
02^-244553
RADIOKERK BLOEMENDAAL
(golflengte 269 meter 1116 kHz)
Zondag: 9.30 uur ds. E. Th. Thijs
evangelisatiedienst. 10.45 uur ds. L.J.
Boeyinga: Onderw. „De man,d ie het
goed bedoelde — maar...", muz. rne-
dew. Waalkerkkoor o.l.g. Cees de Wil-
de. 15.30 uur: Kolhorn, ds. nog onbe-
kend.
KANSELDIENST: gcref. kerk, Vij-
verweg 14, Bloemendaal.
Zondag 09.30 uur: zie radiodienst.
19.30 uur: ds. A. Alblas, AmsterdanV
Watergraafsmeer.

l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan- •
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

Gevonden
ZANDVOORT - Tijdens de

maand februari werden de volgende
dieren en voorwerpen gevonden:
3 portemonnaies met inhoud; l auto-
jaloezie; 5 honden w.o. Hush Puppie,
jachthond, setter, bouvier; l krielkip;
l reistas; l trui; 2 paar handschoe-
nen; l handschoen; l kat; l mapje
met inhoud; l motorhandschoen; 2
badlakens.

Voor meer inlichtingen kunt u zich
wenden tot de gemeentepolitie Zand-
voort, Hogeweg 37, tel. 13043.

Kijkdag voor gevonden fietsen: uit-
sluitend elke tweede en vierde
woensdag van de maand tussen 14.00
en 15.00 uur in de politie-opslag-
plaats aan de Burg. van Alphen-
straat.

-V . ,<«v ,

Periode: 20 maart-26 maart 1984

Geboren: Wouter Adrianus Teunis,
zoon van: De Jong, Cornelis A. T. en
Flantua Willemina J. Linda, dochter
van: Molenaar Jacob en Van Aken,
Cornelia H. P. Tristan Roderick, zoon
van: Bluijs, Vincentius A. en De
Bondt, Karin. Simone, dochter van:
Piers, Anton C. A. en Van Duijn C.
Rolf, zoon van: De Jong, Ronald en
Van Middelkoop, Irma.

Ondertrouwd:
Geurts, Johannes B. en Van

Weerdt, Cecilia B.
Gehuwd:
Boswijk, Eertwijn N. en Krieger,

Elsa J. B. Bol, Peter E. en Van Nes,
Jacqueline. Spaans, Robert en Bulk,
Aaltje G.

Overleden:
Kuijl, Rudolf A., oud 30 jaar. Keur,

Jacob, oud 76 jaar. Van Duijn, Jacob,
oud 60jaar. Sietsma geb. Doets, Hen-
drika J., oud 80 jaar. Peerdeman,
Geertruida, oud 72 jaar. Veldhuizen,
Wiebe, oud 81 jaar. Vork, Christiaan,
oud 70 jaar. Scheele geb. Zimmer-
mann, Anna I. K., oud 88 jaar.

WATER
STANDEN

Datum
29 nirt
30 mrt.
31 mrt.
1 mrt.
2 mrt.
3 mrt.
4 mrt.
5 mrt.

HW
2.47
3.23
3.55
4.31
5.09
5.36
6.03
6.35

LW
10.45
11.28
12.05
0.07
0.39
1.14
1.45
2.16

HW
15.07
15.35
16.02
16.36
17.15
17.49
18.22
18.55

LW
23.09
23.39

12.43
12.19
12.48
14.17
14.45

Maanstanden: l april NM 12.09.
Springtij: woensdag 4 april NAP + 101
cm.

Toilet-
juffrouw

gevraagd.

Strandpaviljoen 7,
tel. 02507-17170.

^AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 - 16197

BDVAG

m •
AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 - 16197

*

*

*
De specialist in al uw

bloemwerken.

Liefde is . . .
bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060 *

Vrijdagavond en zondagmiddag geopend. 4f
«v

*

*
*
*

FIRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:
02507-17959

Ook voor uw overige
loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tal. 1 50 68 / 1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Da eerstkomende veiling
wordt gehouden ±_ eind april.
NETTE GOEDEREN KUNNEN NOG

WORDEN INGEBRACHT OF
AFGEHAALD
Inlichtingen:

tel. 1 21 64 of 1 3713.

Fa. WATERDRINKER - GASTHUISPLEIN

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Haltestraat 16
Tel.02507-1 6204
vraagt

NETTE
MEDEWERK(ST)ER
voor vakkundig haring
schoonmaken
en voorkomende werkzaamheden.
Werktijden in overleg.

SOMERS /*"*X ELEKTRO -

%8SBiaIJ6̂  TECHNIEK
Energieverzorgers van huis uit

LAHDELIJK ERKEND INSTALLATEUR

Ostadestraat 10,
2023 XA Haarlem

Tel. 023-251299

Leidsevaart 474,
2014 HP Haarlem

Tel. 023-244743

RIJBEWIJS
Informatie voor beginners

* Theorieles met de nieuwste C8R-examendia's.
• Extra in de rij-opleiding: 2 uur voertuigbeheersing

voor f 30.- (schakelen, remmen, sturen), m.m.v.
oud-coureuren antislip-deskundige Alfred Abbenes.
• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis

van uw rijschool.

Autorijschool Phil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT ZO -TEL. 02507 -1 20 71
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l k vond wat ik zocht op de Grote Kroc ht!
WAAROM MEER BETALEN ALS U 'T BI J ONS

WOOR MINDER KUNT HALEN!
runder-

tegen inlevering van deze
waardebon ontvangt u

heel kilo verse

0 * 9

heelkilo-

malsë^ . y .; ^

runderbief- pa- ,sucade-(
lappen heei k ia

WAARDEBON
g tegen inlevering van deze 5
m waardebon ontvangt u J
l dfl originele g
§ IV amenkaanse ü.
l hamburgers495
^P 9 Nelki(heel kilo)

m
HET IS WEER LENTE!

half om halfverseö W ff d C ) r T l dJ%OC 14C
braadworstK95 gehakt K?5 gehaktRJS lartaar
Itieelkilo 1 Wf ^hëëlkilo Wt heelkiloVt ; heelkilo

mager dikbevleesde

braad- /%AC
krabben v ?3
heelkilo •§•

DE WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE - DO - VRIJ: 9.00-18.00 UUR
ZATERDAG: 9.00-15.00 UUR

VLEESHAL
let op! ons filiaal Botermarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEC102 BINNEIMWEC117
JULIANAPARK64
BOTERMARKT 80 „_-==, „„„_.._ -,
HOEKGEDEMPTEOUDEGRACHT GROTE KROCHT/

HILLECOM HOOFDSTRAAT83 LISSE BLOKHUIS18

Deslagerijwaardeklantnogecbtkoningis!

J HEERLIJKE J
J APPELEN ï
* Granny Smith
» hu heel kilo voor.

*************** *************-t
VRIJDAG en ZATERDAG:

GROTE ZOETE NAVEL
SINAASAPPELEN
10 voor

Vers gesneden extra gevulde

SOEPGROENTEN *
per % pond l

MAANDAG en DINSDAG:

PERS-
SINAASAPPELEN o
vol sap, 10 voor fci

,98

,49

Vers gesneden

GROENE KOOL
heel pond

aiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiüiKHüit

I AART

.50 l VEER
| GROENTEN en FRUIT |

| Grote Krocht 23

AO § Zandvoort-Tel. 14404 |
1 f iiimimiitliniiimiiHmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiilR

TULPEN
per bos 2.95
GERANIUMS
div. kleuren

2.50
Grote Krocht 9-15
Zandvoort

één nieuwe modekollektie

Super-
parlementsbril
altijd bij de hand.
Kompleet met uw
leesglazen op sterkte"

59.50*
Montuur + glazen

samen

125.-*
* Glazen worden in kunststof geleverd.

, OPTIEK SLINGER ™-
• Gediplomeerd opticien door gediplomeerd

Grote Krocht 20A - Zandvoort-Tel. 02507-14395 oogmeetkundige
Leverancier van alle ziekenfondsen rnet de modernste

apparatuur.
" Hogere sterkte geringe bijbetaling.

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp HJf O
voor het ö

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

JM stomerij/dry cleaning ̂  ̂Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Het is voor u even wennen,
maar voor de kat zijn

diepvrieskuikens
ideaal.

In Kennemerland de enige met het door
het ministerie van landbouw en visserij

erkende certificaat.

„DIERENGEZONDHEIDSCONSULENT"

- -p .̂..̂ f-»j

lid dibevo

Haal de lente in huis
met BLOEMEN van
BLOEMENMAGAZIJN

Erica GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

rfg bromet mede

Grote Krocht 19 - Zandvoort
Tel.02507-1 7878

Onze
voorjaarskollektie

is binnen.
Wij hebben weer héél veel

blouses - truien -
rokken - pantalons

en jasjes
om te combineren.

........ •„ v. -. -. :•.. ,4.-...

1- en 2-DEURSKASTEN
GOEDKOOP

BOEKENVAKKEN
van 89.- voor 50.-

OPHEFFINGSUITVERKOOP ALLES MOET WEG
Kleinmeubelen en matrassen bij HET KASTENHUIS, Grote Krocht 25,

op zaterdag 24 en woensdag 28 maart van 11.00 tot 16.00 uur.

MERK
MATRASSEN
DRAKACEL

met
inruilkorting

JEANS
Wij hebben een uitgebreide kollektie
jeans in wijde en strakke modellen,
in gewassen en gebleekte tinten en

al vanaf 59.-

KERKSTRAAT 20 • TEL. 13136

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEN

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
Voor als het goed
moet zijn
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Heeft u onze

PATÉ'S
al ontdekt?

Ambachtelijk gemaakt met de fijnste
ingrediënten. _ .

ZALM/ROOMPATE
TARBOT met verse kruiden
PATÉ FRUITS DU MER
VERSE KREEFTENSOEP per * liter
VERSE UIENSOEP per % liter
VERSE BOUILLABAISE

•X-

*
**
*
*•Jf-
*#
•X-#
•X-

*
*
**
*
*
*
*
*
*

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

BOMEN
HEESTERS
VASTE PLANTEN

assortiment welke
het meest geschikt
is voor Zandvoort.

BLOEIENDE VIOLEN
BEMESTING (ook biologisch)
VAM COMPOST
BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMINGS-
MIDDELEN
BLOEM-en GROENTEZADEN
TUINGEREEDSCHAP
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Onafhankelijk nieuwsblad
voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt ie-
dere donderdag.
Uitgave: Weekmedia BV te
Amstelveen
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zand-
voort.
Tel.: 02507-17166
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Openingsuren:
Maandag: 13.00-16.00 uur
Dinsdag: 10.00-13.00 en 14.00-
16.00 uur
Woensdag: 09.00-11.00 uur
Donderdag: 10.00-13.00 en
14.00-17.00 uur
Vrijdag: 09.00-12.00 uur
Klachten over bezorging: uit-
sluitend vrijdagmorgen.
Hoofdkantoor Weekmedia BV,
Dorpsstraat 54, Amstelveen. Tele-
foon: 020-451515, Postbus 51, Am-
stelveen
Redaktiechef: Dick Piet -
Amstelveen
Redaktie Zandvoort: Mar-
greet Ates
Abonnementsprijs:
ƒ 34,50 per jaar
ƒ 9,95 per kwartaal
ƒ 18,25 per halfjaar
Voor postabonnementen gel-
den andere tarieven.

Vieuwe expositie in
Cultureel Centrum

ZANDVOORT - Vrijdagavond 30
maart zal in het Cultureel Centrum
aan het Gasthuisplein een nieuwe
expositie worden geopend.

De tentoonstelling omvat werken
van Beatrice van der Meer, gemeng-
de technieken, Karla Buchel, aqua-
ellen met inkt en schilderijen, en
3hin Shee Kew, tekeningen.

Deze boeiende expositie kan nog
,ot en met 22 april worden bezich-
,igd, dagelijks van 13.30-16.00 uur,
behalve op maandag en dinsdag.

Belangstellenden die reeds vrijdag-
avond bij de opening van de tentoon-
stelling met het werk van de kunste-
naar(essen) willen kennismaken wor-
den hiertoe uitgenodigd vanaf 20.00
uur.

Veel muziek op
koninginnedag

ZANDVOORT - De Damiate Band
met majorettepeloton uit Haarlem
opent koninginnedag dit jaar met
een aubade om 10.30 uur op het
Raadhuisplein. Na de aubade maakt
de uit 90 personen samengestelde
band een rondgang door het cen-
trum.

Om 10.45 uur kunnen de bewoners
van Huize Bodaan en Nieuw Unicum
een muzikale groe't verwachten van
de drumfanfare „Zoeterwoude".

's Middags verzorgt het tamboer-
en trompetterkorps „Flora" uit
Rijnsburg, bestaande uit 80 perso-
nen, een grote muzikale show vanaf
14.00 uur op de Grote Krocht.

De feestelijke dag wordt besloten
met een groots opgezette taptoe op
de Grote Krocht, aanvang 20.00 uur.

Aan deze taptoe, die dit jaar wordt
omlijst met lichteffekten, nemen 300
muzikanten deel, te weten de leden
van de marchingband „Kunst en Ge-
noegen" uit Leiden, de showband
„Oefening Baart Kunst" uit Rhenen
en De Damiate Band uit Haarlem.

Jongsma haalt uit naar provincie

Belanghebbenden zien toekomst
circuit optimistisch tegemoet

ZANDVOORT - Circuit-direk-
teur Jim Vermeulen voorziet een
„goed gezond 1984 en de volgen-
de jaren" als het circuit mag blij-
ven rekenen op de steun van het
ministerie van WVC en de goede
samenwerking met de gemeente
Zandvoort. Op een de vorige
week aan het begin van het sei-
zoen, dat dit weekend van start
gaat met autoraces, belegde
persconferentie sprak CENAV-
direkteur zelfs van een sane-
ringsplan dat de schuld uit het
verleden nog deze zomer moet
ombuigen in een eigen kapitaal.

Het afgelopen jaar heeft met een
totaal van driehqnderdduizend be-
zoekers tot dit optimisme geleid. Met
vijfentachtigduizend betalende be-
zoekers heeft de Grand Prix voor for-
mule 1-wagens een belangrijke bij-
drage aan dit aantal geleverd. Cijfers
die bij de circuitleiding de terechte
indruk wekken de juiste weg ingesla-
gen te zijn.

Maar voor de CENAV aan een re-
servepotje kan beginnen zullen enke-
le belangrijke crediteuren zoals de
belastingdienst en de Nationale In-
vesteringsbank zich flinke financiële
aderlatingen moeten getroosten.

Met de winst uit de in totaal nege-
nentwintig evenementen van dit sei-
zoen wil men verbeteringen op en
rondom de piste realiseren. Zo zal de
pitsstraat vernieuwd worden en de
paddock gemoderniseerd. Voorts zijn
er plannen voor het verbeteren van
de accommodaties voor het publiek
in de vorm van nieuwe tribunes en
het „verbouwen" van de duinen tot
natuurlijke geluidswallen. Vooral dit
laatste wordt van grote importantie
als men voor de Grand Prix op 26 au-
gustus geen ontheffing krijgt op de
Wet op de Geluidshinder. Op 12 april
zullen de betrokken kommissies bin-
nen Provinciale Staten vergaderen
en een besluit nemen over de proble-
matiek rond de formule 1-racerij. An-
dere raceklassen op Zandvoort ken-
nen dit probleem niet, omdat de wa-
gens voorzien zijn van geluiddem-
pers. Vorig jaar vond de CENAV bij
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland geen gewillig oor om de
Grand Prix als bijzondere bedrijfs-
omstandigheid aan te merken. Tij-

dens het z.g. Breed Overleg tussen
overheid, provincie en gemeente
Zandvoort is toen besloten de kwes-
tie aan de orde te laten komen in de
verschillende kommissies van Pro-
yinciale Staten. Op de vergadertafel
ligt dan tevens één dezer dagen ge-
reedgekomen rapport over het eko-
nomisch belang van de Zandvoortse
racebaan. Voor VVD-wethouder Jan
Jongsma zal dat rapport weinig ver-
rassingen bevatten. De liberale wét-
houder had op de persconferentie
dan ook geen goed woord over voor
de manier waarop „een nationale
zaak met internationale uitstraling"
door de provincie werd benaderd.
Wat die uitstraling betreft wordt
Jongsman nog gesterkt door een
door televisiestations opgesteld
staatje waaruit blijkt dat de Grand
Prix van Nederland naar honderd-
drie landen is „uitgestraald" met een
totale kijkdichtheid van zevenhon-
derd miljoen. Om dit zomaar de nek
om te draaien vond de WD-er een
duidelijk voorbeeld van kapitaals-
vernietiging. Temeer daar de bouw
van een nieuw circuit tussen de vijf-
tig en tachtig miljoen gaat kosten.

„En waarom?", zo vroeg de wethou-
der zich af. „Voor vijftien luttele uren
per jaar, waarop ontheffing moet
worden verleend". Aan het eind van
zijn betoog sprak Jan Jongsma de
hoop uit dat er geen politieke, maar
een versjarfdige beslissing genomen
zal worden over de toekomst van de
Zandvoortse racepiste. 1984 belooft
een druk seizoen te worden. Er is vrij-
wel geen weekend onbezet. Hoogte-
punt is uiteraard de Grand Prix voor
formule 1-wagens op 26 augustus en
verder zijn er de vertrouwde motor-
en autoraces. Op 8 april wordt de eer-
ste van in totaal zes motorwedstrij-
den gehouden. De gecombineerde
auto- en motorraces zoals die verle-
den jaar door de stichting Motorpro-
motion Zandvoort zijn gêntrodu-
ceerd worden vanwege het sukses ge-
continueerd. Het ziet er naar uit dat
het doel van de stichting om de mo-
torsport op Zandvoort nieuw leven in
te blazen wordt bereikt. Tevens kre-
gen de organisatoren aan het begin
van het vorig seizoen van het dage-
lijks bestuur van de Koninklijke Ne-
derlandse Motorrijders Vereniging de
opdracht om het verlies dat telkens

De diverse vertegenwoordigers tij-
dcns de persconferentie die donder-
dag ZZ maart in restaurant La Cour-
se werden gegeven (foto Berlott)

weer geleden werd terug te dringen.
Die opdracht is inmiddels uitgevoerd
en tot grote tevredenheid van Jos
Vaessen. De algemeen sekretaris van
de KNMV, kon als voorzitter van de
Stichting Motorpromotion Zand-
voort meedelen dat het tekort van
één jaar tijd met vijftig procent tot
zeventigduizend gulden is terugge-
bracht. Dit is mede te danken aan de
toename van het publiek met vijfen-
zeventig procent. Reden voor Jos
Vaessen om aan te nemen dat de
nieuwe formule met motoren, auto's
en karts is aangeslagen bij het pu-
bliek. Naast een zevental crazyraces
staan er nog vele evenementen op
het programma zoals: recordpogin-
gen op l juni, tien sporten weekend
op 17 juni met o.a. nationale kam-
pioenschappen voor nieuwelingen,
junioren en veteranen, dracksters (15
juli), truckers (5 aug.) en het zandfes-
tival op 2 september.

Gratis cursus
ZANDVOORT - De grote be-

larrgsteHing- die er bestond en
nog steeds, b^estaat;yoor de.cur-;
sus „auto te'-water"-heeft één der
organisatoren hiervan doen be-
sluiten de cursus uit te breiden
met een vervolg, namelijk „auto-
bus te water".

Aanstaande zondag organi-
seert het Duikteam Zandvoort,
die ook medewerking verleent in
zwembad „De Duinpan" de eer-
ste nieuwe cursus namelijk „au-
tobus te water". De cursus vindt
plaats ter hoogte van de Roton-
de, aanvang 11.00 uur.

Vanaf 10.30 uur kunnen gein-
teresseerden zich melden. Erva-
ren duikers garanderen een veili-
ge terugkomst van de cursisten.

«Straks moet er niets meer'
/

-ZANDVOORT - Zijn-jeugd-
droom j§,-nimmer utfgekojnj2n,,
maar om' 'nu te zeggen dat hij er.,
spijt van gehad heeft? Nou nee,
terugkijjkend op zijn lange kos-
tersloopbaan zegt Piet d'Hont,
„Toen ik er eenmaal aan gewend
was, heb ik het altijd graag ge-
daan. Je was toch wel een beetje
je eigen baas, je kon je werk in-
delen. Was het regenachtig dan
werkte ik in de kerk of in de
Krocht toen het nog van ons
was, en was het mooi weer dan
deed ik graag de tuin of zorgde
dat het kerkhof er verzorgd uit-
zag".

Toch wilde Piet ooit marechaussee

JAARVERSLAG CENTRUM VRIJWILLIGE
HULPVERLENING

Flatbewoners kunnen geïsoleerd
raken aan Boulevard Barnaart

ZANDVOORT - Uit het
jaarverslag van het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening
van 1983 blijkt, dat de mensen
die wonen in de flats tussen Bou-
levard Barnaart en de Burg. Van
Alphenstraat, de meeste hulp
aan het Centrum vragen. Dit ge-
bied, vooral het noordelijke ge-
deelte, vormt één van de meest
geïsoleerde wijken van Zand-
•voort. Vooral de ouderen verke-
ren door dit isolement vaak in
een ware noodsituatie.

Het jaarverslag geeft aan dat men
zich gaat beraden in hoeverre er van-
uit de hulpverlening oplossingen
kunnen worden geboden. Het Cen-
trum meent dat dit probleem door de
gemeente Zandvoort zelf gedeeltelijk
kan worden opgelost door de bouw
van een aantal faciliteiten, zoals een
paar winkels, aan de kop van de Van
Lennepweg. De dorpskern ligt, voor-
al tijdens de wintermaanden te ver
weg en hierdoor kan het eilandeffect
van dit woongebied worden wegge-
werkt.

In totaal kwamen de meeste aan-
vragen om hulpverlening uit Zand-
voort-West, zoals blijkt uit het geo-
grafisch overzicht. In 1982 waren dat
er 97, terwijl dit aantal tot 205 steeg
in 1983. Ook het aantal aanvragen uit
Zandvoort-Oost vermeerderde aan-
zienlijk gedurende het afgelopen
jaar, vergeleken met 1982 werd het
bijna verdrievoudigd. Voor het eerst
kwamen er in 1983 ook anonieme
vragen om hulp binnen. Het aantal
aanvragen van buiten de gemeente
Zandvoort liep evenwel sterk terug.

Tijdens het afgelopen jaar heeft het
Centrum zich intensief beziggehou-
den met initiatieven ten aanzien van
de Zandvoortse welzijnszorg voor ou-
deren. Men hoopt deze plannen in
1984 te concretiseren.

Het Centrum zal de aandacht dit
Jaar ook op de jeugd richten. Men
onderzoekt of er belangstelling ge-
kweekt kan worden voor de vrijwilli-

De Noordboulevard kan er troosteloos uitzien en ook het wonen kan er
„troosteloos" zijn zo blijkt uit het jaaroverzicht.

ge hulpverlening, hoe ze als hulpver-
leners willen functioneren en hoe hun
betrokkenheid kan worden gestimu-
leerd. Tevens wordt bekeken in hoe-
verre er bij jongeren behoefte bestaat
aan enige vorm van hulpverlening en
zo ja, welke hulp dan van het Cen-
trum wordt verwacht.

Een medewerker van het Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening maakt
thans deel uit van het bestuur van
het Gemeenschapshuis. Dit lidmaat-
schap is belangrijk in verband met de
kantooraccommodatie, die het Cen-
trum huurt in het Gemeenschaps-
huis. Met ingang van de vergadering
van 9 mei 1983 vertegenwoordigt de
heer Ter Braake het Centrum in dit
bestuur. De heer Braun werd be-
noemd als plaatsvervangend lid.

Tijdens de vergadering van 18 ok-
tober 1983 werd besloten om met
ingang van l januari 1984 de werk-
zaamheden en activiteiten van het
Centrum onder te brengen in een
stichting.

Een grote groep vrijwilligers is in
1983 aan de slag gegaan om zaal 5
van het Gemeenschapshuis (het do-
micilie van het Centrum) een op-
knapbeurt te geven. In goede samen-
werking is er gewit, geschilderd, be-
hangen, getimmerd en zijn er gordij-
nen en kleedjes genaaid.

Een aantal voorbeelden van inci-
denten waarbij dit jaar hulp is ver-
leend zijn:

vertaling van een buitenlandse
brief, onderdak voor een mishandel-
de jongen, dag- en nachtoppas bij een
gehandicapte, naar school brengen
en afhalen van een gehandicapte, af-
halen yan een kind bij kleuterschool,
begeleiding bij het zwemmen van een
gehandicapte vrouw, begeleiding bij
de wetswinkel en andere instellingen,
medewerking bij sportactiviteiten in
Nieuw Unicum, reparatiewerkzaam-
heden aan kinderfietsen yan het kin-
dertehuis, begeleiding bij het bood-
schappen doen van een rolstoelpa-
tiënt, etc. etc.

•wörderr,-,Dat leekTmTtoel Wat, er wa-
ren„destijds van'jdie^knaRen in het
dorp: Prachtig vond ik dat boven op
een paard en dan een mooi uniform.
Ik zat op de mulo in Haarlem aan de
Gedempte Oude Gracht, ik zag het in
mijn gedachten wel zitten".

De werkelijkheid was echer wel an-
ders, vader d'Hont overleed plotse-
ling na een ziekbed van enkele we-
ken. Goede raad was duur, moeder
bleef met twee kinderen achter en
Piet was al bijna vijftien. Nog aan het
einde van diezelfde week viel het be-
sluit, Piet zei de school vaarwel en
nam de baan van zijn vader over, hij
werd koster van de RK Kerk St. Aga-
tha te Zandvoort.

„Natuurlijk kon ik niet alles doen,
ik deed het samen met mijn moeder.
In die tijd was er ook geen stofzuiger,
gelukkig dat mijn moeder klein van
stuk was die kon veel gemakkelijker
tussen de banken en voetenbankjes
komen met stoffer en blik." klokken
luiden ging ook wel al had hij dan
hulp van Ome Joop van de Berg.

Uitgesproken fijn werk vond hij het
paard verzorgen van de toenmalige
pastoor Wijnker. „Ik ging altijd mee,
eerst het paard inspannen voor de til-
bury en dan gingen wij op pad. Ik
moest dan altijd de mensen bij de wa-
gen roepen want pastoor Wijnker
ging niet altijd van de bok af."

Het paard werd gestald in de paar-
destal in de Slegerstraat, die toen
nog Heerestraat heette. Momenteel
zijn er garages in gevestigd.

Het vertrek van pastoor Wijnker
die naar Dordrecht ging, betekende
voor Piet d'Hont ook het einde van
het paarden tijdperk, want de opvol-
ger pastoor van Diepen bereed een
fiets. Na de oorlog kwam pastoor
Cleophas gevolgd door pastoor
Kaandorp, nu al weer vele jaren „de
baas" van d'Hont.

Druk werk
Het kostervak was en is zeker geen

sinecure. Juist op de feest- en zonda-
gen betekent het dat een koster zijn
handen vol werk heeft. Dankbaar is
d'Hont dan ook voor het feit dat zijn
moeder hem altijd heeft geholpen.
„Toen ze wat ouder werd, was die
hulp niet zoveel meer natuurlijk,
maar ik weet nog goed hoe prachtig
zij vroeger het koper poetste".

In de jaren voor en vlak na de oor-
log was het werk zeker intensiever.

(Advertentie)

.g l aar.
is een lange tijd

Koster Piet d'Hont

Dat was in de jaren dat er op zondag
nog zeven missen werden gegeven,
plus de diensten door de week dan
kwam je al snel op zo'n vijftien mis-
sen m de week. De badgasten die
jaarlijks terugkeerden kenden koster
d'Hont ook allemaal. „Wanneer het
dan zomer werd, dan merkte je ge-
woon dat ze weer terug waren dan za-
ten ze in de kerkbank en als ik dan
langs liep dan gaven ze mij een kni-
poogje, zo van „Ja Piet, daar zijn we
weer", herinnert d'Hont zich.

Behalve de vele missen, was daar
ook het andere werk in nimmer afla-
tende overvloed. De tuin moest ge-
wied, het kerkhof, er waren doop- of
rouwdiensten en de bloemen moes-
ten verzorgd worden. Speciaal dat
laatste onderdeel heeft koster d'Hont
altijd met veel liefde gedaan. De laat-
ste jaren echter niet meer, want er
werd al meer vrijwilligershulp inge-
schakeld.

In de oorlog is koster d'Hont in
Zandvoort gebleven. Op verzoek van
pastoor Van Diepen heeft hij trouw
voor het kerkgebouw gezorgd. Na de
oorlog trouwde hij, het gezin kreeg
zes kinderen, waarvan er nog enkelen
in Zandvoort wonen.

Stuifzand
CIRCUIT - en PLANNEN, of CIRCUITPLANNEN - bij de

start van het nieuwe raceseizoen zijn er enkele verrassende
ontwikkelingen te melden*

Plannen om Zandvoort te Laten profiteren van de Olympische
Spelen in 1992 - getuigt van inventiviteit -- misschien dat de
gisteravond openbaar gemaakte plannen van stedebouwkun-
dige Van Hezik hierin meegenomen kwmen worden - of mis-
schien een functie kunnen krijgen»

Plannen rondom de woningbouw hangen hiermee nauw sa-
men - woningbouw en circuit lijken niet te scheiden -- in de
krant aandacht voor het projekt Van Lennepweg voorpremie-
C woningen -• een projekt waar niet alle raadsleden gelukkig
mee zijn wanneer de subsidie onverhoopt uitblijft - dan komen
er weer meer huizen voor mensen die het wel kunnen betalen --
en waar bijven de anderen*

Andere raadsleden zijn van mening dat juist door deze wo-
ningen het doorstromingseffect wordt bevorderd -- wie het ge-
lijk aan zijn kant krijgt zal de toekomst moeten leren - overi-
gens is „gelijk krijgen" wanneer je deel uitmaakt van een be-
stuur - minder belangrijk - slechts het algemeen belang dient
op de voorgrond te staan -- en soms lijkt het erop dat het „gelijk
hebben" of „gelijk krijgen" in Zandvoort belangrijker is - we
kunnen ons vergisseii - maar soms lijkt dat er wel op»

Ook het tweede verkooppunt aan het strand gaat niet door -
de strandpachters willen wel graag een pilsje verkopen als het
warm is -- en dat schijnt niet te mogen - reden waarom ze beslo-
ten van deze moeizame materie af te zien - dit verzoek werd met
de nodige juridische argwaan werd gevolgd - de juristen in de
raad vermoeden een Juridisch grapje" - en dit was dan weer
een grapje van de jurist waar de strandpachter in de raad zeer
vertoornd over raakte*

Zeer vertoornd ook was een Zandvoorter die in zijn etablisse-
ment bezoek ontving van een ambtenaar van de keurings-
dienstg -- zo'n man behoort te zeggen wie hij is -- klaagde hij vor
de rechter*

De rechter deelde die mening niet -juist het beroep van con-
troleur is ervoor om te controleren - officieel kan zo'n man een
„opsporingsambtenaar" - dus die spoort ongerechtigheden op
daar is hij voor - de klacht van de Zandvoorter werd dus niet
gehonoreerd*

Hij nam dit niet en ging eens informeren bij zijn vakbond --
„hoeft een opsporingsambtenaar zich niet bekend te maken ?"
- was zijn vraag -- en via dikke boeken en art. 172 van de
Grondwet, art. 55, lidjuncto 96, en art. 151, art. 487 en art. 547
van het Wetboek van Strafvordering had de man geen voet om
op te staan - dus hiermee is de kous af*

Tobber heeft er wel om gelachen - „leuk hoor", gniffelde hij
voor de kachel gezeten - „Die onschuld van die man - die dacht
dat het Sinterklaas was - dat hij eerst gng opbellen om te zeg-
gen dat hij kwam controleren - dan kon de horecaman - eerst
de boel opruimen - de kopjes afwassen en zo en pas als hij zong
„Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht" - dan kwam de
opsporingsambtenaar op bezoek - netjes over de uitgelegde ro-
de loper - ik vind die horecaman een aardige man -- die gelooft
nog in sprookjes - en dat mag ik graag horen*

En ik heb al zoveel gehoord deze week - volgens afspraak
hé", vlijde hij al kopjes gevend - twee grote ogen gericht op zijn
schoteltje dat met lekkere hapjes werd gevuld - „goed egrste de
leuke nieuwtjes - nou dat zijn de bomen hier op het plein - leuk
heb ik bescherming - als er nu een grote hond komt -- dan klim
ik erin -- en kan de boel van boven beter bekijken - eenentwin-
tig heb ik er - dus vor het uitzoeken*

Mijn vriendjes uit oud-Noord moeten nu nog even wachten op
de bomen - in de Nicolaas Beetslaan - die zouden door de
schoolkinderen worden geplant - maar dat gaat niet door -
niks geen nationale boomfeestdag in Zandvoort - klein misver-
standje tussen onderwijs en publieke werken - iedereen vindt
het jammer -- maar goed de mensen van PW zullen ze nu zelf wel
planten - en de kindertjes doen het bij de scholen - maar apart
is het wel - in het hele land op 29 maart bomen planten door
^'ónöölKM&&'eft~-- in Zandvoort niet - is'niet zo erg als ze er
méér komen*1 'Hé wéét je dat bedstro duur is geworden - gossiemijne mijn
opoe zaliger had het voor niets - wij doen het al jaren en jaren
met mandjes - maar als je bedstro wil hebben kost dat even drie
mille - nou ik wist wel dat de prijzen omhoog gegaan zijn --
maar zoveel???? - enfin nou heeft het vrouwtje dat bedstro
krijgt al heel veel wiegjes opgemaakt en er kindjes ingelegd -
dus die is wel op de hoogte van de prijzen - die zal het wel weten
- ze is de Cruyff onder de vroedvrouwen - weet jij niet wie
Cruyffis - nou dan heb je geen verstand van voetballen - goed
en voor zo'n goede kracht heb je graag wat bedstro over -- héle-
maal als ze toch haar baantje gaan afbouwen -ja,ja, dat is al
lang besproken - een afbouwregeling - krijg je ieder jaar wat
minder geld - maar het moet wel een bijdehandje zijn - want
vor ze haar dat nou gaan vertellen gaan ze eerst naar een jurist
om te laten uitzoeken of het wel kan - blijkt wel dat ze goed
beslagn op het ijs willen komen - dus met andere woorden - ze
lopen geen risico anders moeten ze misschien weer bedstro - of
luiergeld - extra geven*

O, weet ik dat niet zeker - denk ik maar dat ze een bijdehand-
je is - nou ja - dat kan natuurlijk - overigens ga ik naar het
strand en ga daar eens vragen wat nu precies het juridisch
grapje is waar juristen bang voor zijn - wie weet snap ik het
ook nog - en krjgt het muisje toch een staartje en ik ben gek op
muizen en de staartjes??? dat is een delicatesse*

Weg was hij - lieve mensen de krant is klaar - voetjes op tafel
- tot volgende week* •

De veranderingen in de kerken, de
verminderde kerkgang van de paro-
chianen is het allemaal geleidelijk ge-
groeid. „De laatste twintig jaar is dat
nu al bezig, en ik zie niet dat dat
voorlopig stopt. Er worden minder
kinderen geboren en dat is toch ook
wel te merken zegt hij.

Het werd voor koster d'Hont na-
tuurlijk wel gemakkelijker met min-
der missen op een zondag, maar zo te
horen, mist hij het toch. „Vroeger
ging de kerk al om half zeven 's mor-
gens open en als ik dan wat laat was
dan hadden ze altijd een opmerking
klaar, zo van „He'je je verslapen
Piet?" Als je nu een uur later de kerk-
deuren opent zijn er maar weinigen
die staan te wachten.

Koste Piet d'Hont stopt er dus
mee, zondag l april is er een feestelij-
ke hoogmis om 10.45 uur te zijner ere.
Daarna volgt nog een feestelijk re-
ceptie om zijn afscheid te vieren.

Een echt afscheid wordt het niet,
want het echtpaar d'Hont blijft voor-
lopig wonen waar ze nu al bijna veer-
tig jaar woont, namelijk in de Corne-

lis Slegerstraat. Niet echt weg gaat
hij, want er zullen nog genoeg klusjes
zijn die hij zal opknappen, tenminste
daar rekent hij op.

„Verder zal het wel vrijwilligers-
werk worden, want ik weet niet of er
nog wel een koster komt, misschien
wordt het opgelost met vnjwilligers-
werk. Dat is de laatste jaren toch al
toegenomen", zegt hij.

Hij mag dan nog klusjes op gaan
knappen, er is pok tijd voor vakantie.
Het jongetje Piet kon vroeger niet op
zondag voetballen of naar het strand,
ook de volwassen man d'Hont had er
geen tijd voor, en op die leeftijd zeker
geen zin meer in voetballen. De toe-
komstige zondagen kan hij echter in-
delen precies zoals hij wil, en ook zijn
vakantie. En vakantieplannen heb-
ben ze wel het echtpaar d'Hont na
een lang leven van werken. „Lekker
in mei een weekje naar Friesland
naar een zoon, en nog later een Rijn-
reis maken", knikt mevrouw d'Hont
tevreden, en verder? Verder zien ze
wel, niks moet meer en dat is een rus-
tig gevoel.
Margreet Ates

MEDEDELING
HORECA

NEDERLAND
Afd. Zandvoort.

VERGEET NIET

om vóór 1 april uw
ONTHEFFINGS-
SLUITINGSUUR

aan te vragen bij de afd.
bijzondere wetten
bureau van politie
t.a.v. de heer Huberts.

Morele gevoel kost drie mille
ZANDVOORT - Niet omdat de

vroedvrouw volgens wetten en
regels recht heeft op een tege-
moetkoming in de verhuiskosten
van haar praktijk, maar omdat
het merendeel der raadsleden
toch wel van mening was dat
men „iets" hoorde bij te dragen
aan de verhuiskosten, kan de
plaatselijke vroedvrouw een be-
drag van drie mille van de ge-
meente op haar bank- of girore-
kening tegemoet zien.

Tegen deze vergoeding stemden
Termes, Koning en Toonen, omdat
zij van mening waren dat de vroed-
vrouw geen aanspraken op een ver-
goeding kan laten gelden, en omdat^
zij de door de wethouder geschetste
„morele verplichtingen" ook niet als_
zodanig wilden erkennen.

Uitkering vroedvrouw ,,zware bevalling"
Trouwens ook de fraktie yan de

VVD liet bij monde van fraktievoor-
zitter Rita de Jong weten, „slechts
met de grootst mogelijke moeite en
een forse „tegenzin van minstens ne-
gen maanden" akkoord te kunnen
gaan met het door de wethouder toe-
gezegde bedrag.

De moeilijkheden rond de huisves-
ting van de vroedvrouw waren voor
het grootste deel aan haar zelf te
wijten geweest, en uitgaande van het
principe „wie zich brandt moet op de
blaren zitten", liet Rita de Jong we-
ten in principe niets te voelen voor
een vergoeding. Een mening die werd
gedeeld door Termes en Koning, ter-
wijl Gert Toonen evenmin overstag
ging voor de argumentatie van de
wethouder. Bovendien bestreed hij

de mening van de wethouder die-
vond dat hij als bestuurder van de
raad de vrijheid moet hebben om t^
kunnen onderhandelen. Deze speel!-
ruimte heeft een bestuurder nu juist
niet zo luidde de argumentatie van
de socialist, die overigens de enige
van zijn fraktie was die tegen het
voorstel stemde. <

Op de raadsvergadering waar dit
onderwerp werd behandeld bleek tq-
vens dat de afbouwregeling voor dp
plaatselijke verloskundige voorlopig
nog niet op de raadsagenda zal voor-
komen, omdat het college zich ove)-
dit onderwerp (waarschijnlijk wijs ge;
worden door de laatste ervarmgeili

i uitvoerig juridisch wil laten informe]-
ren. !
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AU1OINFO AUTO1NFO

Honda Jazz: klein van
en ruim van binnen

, Ter inleiding van deze Honda
jjazz-bespreking wil ik eerst wat
[vergelijkende verkoopcijfers van
|in ons land verkrijgbare Japanse
[automobielen naast elkaar zet-
iten. Het gaat om de jaren 1978 en
11983, het eerste was een topjaar
'met een totale verkoop van
.581.458 eenheden, 1983 was ver-
igeleken met de twee voorafgaan-
i'de jaren een jaar van herstel. Er
werden toen 459.131 personenau-
jto's verkocht. Achter de reële
jverkoopcnfers staat het markt-
'aandeel in percenten vermeld.

zeer bepaald naar is gestreefd de car-
rossene zo glad mogehik te houden
Onnodige uitstekende delen, die de
stroomlijn zouden kunnen verstoren,
ontbreken Ook is de Jazz voorzien
van verlijmde i uiten, waardoor de
overgang tussen ruit en carrosserie
vrijwel onmerkbaar is en waardoor
ook de stijfheid van de totale carros-
sene wordt verhoogd Om het ge-
wicht zo laag mogelijk te houden zijn
veel kunststofdelen toegepast, wat
resulteerde m een „kentekenge-
wicht" van 688 kg

Andere opvallende zaken m het
uiterlijk van de Jazz zijn de verzon-

! 1978
JDaihatsu 1223
Honda 23 111
Alitsubishi 14 114
Nissan
Subaru
Suzuki
ïo\ota

20448
l 004

1021'
(3.97',
1243',
(3.52',
10.17',

29578 15,09'; l

1983
4827

10815
14075
23382

3598
11 355
19837

il 05'
(2 30'
(3,06'
(5.09'
(0,78'
12,47'
(4.32'

Dit lijstje toont duidelijk aan, dat
de Japanse merken onderling grote
verschillen m verkoopresultaten la-
ten zien Zo zal men bij Nissan, Suzu-
ki en Mitsubishi stellig meer tevre-
den zijn dan bi] Honda en Toyota, de
twee merken, die hun aandeel m de
markt hebben zien teruglopen.

Bij het autokopend publiek be-
staat er op het ogenblik heel duide-
hjk een grote belangstelling voor met
te dure en zuinig rijdende wagens
Dit feit en de wetenschap dat er, om
het zo maar eens uit te drukken, wat
m te halen valt, is voor Honda mis-
schien een aanleiding geweest om, na
deze wagen twee jaren voor de thuis-
markt te hebben gereserveerd, de
Honda Jazz als de goedkoopste wa-
gen uit de #onda-sene op de Neder-
landse markt te introduceren Daar-
om ditmaal wat meer bijzonderheden
over deze jongste aanwinst van Hon-
da op onze automarkt.

Goede stroomlijn
Op de hierbij afgedrukte foto's

komt het misschien niet zo duidelijk
tot uitdrukking, maar wie de moeite
neemt om de Honda Jazz in
werkelijkheid eens wat nauwkeuriger
te bekijken, zal gewaar worden dat er

ken grill, de ingebouwde voorbumper
met de daarin opgenomen spoiler, de
wigvorm van de neus, die doorloopt
in de daklijn, de afgekapte achter-
kant en de achterspoiler. Allemaal
zaken, die een lage luchtweerstand
(Cw 0,401 ten goede komen en ook het
windgeruis beperken.

2 motoren
De Jazz is leverbaar met een 1,2

liter motor met een vermogen van 33
kW (45 pk) bij 4500 t.p.m. en vierver-
snellingsbak en een 1,2 liter motor
met een vermogen van 41 kW (56 pk)
bij 5000 t p m en vijfversnellingsbak.
Het gaat om 4-takt motoren, 4-cilin-
ders in lijn met bovenliggende nok-
kenas en 2 kleppen per cilinder.

De lichtste versie is uitgerust met
een enkelvoudige carburateur, de
sterkere heeft een tweetraps register-

carburateur. Het zijn lange-slag mo-
toren met een betrekkelijk kleine bo-
nng (90x66) en een hoge kompressie-
verhouding (10,2 : D. De voorin ge-
plaatste motor is gemakkelijk be-
reikbaar doordat de grill scharme-
rend is gemaakt en naar voren kan
worden geklapt. Dit brengt bougies
en ohefilter onder direct bereik.

Prettig weggedrag
Tijdens enkele proefirtten heb ik

kunnen ervaren, dat de Honda Jazz
zich prettig laat besturen Door het
vrij korte en steile neusje is er na-
tuurhjk een heel goed uitzicht op het
weggedeelte voor de auto, voor diege-

nen die een auto met een conventio-
neel front gewend zijn zal dit m het
begin wat gewenning vereisen, maar
nogmaals- het ruime uitzicht en het
directe stuurkarakter komen toch
zeer positief over

Datzelfde geldt voor het wegge-
drag Kleine auto's zullen altijd wat
meer gevoelig zijn voor oneffenheden
in het plaveisel dan hun grotere broe-
ders, maar dankzij de onafhankelijke
wielophanging voor en achter, voor
met McPherson veerpoten en de toe-
passing van ..progressieve" veren is
het best prettig rijden met de Honda
Jazz Ook de zit achter het stuur
voldoet goed. De stoelen zelf zijn aan
de hoge kant, de rugleuningen wer-
den laag gehouden, en de bestuurder
komt hierdoor meer „rechtop" te zit-
ten dan in de meeste andere auto's,
maar in de praktijk blijkt dat toch
uitstekend te voldoen.

De remmen, schijfremmen voor en
zelfstellende trommelremmen ach-
ter. voldoen uitstekend en ook bij een
zogenoemde noodstop trok de wagen
niet scheef.

750 km op een tank
Als u dat wilt kunt u met een

tankvullmg een heel eind weg ko-
men. Voor een kleine auto als de
Honda Jazz is een tankmhoud van 41

De Honda Jazz, een zeer compacte auto met opvallende vormgeving.

Het dashboard ziet er goed verzorgd uit met alle voorzieningen onder
handbereik.

liter verrassend royaal en als u het
kunt opbrengen om 90 km/u constant
te rijden; dan levert dat bij een ver-
bruik van l : 18,8 een actieradius van
ruim 750 km op.

Volgens de documentatie heeft
Honda heel veel aandacht besteed
aan roestpreventie. Na een aantal
voorbehandelingen worden de auto's
o.a. door een elektrostatische dom-
pelmethode achtereenvolgens voor-
zien van een grondlak, een tussen-
laag en tenslotte een afdeklaag. Ook
krijgen alle auto's een uitgebreide
ML-behandeling en geeft men 3 jaar
garantie op de lak en 6 jaar garantie
op roest van binnenuit.

In de aanhef van dit verhaal heb ik
al vermeld, dat Honda met de intro-
ductie van de Jazz kennelijk wil mik-
ken op de steeds groeiende groep
automobilisten, die hun oog laten
vallen op een niet te dure en in het
gebruik zuinige automobiel. Bij deze
auto is er heel duidelijk naar ge-
sti eefd om bij uiterst kompakte bui-
tenmaten toch een zo groot mogehj-
ke binnenruimte te bieden en daarin
zijn de ontwerpers zeer zeker ge-
slaagd. Ook de bagageruimte is ruim
bemeten (196 liter en bij naar voren
klappen van de achterbank 472 liter).

Of Honda het beoogde succes zal
bereiken, valt op dit ogenblik nog
moeilijk te voorspellen. De Honda
Jazz zal beslist niet als een schoon-
heid van een automobiel worden aan-
gemerkt. Dat zullen de ontwerpers
ook nimmer hebben beoogd en dat is
ook helemaal geen voorwaarde voor
het commerciële succes van een au-
to. Denk maar eens aan de befaamde
„lelijke eend". Maar hoe het ook zal
uitpakken, de Honda Jazz is een inte-
ressante auto, de moeite van het na-

der bekijken en het maken van een
proefrit alleszins waard.

Technische gegevens:
Motor: vloeistof gekoeld, 4 cihn-

ders in lijn, 4-taktmotor met boven-
liggende nokkenas. dwarsgeplaatst,
8 kleppen; kompressieverhouding-
10,2 : 1; vermogen: 45 pk bij 4500 tpm
(luxe 56 pk bij 5000 tpm); max. kop-
pel: 82Nm bij 2500 tpm (luxe 93Nm
bij 3500 tpm); koeling: gesloten koel-
systeem, regeling met thermostaat
en electnsche ventilator.

Inhoud brandstoftank 41 liter: car-
rossene: zelfdragende kooiconstruc-
tie, kreukelzories: wielophanging:
voor: onafhankehik met McPherson
veerpoten en schioefveren, achter:

onafhankelijk met schroefvererl
draaicirkel: 9,2 meter: remmen!,
kruislings gescheiden circuits, schijf
remmen vóór, trommelremmen ach
ter; velgmaat en banden: 4J-12
145SR 12.

Afmetingen: lengte 338 cm, breed
te 157 cm, hoogte 147 cm, wielbasis
222 cm, spoorbreedte voor: 137 cm
achter: 137 cm, gewicht: 688 kg.

Acceleratie 0-100 km/u in 16,5 sec
(luxe 13 sec.): max. snelheid: 135 km
u (luxe 145 km/u i: benzmeverbruik ir
ltr/100 km: 90 km/u constant' 5.2
(luxe 4,9), 120 km/u constant 7.5
(luxe 6.9); stadsverkeer: 6,3 (luxe 6,2)
prijs: 1.2 Special: ƒ 15.595,- incl. btw
1.2 Luxe: ƒ 16.145,- mcl. btw.

Het interieur is veel ruimer dan de buitenmaten doen geloven en keurig
afgewerkt.

HORIZONSHERLOCK.
De comfortabele Fransman met 't Britse accent.

Bijzonder aanbod voorde liefhebber de unieke
Horizon Sheilock Een betrouwbare auto, die z'n
beroemde Franse comfort combineert met een royale
dosis British Style.

De Horizon Sherlock is uitgerust met de
vertrouwde 1294 cm' motor, goed voor een vlotte top
van 154 km/u En bovendien ontworpen voor een
spaarzaam verbruik bij 90 km/u constant welgeteld
1 op 17,2* De handig neerklapbare achterbank zorgt
vooreen uiterst variabele laadruimte En uiteraard
heeft hij 5 praktische deuren Wij wijzen u op z'n
metaallak in een griis-groene of rode tint, wis/wasser
opdeachterruit,zonnedak,voorspoiler,stootstripsopz_ii

Terwijl we plezierige extra's als hoofdsteunen vóór,
zwarte raamilisten, getint glas rondom en tweekleurige
aerodynamische wielplaten zeker niet onvermeld
willen laten Al die extra's zijn standaaid

Wat geeft de Talbot Horizon Sherlock zo'n
typisch Engels accent7 Wij noemen de speciale geruite
stoffen bekleding, het met hout ingelegde dashboard
en deurpanelen, de versnellingspook met houten
knop en striping met Sherlock-aanduiding Samen
maken ze de Horizon Sherlock tot een wel héél
exclusieve auto Uitsluitend voor mensen met een
fijne speurneus voor sfeer en stijl

De produktie is dan ook uitermate beperkt;

er zijn er slechts 500 m Nederland. Wij hebben een
exemplaar in onze showroom weten te krijgen.
Wanneer komt u 'm bewonderen7

•Brandstofverbruik (bCE norm A70) Horizon Sherlock 1 3 LS bij 90 km/u constant 1op172 bij 120 km/u constant 1op132 m stadsver kce1

DOORDACHTE PRIJS:
Horizon 1.3 LS f 17.195-
Waarde extra's f 3.700,-

Totaal f20.895,-
Honzon S herlock f19.315,-

Uw voordeel f 1.580,-

:t 1 op 12 8

Prijzen zijn inclusief BTW Aflevermgskosten f 370,- Wijzigingen
voorbehouden Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar
garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit
Wij informeren u graag over de voorwaarden Vraagt u ook eens
naarde mogelijkheden van financiering leasing of tPG-ombouw

TALBOT HORIZON
Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG ' ' . . > ' "*: * .

AUTORIJSCHOOL

G. VAN
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat
Voor afspraken bellen tussen 18.15 em b.45 uur

van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

G. van Engelen
UUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3, 2042 BT Zandvoort - Tel.
02507-19453 b.g.g. 13887

FORD
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zand voort

Kooi/man...
voor een goed verzorgde auto! J

HET VROUWENTREFPUNT
vraagt

VRIJWILLIGSTERS
die samen met ons div. aktiviteiten willen
helpen opzetten en/of uitvoeren.

Inlichtingen:
tel. 02507-174 74 of 166 89

WONINGRUIL
AANGEB.: ruime 3/4 KAMERWONING
1e etage, hoekhuis, met groot zonnig balkon,
omg. Bos en Lommer, A'dam.
GEVR.: 2-KAMERFLAT of ETAGE in
Zandvoort.
Géén beg. grond, géén nieuw noord.

Inlichtingen:
tel. 020 -82 34 19
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IZB faalt

HEEMSKERK - Tegen het onder-
an de ranglijst bengelende Inter
heemskerk heeft TZB een bijzonder
wakke prestatie geleverd en leed
en kansloze 5-2 nederlaag.
Inter Heemskerk heeft tegen een

ngemotiveerd TZB de laatste stro-
alm gegrepen om degradatie te
oorkomen. De Heemskerkers zaten
eel feller op de bal dan TZB dat een
natte indruk achterliet. Door fouten
n de achterhoede kwam TZB op een
-O achterstand, die door een straf-
chop van Ron Zwemmer vlak voor
ust verkleind werd tot 2-1.

Dit tegendoelpunt bracht niet de
mmekeer bij de Zandvoorters. On-
nachtig werd er gevoetbald met uit-
ondering van Nol Bosman en Ab Bol
lie het wel probeerden maar te wei-
ig steun ondervonden. Opnieuw
aaide de TZB defensie en dat bete-

Jkende een 4-1 achterstand. Ron
"ftwemmer knalde eenmaal op de paal
|n Nol Bosman bracht de stand terug

"|ot 4-2 maar dat waren wel de enige
apenfeiten van TZB. Inter Heems-,

:erk kreeg vele mogelijkheden om de
core uit te bouwen maar liet het bij
lechts een treffer, 5-2.

Bridgenieuws

ZANDVOORT - Op woensdag 21
Jjnaart speelde de Zandvoortse Brid-

;eclub haar vierde competitiewed-
itrijd.
In de A-lijn behaalde de familie

Bpiers de eerste plaats met 62.86% en
e heer Gebhard met invalspelers de

weede plaats met 61.07%.
In de B-lijn was de eerste plaats

oor de heren Smink en De Wit met
15.62%, terwijl de tweede plaats was
oor de dames Dartelen en Dröse
et 58.48%.

De dames Van Ackooy en Drenth
Dehaalden de eerste plaats in de C-
ijn met 63.84% en mevrouw Hooy en
Ie heer Overzier bezetten de tweede
jlaats met 58.93%.

In de viertallenwedstrijden in het
listrict staat Zandvoort I met 78
mnten tot nu toe op de tweede
ilaats. l

Er zal nog tegen de koploper BOC
2 en tegen het op de derde plaats
taande team Hoofddorp 3 moeten
rorden gespeeld, dus de kans op een
erste plaats is nog niet verkeken.
Op maandag 2 april wordt de plaat-

elijke voorronde gespeeld voor de
landelijke wedstrijd „Ruitenboer".

l •&

*C Lotus
oernooien

ZANDVOORT - Aanstaande zater-
ag en zondag organiseert de BC
otus een open B en C badminton
oernooi in de Pellikaanhal te Zand-
oort. In dit weekend zullen 130 par-
jen worden afgewerkt en ook de
opspelers(sters) van Lotus treden
an en behoren tot de mogelijke
anshebbers. Zaterdag begint het
admintonfestijn om 09.00 uur en
ndigt om 18.00 uur en zondag duurt
e strijd van 10.00 uur tot 18.00 uur.
'e finales zijn vanaf 14.00 uur en de
oegang is gratis.

In het volgende weekend van zeven
n acht april is er opnieuw een door
C Lotus georganiseerd toernooi. Dit

oernooi staat open voor spelers-
sters) vanaf het zesde Lotus team en
e jeugd. Een zgn. CX-toernooi. Dit
oernooi is echter nog grootser en zal
ver 280 partijen gaan. Op zaterdag
•ordt gespeeld van 09.00 uur tot
2.00 uur, de jeugd tot 18.00 uur en op
ondag van 10.00 uur tot «18.00 uur.
>it evenement wordt afgewerkt
veneens in de Pellikaanhal.

RACESEIZOEN DIT WEEKEND VAN START

Berend G. Kapteyn hoopt
op aansluiting bij de top

ZANDVOORT - Zondag zal
Berend Oeberius Kapteyn het
wéten. Dan zal hij zekerheid krij-
gen of zijn Toyota mee kan ko-
men in de top van deze merken-
race. Dat hij het kan hoeft hij
niet meer te bewijzen. Dat heeft
hij in het verleden al getoond in
zijn Ford Escort. Een nationaal
kampioenschap in groep A krijg
je niet zomaar in de schoot ge-
worpen. Daar moet je echt wel
voor kunnen sturen. Daarom viel
de overstap vorig jaar naar de
Toyota's ook zo tegen. De snelle
Zandvoorter was er niet aan ge-
wend in de middenmoot strijd te
leveren.

Als zondagmiddag om één uur het
raceseizoen wordt geopend met alle
nationale klassen stapt Berend vol
goede moed in zijn Toyota. Het heeft
er de afgelopen winter naar uit gezien

dat hij een vierde seizoen met zijn
sponsor JaaWinter niet zou halen. De
Zandvoortse aannemer had immers
met de gedachte gespeeld er de brui
aan te geven.

Een vierde plaats en een tweede
trainingstijd (op een kletsnatte baan
red.) als beste seizoenprestaties kón-
den immers niet voor een snelle rijder
in een splinternieuwe wagen? Boven-
dien had Winter de vrijheid van
groep A gemist. In een merkenrace
ben je nu eenmaal met handen en
voeten gebonden aan reglementen en
voor onderdelen ben je afhankelijk
van anderen. Hoe was het nu moge-
lijk dat eenzelfde wagen op het rech-
te eind stukken sneller was. Nee, de
wagen moest maar worden verkocht.
Bovendien viel het „low budget" dat
als trekkertje voor dit soort merken-
races geldt, ook tegen. Eén seizoen
racen komt toch gauw op het dubbe-
le van de zeer gereduceerde aan-
schafprijs van ƒ 17.800,- inklusief btw
en kompetitie-kit.

Berend O'Kapteyn met zijn sponsor Jaap Winter bij het behalen van de
nationale titel in 1982 (Archieffoto)

Maar naarmate het raceseizoen na-
derde en de verkoop van de wagen
maar niet wilde lukken, begon het
sponsorbloed toch weer te stromen
waar het niet gaan kan. Aan de ver-
koop voor een dergelijk lage prijs had
importeur Louwman en Parqui werd
kontraktuele verplichting verbonden
dat een Toyota gedurende drie
achtereenvolgende jaren aan de mer-
kenraces moest meedoen. Met deze
regeling stelde de importeur zijn mer-
kenrace voor de eerste driejaar veilig
en hij voorkwam ermee, dat iemand
op een goedkope manier aan een
personenauto van ver boven de twin-
tig mille zou komen. Voor Jaap Win-
ter gegadigden genoeg dus, maar niet
met de verplichting nog twee jaar te
racen.

Maar een zomer zonder racebaan is
voor de man, die ooit zelf eens gera-
cet heeft en daarna anderen in de
gelegenheid heeft gesteld achter het
stuur te kruipen ondenkbaar. Toen
hij in Rob Janssen een goede opvol-
ger vond voor zijn vanwege te drukke
werkzaamheden afgehaakte tuner
Paul Stokhof was het besluit snel
genomen. Rob Janssen is een oude
bekende van Racing Team Winter.
Hij sleutelde voor het team in de tijd
dat Ernst Antonides het Nederlands
kampioenschap behaalde. Jaap Win-
ter heeft dus het volste vertrouwen in
de Zandvoortse tuner, die onlangs
met zijn bedrijf terug in Zandvoort
kwam.

Berend Oeberius Kapteyn ver-
wacht nu betere resultaten dan vorig
jaar. „Merkenrace", zo verduidelijkt
hij, „vraagt een andere instelling van
zowel rijder als team. Je bent nu
eenmaal gebonden aan technische
reglementen en het is de kunst om de
mazen van het net te vinden. Om dat
te bereiken moet jhe je reglementen
heel scherp lezen. Na eenjaar zijn we
er achter gekomen dat de mogelijk-
heden niet optimaal benut zijn. We
heben te netjes gereden en dat
scheelt je net de aansluiting bij de
top."

Of die reglementaire paar pk-tjes
extra er uitkomen zal zondag moeten
blijken. Revanche op de naar de for-
mulewagens overgestapte en als
resp. nummers één en twee geëindig-
de Lammie y.d. Heuvel en Cor Euser
zal Berend niet meer kunnen nemen.
Maar er blijft strijd genoeg in het met
vijf wagens tot vijfentwintig Toyota's
uitgebreide veld. In John Vos, Evert
Bolderheij en Arie Ruitenbeek ziet
Berend geduchte concurrenten in de
uit negen races bestaande competi-
tie. Zeven ervan zullen op Zandvoort
worden verreden, één in België en
één in Engeland.

Tachtig jaar „gym" in de badplaats
ZANDVOORT - Het tachtig

jarig bestaan van de
gymnastiekvereniging OSS
zal het komende weekeind,
op sobere, maar welfeestelij-
ke wijze worden gevierd.

Van 's middags twee tot
vier uur zullen er verschil-
lende turndemonstraties
worden gegeven door de
jeugd- en selectieploegen
van OSS, Oss, onder leiding
van de trainsters, mevrouw
Effern en Birgitta Jonkman,
én de heren Marcel van den
Borden en Rob Spaans.

Bovendien is er iazzballet
onder leiding van Astrid van
Leeuwen, laten de peuters en
kleuters zien wat zij zo al op
de wekelijkse oefenmidda-
gen leren, dit onder leiding
van Nelleke Keur, en is er
een demonstratie van spier-
en ontspanningsgymnastiek
op Yogqbasis. Hiervan is de
leiding in handen van Ineke

Arends. Eveneens wordt een
demonstratie gegeven van
minitramp en lange mat-
springen begeleid door Rob
Caminada en Birgitta Jonk-
man.

Van half vijf tot half zes is
er een feestelijke receptie.
Men verwacht veel oudleden
te kunnen begroeten.

Hoogtepunt deze middag
zal ongetwijfeld zijn het offi-
ciële afscheid van de heer
Brink die zevenenveertig
jaar de voorzittershamer
heeft gehanteerd. Voorwaar
geen kleinigheid.

Op 31 maart in de Van
Pagéehal Flemingstraat 9,
worden al deze evenementen
gehouden. De tachtigste le-
aenvergadering van de ver-
eniging wordt gehouden op
donderdag 19 april om 20.30
uur in het Gemeenschaps-
huis.

Open huis
ZANDVOORT - Ter gelegenheid

van hun vijfjarig beheer van de Van
Pagéehalkantine houden Kees en
Mary van Loon komende zondag l
april van 18.00 uur tot 19.00 uur open
huis. Buiten de gebruikers van de
sporthal zijn eveneens vrienden en
bekenden van harte welkom in de
Van Pagéehal.

Het eerste damesteam van Sporting OSS dat met ruim verschil op het kampioenschap beslag legde. Staand van
links naar rechts: Joke van Dam, Riet Vossen, Coby Schuyt, coach Ad Akkerman. Zittend van links naar rechts:
Anita Vossen, Theo Terol, Leonie van Kessel, Marja v.d. Lugt.

Spel van Sporting OSS
kampioenschap waardig

ZANDVOORT - Voor de vol-
leybalvereniging Sporting OSS
was het opnieuw een zeer druk
weekend. Vele wedstrijden wer-
den afgewerkt en daarbij kwam
het dames-kampioensteam tot
een gave 3-0 overwinning op Ca-
zus. Ook het eerste herenteam
was in prima doen en voltrok het
vonnis over Heemstede vier met
3-0. Beide Zandvoortse topteams
toonden uitstekend spel op de
Pelikaanhalvloer.

Het eerste damesteam dat vorige
week reeds als kampioen gehuldigd
was heeft duidelijk laten zien terecht
de sterkste te zijn. Tegen Cazus be-
gon een goed gemotiveerd Sporting
OSS met prima spel. De verdediging,

Opmars Z'75 gestuit
HEEMSTEDE - Na twee op-

eenvolgende overwinningen wa-
ren de verwachtingen bij Zand-
voort'75 hoog gespannen. Het
lukte Zandvoort'75 echter niet
om RCH van zich af te houden en
daardoor voor het derde achter-
eenvolgende succes te zorgen.
RCH won de rommelige wed-
strijd met 2-0.

Evenals vorige week ging Zand-
voort'75 heel goed van start. De eer-
ste tien minuten was RCH niet over
de middenlijn geweest en de Zand-

blijft zegevieren
ZAANDAM - Het gaat de laat-
;e weken met Zandvoortmeeu-
'en buitengewoon goed. Ook de
elangrijke en zware uitwed-
.rijd tegen titelpretendent ZFC
'erd in winst omgezet, 2-0. Door
eze nieuwe overwinning rukt
iandvoortmeeuwen verder op
laar de achterstand op WFC en
FC is te groot om deze te ach-
srhalen.

Voor Zandvoortmeeuwen begon de
rijd tegen ZFC bijzonder goed daar
e eerste aanval al een doelpunt be-

tekende. Frans Post zette goed door
en daarna had Steef Water geen
moeite de score te openen, 1-0. ZFC
was even aangeslagen maar kreeg
allengs meer grip op de wedstrijd. De
gastheren bouwden een overwicht op
en zorgden voor grote drukte in het
Zandvoortse strafschopgebied. Veel
mogelijkheden gaf Zandvoortmeeu-
wen niet weg en slechts eenmaal
moest Ed Steffers naar de hoek om
een vrije trap onschadelijk te maken.
Zandvoortmeeuwen bleef met snelle
uitvallen gevaarlijk en hierbij zagen
Steef Water en Marcel Schoorl inzet-
ten net naast gaan.

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB
WFC
ZFC
Zilvermeeuwen
ADO
Zandvoortm.
Vitesse '22

VIOSW
SVW'27
Hollandi a
HBC
A-lcm. Victrix
Volewijckerfs

Vierde klasse B KNVB
SMS
De Geuzen
SCZ '58

1 De Spartaan
1 ÖSC '74
IOVVA

17-27
16-23
17-21
17-20
17-19
17-17

16-16
17-16
16-14
16-10
16-10
16- 5

zaterdag
17-27
17-25
16-19
17-19
16-17
16-16

RCH
Swift
Hoofddorp
Zandvoort '75
Bloemendaal
Energie

Tweede klasse HVB
Renova
Schalkwijk
CBS
DSC '74
EHS
TZB

BSM
Heemstede
WH
Vogelenzang
Inter Heemskerk

16-16
16-15
17-13
16-12
17-11
17- 8

15-25
17-21
16-20
17-20
17-18
17-17

16-15
16-14
17-14
17-10
17- 7

In de tweede helft drong ZFC nog
sterker aan en in de tiende minuut
was Ed Steffers gepasseerd maar
Chris Jongbloed bracht op de doel-
lijn redding. De druk werd groot en
ook in dit gedeelte van de strijd bleef
Zandvoortmeeuwen gevaarlijk met
snelle counters. Jos van der Meij
slaagde net niet en Steef Water scoor-
de wel toen de bal los werd gelaten
door de doelman maar de scheids-
rechter constateerde een overtre-
ding. Aan de andere kant moest Ed
Steffers zich op de bal werpen toen
een ZFC aanvaller de bal met de
hand meenam en doorbrak.

Met het verstrijken der minuten
steeg de spanning. ZFC trok massaal
ten aanval en de Zandvoorters loer-
den op kansjes. Een gave combinatie
tussen Ed Vastenhouw en Jos van
der Meij stelde Norbert Vissers in

staat met een schitterende omhaal,
in de veertigste minuut, de zege vei-
lig te stellen, 2-0. ZFC zag het niet
meer zitten en had geluk dat Marcel
Schoorl een prachtige inzet net naast
zag gaan, anders was de nederlaag
nog groter uitgevallen.

Elftalbegeleider Bob de Vries over
de geweldige prestaties van de Meeu-
wen: „Het loopt op dit moment uit-
stekend. Het is jammer dat uit de
eerste zes wedstrijden slechts één
punt is gehaald. De laatste elf wed-
strijden leverden achttien punten op.
Bij een betere start hadden we kun-
nen meedraaien om het kampioen-
schap en gezien de kwaliteit in de
ploeg had dat zeker gekund. Doordat
we als een komeet omhoog zijn ge-
schoten is iedereen weer razend en-
thousiast en misschien kunnen we
nog een derde positie pakken".

Schoolvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het jaarlijkse

Schoolvoetbaltoernooi van de Zand-
voortse scholen wordt ook deze keer
gehouden op de velden van de vereni-
ging Zandvoortmeeuwen aan de Van
Lennepweg.

De Mariaschool neemt helaas geen
deel aan het toernooi, vanwege een
tekort aan jongens in de bovenbouw.

Het programma ziet er als volgt
uit:
Maandag; 9 april:
Veld 1; 15.45-16.15 uur Beatrix-Han-
nie S; 16.3n-17.00 uur Nicolaas-Ples-
man.
Veld 2: 15.45-16.15 uur Van Heuven-
Nicolaas; 16.30-17.00 uur Beatrix-
Oranje N.
Veld 3: 15.45-16.15 uur Plesman-
Oranje N; 16.30-17.00 uur Hennie S-
Van Heuven.
Dinsdag 10 april:
Veld 1: 15.45-16.15 uur Nicolaas-
Oranje N; 16.30-17.00 uur Van Heu-
ven-Plesman.
Veld 2: 15.45-16.15 uur: Hannie S-.

Plesmau, 10.30-17.üU uur Beatrix-Ni-
colaas.
Veld 3: 15.45-16.15 uur Beatrix-Van
Heuven; 16.30-17.00 uur Hannie S-
Oranje N.
Veld 1: 15.45-16.15 uur Hannie S-Ni-
colaas.
Veld 2: 15.45-16.15 uur Van Heuven-
Oranje N.
Veld 3: 15.45-16.15 uur Beatrix-Ples-
man.

De prijsuitreiking is om 16.45 uur of
iets later, terwijl door de deelnemers
onthouden moet worden dat:
zij op tijd aanwezig dienen te zijn;
bij ieder elftal een begeleider is;
er zich geen publiek mag bevinden
binnen de lijnen en achter de doelen,
de scheidsrechters zien hier streng op
toe.
Als spelers en/of supporters zich niet
aan de bepalingen houden, kan dit
persoonlijke uitsluiting of uitsluiting
van het elftal tot gevolg hebben.
De kleedkamers netjes dienen ach-
tergelaten te worden.

voorters plaatsten aanval op aanval.
De Heemstedenaren konden slechts
ten koste van vele overtredingen en
een aantal hoekschoppen onheil
voorkomen. Uit een vrije trap van
Ruud van der Putten vloog de bal
rakelings over het doel en even later
scoorde Zandvoort'75 een zuiver
doelpunt, doch de scheidsrechter an-
nuleerde deze treffer wegens buiten-
spel.

De teleurstelling in het Zandvoort-
se kamp was er de oorzaak van dat
RCH het initiatief kon nemen, maar
verder dan een paar hoekschoppen
kwamen zij niet. De betere mogelijk-
heden bleven voor de badgasten en
Bart Koops bracht bijna de eerste
treffer op het scorebord. Zijn keihar-
de afstandsschot werd echter door de
RCH goalie net onder de lat vandaan
getikt. Kort voor de pauze kreeg
Zandvoort'75 een gevoelige slag toen
rechterspits van RCH, v.d. Heyden,
na een verdedigingsfout, de bal hoog
over doelman Ruud Backs in de tou-
wenjoeg.

In de tweede helft kreeg Zand-
voort'75 direkt al een goede kans op
de gelijkmaker, maar een prima voor-
zet van Ruud van der Putten werd
door Toine Toonen over de lat ge-
kopt. Een vrije trap van Van der
Putten leverde eveneens niets op
daar deze rakelings naast ging. RCH
kwam na dit Zandvoortse overwicht
meer in de aanval en in een harde
schouderduw van Wim van Straten
zag de steeds vreemder fluitende
scheidsrechter een strafschop. Hans
Winter schoot RCH naar 2-0.

Vreemde beslissingen aan beide
kanten volgden en een kwartier voor
het einde kon een getergde Wim van
Straten de kleedkamer opzoeken. De
tien Zandvoorters namen dit in spor-
tief opzicht kennelijk niet en kwa-
men alsnog tot een slotoffensief. De
RCH verdediging moest alle zeilen
bijzetten om de 2-0 stand te handha-
ven.

Klaverjassen voor
Rheumafonds

ZANDVOORT - Op vrijdag 6 april
organiseert de jeugdcommissie van
Zandvoortmeeuwen in de kantine
een klaverjasavond waarvan de op-
brengst geheel ten goede komt aan
het Rheumafonds. De aanvang van
de avond is 20.15 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ7,50
per koppel. Aanmelden bij P. Schuu-
ring, Hasebroekstraat 6, of J. Jong-
bloed, Frans Zwaanstraat 40, of bij de
kantine Zandvoortmeeuwen.

de set ups en de smashes verliepen
vlekkeloos waardoor direkt een 7-2
voorsprong werd genomen die gesta-
dig werd uitgebouwd naar 15-4. In de
tweede set verliep het wat minder
voor Sporting en Cazus pakte een 1-5
voorsprong. Coach Akkerman
vluchtte in een time-out en spoorde
zijn speelsters aan tot feller spel wat
resulteerde in een 5-6 stand. Er' volg-"
de een spannende gelijkopgaande
strijd die uiteindelijk met 18-16 door
Sporting werd gewonnen. Cazus had
alles gegeven en stortte in de derde
set volledig in en moest hun absolute
meerdere erkennen in Sporting OSS,
15-5.

Het tweede damesteam, dat nog
steed te kampen heeft met blessures
kwam daardoor incompleet aan de
start tegen VCY 3. Door de inval-
sters, die voortreffelijk meedraaiden,
kon niet gepenetreerd worden en
moest het team omschakelen naar
het oude systeem. De Zandvoortse
dames bleven goed partij geven maar
waren de mindere van VCY en gingen
met 11-15, 11-15 en 7-15 ten onder.

Sporting OSS drie dat een tweede
plaats op de ranglijst inneemt ver-
speelde een punt tegen Van Nispen,
2-2. In de eerste set domineerde Spor-
ting en won met 15-9. Maar koploper
Van Nispen kwam in de tweede en
derde set sterk terug en zette Spor-
ting door 2-15 en 3-15 op achterstand.
Met een laatste krachtsinspanning
drong het goed gemotiveerde Spor-
ting, in de vierde set, Van Nispen in
de verdediging en bepaalde het spel
hetgeen setwinst betekende met 15-
11.

Heren

Het eerste herenteam, dat de twee-
de plaats op de ranglijst bezet liet
met subliem spel zien de wedstrijd
geheel te beheersen. Met flitsend spel
werd Heemstede vier afgetroefd. Een
goede spelverdeling over de hoofd-
aanval leverde onhoudbare smashes
op. De strijd die in het begin gelijk
opging, veranderde langzaam in een
overwicht voor Sporting OSS dat de
eerste set pakte met 15-10. In de
tweede set was Spprting superieur.
De katachtige reddingen van Mauri-
ce van Meegen werden omgezet in
set-ups die door Ewout v.d. Schaft
genadeloos werden gesmashed, 15-4.
In de derde set heeft Heemstede het
even geprobeerd maar Peter van
Kessel en Rob Blom waren de rotsen
in de verdediging en zorgden er voor
dat de spelverdelers het werk konden
afmaken. Met 15-11 werd de 3-0 zege
veilig gesteld en met nog twee wed-
strijden en daarna prpmotiewedstrij-
den te gaan kan gezien het spelpeil
promotie zeker worden gehaald.

Het tweede herenteam dat een
kampioenschap binnen bereik heeft
kwam in het veld tegen Van Nispen.
Met gaaf volleybal bracht Sporting
menigmaal de handen van het pu-
bliek op elkaar en de eerste set was
snel een feit 15-5. Van Nispen kwam
echter in de tweede set goed terug en
het spelpeil evenaarde dat van Spor-
ting, dat daardoor onzeker raakte.
De Zandvoorters keken al snel tegen
een 2-11 achterstand aan, maar bij
deze achterstand kwam opeens de
variatie in de aanval terug. Hoofd-
aanvaller Erik Schilpzand sloeg ge-
nadeloos hard toe en bracht de ach-
terstand terug. Ook Arie Drommel
zorgde door middel van de staffel
door het midden voor diverse punten
en na de gelijkmaker drukte Spor-
ting door tot 15-12. Door een ramme-
lende verdediging en mislukte aan-
vallen ging echter de derde set met
8-15 verloren en was een vierde nood-
zakelijk. Tot 10-10 ging deze set gelijk
op en in de spannende slotfase had
Sporting de langste adem hetgeen

15-10 betekende en de 3-1 zege.
Het derde herenteam kwam even-

eens tot een 3-1 overwinning op Die
Raeckse vijf. Hoofdaanvaller Floris
Molenaar werd in deze partij goed
aan het werk gezet door spelverde-
lers Rob Blom en Gerard Schilpzand
en zorgde voor vele punten hetgeen
de setstanden 15-7 en 15-11 oplever-
den.'De derde set yerliep wat romme-
lig en door wat misverstanden profi-
teerde Die Raeckse met 13-15. In de
vierde set eiste Sporting het spel op
en bouwde snel aan een voorsprong.
Goed blokkeerwerk en harde smas-
hes van Cor Drayer zorgden mede
voor de 15-8 setwinst.

Jeugd

Het junioren meisjes A-team kwam
uit tegen het sterke Heemstede en
wist een zeer verdienstelijk gelijkspel
te behalen 2-2. De eerste en vierde set
waren voor Heemstede met 14-16 en
6-15 maar in de tweede en derde set
was Sporting prima op dreef, 15-7 en
15-10.

Het meisjes adspiranten K-team
behaalde tegen Die Raeckse een
fraaie 3-0 overwinning. Het spel, dat
volledig door Sporting werd bepaald

• liet vloeiende combinaties zien. Veel
geplaatste ballen maar ook goede
smashes zorgden voor vele punten
terwijl het serveren de sterkse troef
bleek. Setstanden 15-2 15-6 en 15-4.

Het Sporting Mix team moest de
winst laten aan Van Nispen. Met 4-15
en 6-15 werden de eerste sets overtui-
gend verloren maar in de derde set
leek het erop dat Sporting de set-
winst binnen zou halen. Lange tijd
had Sporting een voorsprong maar in
de spannende slotfase trok Van Nis-
pen met 13-15 alsnog de winst naar
zich toe.

Foto: Pieter Keur.

Pieter Keur
in selectie

ZANDVOORT - Plaatsgenoot Pie-
ter Keur van eredivisie voetbalver-
eniging Haarlem, heeft een zeer eer-
volle uitnodiging ontvangen om aan
te treden voor de voorlopige selectie
van het Nederlands Olympisch elftal.
Gezien de huidige vorm van Pieter
Keur, vier doelpunten in de laatste
twee wedstrijden, zal hij zeker een
goede kans hebben in de basis aan te
treden tegen Joegoslavië op vier april
in het stadion de Baandert in Sittard.
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EET SMAKE-
LIJK EN GOED!
Hoe\eel documentatie is er in de
loop der jaren al verschenen over
oir/e \oedmg. We zouden met deze
pa.pierv.mkel heel Nederland kun-
ni'n bedeken

Ondanks cribis. broeknemverha-
len mle\erkreten, enzovoort, leven
\\e hier met zijn allen toch nog m
ren welvaartsmaatschappij en het
aantal Nederlanders dat teveel eet,
i l i i n k t . kortom consumeert, is nog
steeds erg groot

Het /ou allemaal best wat een-
voudiger. efficiënter en .. gezon-
cler kunnen

Het i.s daarom goed dat het Voor-
lichtingsbureau voor de Voeding
regelmatig informatie geeft op het
gebied van onze dagelijkse kost
Dat \oeding bijvoorbeeld een rol
.speelt bij het ontstaan van kanker
wordt algemeen onderkend. Bewrj-
x.en o\er de invloed ontbreken nog
\\el goeddeels, maar er zijn aanwij-
zingen, dat voedingsfactoren van
belang kunnen zijn voor het ont-
staan van verschillende vormen
\an kanker

Het blad Voedingsinformatie
\an deze maand, uitgegeven door
bovengenoemd Voorhchtingsbu-
leau geeft een interessant beeld
over de relatie voeding-kanker. In
iluvellde lolder staat voorts be-
langwekkende informatie over exo-
ti.sfhe vruchten.

BANKETBAKKERIJ

SE8JSENER
Kaltestraat 23 - Zandvoort

Tel. 1 21 59

U doet toch ook mee
aan het wisseldieet?

Probeer dan eens ons
SUPER-KORRELBROOD

en
VOLKOREN-

ROZIJNENBROOD.
Voor afslanken zonder honger

te lijden.
Deze week reklame:

KIWI/SLAGROOM-
TAARTJE
voor

Zondags: *
PARI JSE SOEZEN. I.

Marimekko,
een klasse
apart
Mooi. l u n 'tioneel. Redegen en met
nrvoc l v i K M - details, /.o kan ik het
l>cste dr meuv,e mode van Man-
mokko noemen Kind februari be-
/orht ik de in l!).r)l door mevrouw
\\\\\\ Rul ui gestichte fabriek in
H e l s i n k i «aar .i7() personen werk-
/,i.iin /nn IV meeste v.ijn vrouwen
en ook in de top. het kader du.s. /.ijn
\ r o u w e n werk/aam. Jaarhjk.se
piddukue 111 stol l.l miljoen meter
A.m lu rken rokken, pantalons en
s h n t s w-i laten /on dikke 258.000
rlc lahnek Beide getallen gelden

In 1982 uerd 41 "n van de produk-
t ie ui tueswrd naai dertig landen
De heUirmnjk.sti ' exportlanden zijn
\ \ i -st-nuit .s land Nederland. Zwe-
dt'ii en Zwitserland

Mal nnekko-kleding heelt een
heel speciale nonchalant-sportie-
ve si 11! die niet elke vrouw direkt
/al na i i sp ieken Echt clamesachtig
is de kleding /elden en ook nooit
i i e n d \

Veel \ ro l i jke kleuren in uitge-
kicnde dessins hebben ze wel bij
Mai miekko en dat geldt niet alleen
\oni de soepehallende kleding die
in unerse stof [en uo id t gefabn-
i i ' t ' id (katoen, flanel lambbwool.
\ \o l lcn mousseline, f luweel en zij-
de) maar ook \ooi de .schitterende
ta l f l luke i i s handdoeken, badla-
kens en niet te vergeten de prakti-
srlie tijdlo/e tassen

Toen \\e m Helsinki waren dacht
men /oal.s gebruikelijk in de inode-
wf-reld. al \\eer aan herfst en we
hooiden dat m die periode voorna-
ineli|k grijs bruin, b l a u w , rood,
oud goud en /wart favoriet zal wor-
clen Ook de heren worden tegen-
\\oordig niet vergeten brj Man-
mok ko en /.ij kunnen een keus ma-
ken ui t goedgesneden overhernen-
cle mooie sokken en fraaie dassen

GROTE VARIATIE IN ZOMERSCHOENEN
Het wordt dit jaar een echte
sandalenzomer, als ik tenmm-
ste de prognoses van schoenen-
fabrikanten mag geloven. En
waarom zou ik aan hun uit-
spraken twijfelen.

De sandaal wordt het in 1984 he-
lemaal en hij is er m alle mogelijke
uitvoeringen en karakters: geheel
plat met nauwelijks een achterlap-
je tot kleine halges en hogere hak-
jes. In het laatste geval spreken we
dan van sandalette.

De sportieve typen zullen voor de
stoere uitvoering kiezen: brede
banden, bestaan uit echt natuur-
leer, de damesachtigen onder ons
zullen keus hebben uit sandaletjes
met minimale spaghetti-bandjes.
Het zal van je persoonlijke smaak
afhangen hoe je deze zomer ge-
schoeid wil doorkomen: als een Ma-
cedonische volksdanseres met een
soort folkloristische schoen of als
een bedienstertje in een Tyroler
herberg. Misschien kiest u ook wel
een flatje, de altijd populaire
schoen voor iedere leeftijd die dit
jaar ook in heel fleurige tinten op
de markt komt.
Wie had er ooit gedacht, datje laar-
zen nog eens het gehele jaar door

zou dragen. Laarzen waren tot voor
kort bestemd voor wandelingen in
de sneeuw, voor wadlopen en voor
jagen De zomerlaars won echter de
laatste jaren volop terrein en dat is
terecht, want een goed gekozen
laars van mooi materiaal staat bij
een groot deel van de zomergarde-
robe erg goed

Er zijn deze zomer de bekende,
gesloten modellen, luchtig ge-
maakt door openingen, grote ga-
ten. netweefsels, vlechtwerk en
perforaUes Het zomerse effect

wordt bereikt en versterkt door de
zomerse materialen.

De hoogte van de laarsjes is veel-
al net aan of over de enkel en iets
hoger.

Dat pumps niet meer weg te den-
ken zijn uit de garderobe van zowel
de jonge als de wat oudere vrouw, is
bekend. Veel vrouwen beschouwen
de pump als hun basisschoen en de
hakhoogte ervan wordt gekozen
naar eigen smaak en behoeften. Hij
zal varieren van zeer laag tot tame-
lijk hoog.

Er zijn door het komende zomer-
seizoen vele fantasierijke vertalin-
gen van de pump gemaakt: open
teen. open hiel en vaak beide.

Zeer veel modellen zrjn dit jaar
samengesteld uit verschillende
materialen en kleuren, waardoor
het klassieke beeld van de pump,
die vaak wat „stijf, té ladylike"
overkwam, op de achtergrond is
geraakt. De kleuren zijn wit, zwart,
rood-blauw en voor de zeer jonge
onder ons multi-colours, dus veel-
kleurig.

Nu we het toch over schoenen heb-
ben: erg enthousiast ben ik gewor-
den over de Kis-shops. de van ongi-
ne Franse keten van schoenenre-
paratie-wmkeltjes. waar je m een
wip je schoenen kan laten verzolen
of van nieuwe hakken voorzien.

In diverse gemeenten is een Kis-

KIS-SHOPS
shop verrezen en je kan er vaak
niet alleen terecht voor je moege-
worden schoenen, maar tegelijker-
tyd kun je er eenvoudig drukwerk
laten maken, je sleutel laten produ-

ceren, cadeautjes laten graveren,
op de foto gaan en fotokopieën la-
ten vervardigen.

De Kis-shop afdelingen heten
schoenlapperette, drukkerette,
sleutelrette. gravurette, fotorette
en copyrette en dat komt natuur-
Irjk door hun Franse afkomst!

Lingerie als
volwaardige kleding

TOPJE AAN DE TOP
Wie had er enkele jaren terug ooit
van een topje gehoord, behalve dan
wanneer het over bergen en vin-
gers ging. We kunnen nu echter in
de zomer nauwelijks meer buiten
dit speelse onderdeel van de garde-
robe. Topjes, in welke kleur ook,
worden deze zomer mode. U behoeft
ze echter met alleen als topje te
dragen. Er zijn duizend andere ma-
meren om dit gemakkelijke en op-

Als losse col

Gedraaid om het hoofd opgerold

Topje als bikini gedraaid te gebrui-
ken bij inonokim soivel als truitje
om even 'qckleed' te verschijnen als
bii andere kleding Zinver decora-
ticf 'draperingen' zijn in

vallende stukje lingerie te dragen.
Als losse col. op het hoofd gerold en
als inonokim bewijst het topje dui-
zenden diensten.

Lingerie is tegenwoordig zo mooi,
dat de uitdrukking: je staat m je
hemd. niet meer als negatief be-
hoeft te worden uitgelegd. Onder-
kleding kan gewoon m het mode-
beeld worden ingepast, sterker nog:
pikante stukjes kant, verfijnde
hoekjes van zijde en babyzachte
kleurtjes onder de kleding uit te
laten komen is deze zomer „in".
Hoe' Dat kan op diverse manieren.

Hem d j e
Een onderdeel dat door veel vrou-
wen -als -„bovenkleding" wordt ge-
bruikt is het hemdje. Er zijn katoe-
nen hemdjes, strak om het lijf en
vaak meteen kleine kantversienng
aan de bovenkant. Fraai zijn ook de
wat wijder vallende zijden hemdjes,
afgezet met fijn kant en welk van
de twee soorten u kiest zal van de
persoonlijke smaak afhangen. Bei-
de modellen zijn echter eindeloos te
combineren met de „bovenkle-
dmg". Onder tweedelige pakken,
bij stoere jacks, onder een wijde
blouse of zelfs helemaal los op een
rok of pantalon: met een met zorg
gekozen hemdje zit je altijd goed.
Kies het liefst een hemdje uit een
officiële lingerie-collectie, de af-
werking en het materiaal is dan
meestal fijner dan dat van een „ge-
woon" confectiehemdje, het model
is verleidelijker en de kleur net iets
beter. Bovendien is de keuze in een
hngenezaak altijd het grootst.

Lang (nachthemd) t-^hirt, (i
ook naar urand! \
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Programma
vrouwenvereniging

ZANDVOORT - Het bestuur van
de vereniging „Vrouwen van nu" af-
deling Zandvoort, heeft voor de
maand april het volgende program-
ma samengesteld:
dinsdag 3 april
Contactochtend in hotel Zomerlust,
aanvang 10.00 uur. Verenigings-
nieuws en Rode Kruis-werk wordt
besproken. Gelegenheid tot inteke-
nen voor diverse evenementen.
Woensdag 4 april
lentewandeling, start om 10.CO uur
bij het Gemeenschapshuis.
Maandag 9 april
jaarvergadering Federatieve Vrou-
wenraad, Zandvoort, Tolweg 10, aan-
vang 14.00 uur. Lezing over werk blin-
denbibliotheek.
Dinsdag 10 april
zelfmaak-modeshow in hotel Zomer-
lust, aanvang 14.00 uur. Toegangs-
prijs leden ƒ 2.-, intro'duceés ƒ 3.-.
Vrijdag 13 april
afsluiting van het winterseizoen in
het Gemeenschapshuis, aanvang
20.00 uur. Optreden van de cabaret-
groep „Kunst en Vliegwerk" uit Bus-
sum. Toegangsprijs voor leden en do-
nateurs ƒ 2.50.
Maandag 16 april
laatste bijeenkomst kaartclubs dit
seizoen in hotel Zomerlust, 's mid-
dags van de bridgeclub, 's avonds
van de klaverjasclub.
Dinsdag 17 april
lente-excursie naar de Ginkelse Hei-
de. Vertrek per bus om 8.30 uur vanaf
het Gemeenschapshuis, warme
lunch in restaurant Bellevue. Terug-
komst in Zandvoort omstreeks 18.00
uur. Kosten ƒ 28.50 per persoon inclu-
sief maaltijden.
Woensdag 18 april
fietstocht naar de Keukenhof, ver-
trek om 10.00 uur vanaf het Gemeen-
schapshuis.
Woensdag 25 april
wandeltocht. Vertrek 10.00 uur bij
het Gemeenschapshuis.
Vrijdag 27 april
bezoek Frans Halsmuseum met
rondleiding. Samenkomst 10.00 uur
bij ingang museum. Kosten ƒ 4.- per
persoon, entree museum voor eigen
rekening.

VROUWELIJK
fVERTROUWELIJ]

LIPSHINE, LIPSTICK
EN LIPGLOSS IN ÉÉN

Stralende, glanzende lippen, welke
vrouw wil ze met hebben. Dat Lip-
gloss in korte tijd in de lage landen
dan ook zo'n succes werd is niet zo
verwonderlijk, want tenslotte wil-
len we allemaal wel een filmster-
imago hebben.

Gewoonlijk wordt gloss met een
wat achteloze vingerveeg opge-
bracht en dat is jammer, want het
succes wordt er niet beter op. Dit
ongemak is nu voorbij, want Cutex
heeft Lipshine op de markt ge-

DOE MEER IN
UW VAKANTIE
Het aantal vakantiegangers dat in
zijn vrije tijd meer wil doen dan
landerig in het zand liggen of rond-
hangen op terrassen, neemt toe.
Doe-vakanties worden het, meeren
meer.
Wie dit voorjaar toevallig zijn va-
kantie doorbrengt in de buurt van
het Duitse Hohenberg aan de Eger
kan er een driedaagse cursus vol-
gen in het beschilderen van porse-
lein.
Het Museum van de Duitse Porse-
leinindustrie, gevestigd in dit pit-
toreske oord vindt dat deze hand-
werkkunst behouden moet blijven
voor het nageslacht en heeft de
-zaak dus „gründlich" aangepakt.
Voor DM 154.- leren ze je er alles.
Inlichtingen: Duits Reis-Informa-
tiebureau, Spui 24, 1012 XA Am-
sterdam.

Huisvrouwen-
vereniging

ZANDVOORT - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, kring
Zandvoort, heeft voor de maand april
de volgende agenda samengesteld:
Dinsdag 3 april

14.00 uur Zomerlust - causerie over
droogbloemen

Dinsdag 17 april
Kienmiddag in het Gemeenschaps-

huis. Aanvang 14.00 uur.

Vrijdag 37 april
18.00 uur restaurant Dreefzicht in

Haarlem, voor een gezamenlijke
maaltijd.

Donderdag 5,12,19, 26 april
Spelmiddag in het Gemeenschaps-

huis.
Voor inlichtingen: mevrouw K. Fa-

gel-de Wit, tel. 16290.

bracht. Lipshine is een twee-in-eén
produkt, dus lipstick en lipgloss nu
bij elkaar.

Volgens een door Cutex zorgvul-
dig uitgekiende formule krijgen de
lippen per keer precies genoeg
kleur en gloss. De Lipshine houdt
langer, is intenser en hoeft dus
minder vaak te worden opgebracht
dan lipgloss.

Partners in één stift m een mooie
zilverkleurige huls met doorzichti-
ge top.

De prijs is ook plezierig, want
Lipshine kost nog geen tien gulden.
Er zijn zes mogelijkheden, een na-
turel versie die goed over andere
kleuren past en vijf sprankelende
tinten, aansluitend bij de mode-
kleuren.

Cutex heeft trouwens nog meer
nieuws in petto: er zijn nagellak en
lipstick in de nieuwe kleuren Or-
chid. Flamingo Pink en Volcano en
het Magie Eyes Dudf Sand Dune.

Ruwe zijde is erg populair deze
zomer en bij deze stof staat Plamin-
go Pink, sprankelend roze als een
kermiszuurstok, in nagellak en bij-
passende lipstick erg mooi.

Ook stro, touw en jute zullen het
komend seizoen en vogue zijn en
daarbij past het uitdagend rood
van Volcano erg goed. Een perfecte
combinatie met het soepele leer en
suède, dat we ook deze zomer zien is
het ivoorroze van de nagellak Or-

-chid, waarbij een zachtroze lipstick
op een geraffineerd-natuurlijke
manier de lippen accentueert.

Het hele vrolijke zomergebeuren
waarmee we er stralend uitzien
heet Adventure Collection en de
prijs is ƒ6,50 voor de nagellak.
f 7,95 voor de lipstick en f 8,95 voor
het duodoosje ogenschaduw.

W

EXCLUSIEVE

KINDER-
KLEDING i

o.a.: j

Cacharel - Olly -
La Puce - Buffy, etc.

't WINKELTJE
Buurewegl-3 \

Zandvoort '
Tel. 02507-t 65 80 l

Kindermode: Variaties in overvloed
Dit jaar is de kleding m de kleine
maten vrolijker en gevarieerder
dan ooit en vooral Levi's, de firma
die we voornamelijk kennen van de
spijkerbroeken, heeft zijn best ge-
daan. Van piepklein tot teenager-
lengte biedt Levi's uitgekiende,
praktische en toch speelse mode. Zo
is er de groep 'Olympics', die al
vooruitloopt op de Olympische Zo-
rnerspelen in Los Angeles. De kleu-
ren zijn rustig, maar het effect van
de sweatshirts, joggingbroeken en
T-shirts is er met minder om en
trots zullen de kleine, modebewus-
te kleuters paraderen met het
Olympisch label op borst en bil.

Letterlijk en figuurlijk zoet zijn
de kleintjes als ze worden gekleed
in de serie „Milkshake", waarin de
zuurstokkleurtjes frambozenrood,
turquoise, geel, roze, hardgroen en
wit, dit alles in katoenen stoffen,
zijn uitgevoerd. Seersucker en
lichtgewicht bachette zijn nieuwe
materialen in deze groep, lekker
handig te wassen, zodat zelfs vader
eens kan inspringen!

Dan is er ook weer de niet uit het
modebeeld weg te krijgen matro-
zenlook. Duidelijk anders dan de
pakjes met de brave matrozen-
kraagjes, waarin menig bejaarde
van nu op sepiakleurige foto's des-
tijds moest worden vereeuwigd. De
jeugd van nu kan kiezen uit stre-
pen en marinemotiefjes uit de col-
lectie 'Sailor".

Voor de meest fervente wilde-
brassen is er dan nog de stoere
collectie 'Rebel', broeken en tops
van stevige stoffen die zeer vele
malen hun flinke wasbeurt kun-
nen doorstaan. In deze groep extra
voorgewassen twill bij voorbeeld en
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uitgewassen lichtgewicht canvas
en dit alles in de kleuren oker, kha-
ki, grijs en legergroen.

Singing the Blue's...
Het originele blauw van de „ouder-
wetse" (want ze lopen al weer heel
wat jaartjes rnee!) spijkerbroeken
vinden v/e in de serie 'Levi's Blues':
broeken met stoere western-zak-
ken en ritsen, zowel wijd als strak.
Voor de kleuter die niet wil opval-
len zijn er de eenvoudige modellen

zonuei upoiuuh. m supersterk de-
nim of corduroy.

Grappig is voor de allerkleinste Ij
puk met de nog korte beentjes de
groep ''Little Levi's', hartverwar-
mend met speelse motieven van bij w,a
voorbeeld hmonadeblikjes op het )0]
T-shirt. ;a

Kortom. Levi's biedt zoveel, dat
er deze zomer voor ieder wat wils
wordt geboden en er moeilijk een
keus zal kunnen worden gedaan.

ha
hei
as

voi
bei
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VOOR 'T VOETLICHT

SOCIËTEIT
DUYSTERGHAST
Opgericht: februari 1967
Doelstelling: Het culturele leven in het algemeen en dat van
haar leden in het bijzonder te bevorderen,
Aktiviteiten: Gezelligheid, exposities", lezingen, klaverjassen,
biljarten, bowling etc. Jaarlijks uitreiking van tafel van verdien-
ste aan degene(n) die in een bepaalde periode zich het meest
verdienstelijk heeft (hebben) gemaakt voor Zandvoort.
Praeses: Jaap van Pol, Dr. Gerkestraat 74, Zandvoort, tel:
17595.
Aantal leden: circa tweehonderd.
Contributie: ƒ 120.-/jaar per persoon. Inschrijfgeld ƒ 25.-
Adres: Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel.: 17990.
Openingstijden: De soos is geopend maandag 19.00-02.00 uur;
dinsdag en woensdag gesloten; donderdag van 19.00-03.00 uur;
vrijdag van 17.00-01.00 uur, zaterdags van 14.00-19.00 uur en
zondags van 16.00-24.00 uur.
Orgaan: Het Ghastboek verschijnt circa zes maal per jaar.
Inlichtingen: Bij de sociëteit gedurende de openingsuren.

Modeshow in Duysterghast
• Op woensdag 21 maart werd in sociëteit een wervelende modeshow
gegeven. Zowel in voorjaarskleding, als in de bontmode (Bont Mode uit
Haarlem) werden zeer vlotte en ook bijzonder chique modellen gepre-
senteerd. De speaker was de heer Jacques van de Berg die de modellen
van Cortina 'en de schoentjes van Brossois uit Zandvoort annonceerde
als een „professional".
De mannequins en dressmen kwamen voor een groot deel uit de gelede-
ren van de sociëteit en, „het moet gezegd worden, het leek wel hun
dagelijks werk", aldus één der aanwezigen.

maatschappelijk

Sociëteit Duysterghast is voort-
gekomen uit het enthousiasme
van een aantal, toen nog jonge
Zandvoorters, die in 1966 van me-
ning waren dat er een „soos"
moest komen voor jonge spprtlie-
den. Dat waren Wim Kok jr (die
de eerste zes jaar praeses was, een
voorzitterschap dat werd beëin-
digd door zijn emigratie naar Ca-
nada), Peter Keiler, Jan Luxen,
Jan Jongsma en Karel Hendriks.

Hoewel „sport" in Duysterg-
hast, zeker de eerste jaren duide-
lijk aanwezig was, bleek de „soos"
in een enorme behoefte te voor-
zien, en werd weldra opengesteld
voor alle Zandvoorters. Binnen de
kortste keren was er een wacht-
lijst, want men kon de vele leden
niet bergen.

Huisvesting

Gestart werd in de kelder van
het Strandhotel daarna verhuisde
men naar Kiefer aan de boulevard
waar men meer ruimte had, plus
faciliteiten; want daar had men
de beschikking over een eigen
keukentje. Weer later werd uitge-
weken naar Riche, omdat de flat-
bewoners boven Kiefer toch wel
hinder ondervonden van de ge-
weldige feesten die er in de soos
werden gegeven.

Een ideaal punt leek Riche aan
de Boulevard Barnaart, maar
juist in die periode kwam de olie-
crisis, de benzinerantsoenering
etc. en toen bleek dat Riche voor
veel leden toch een te verre uit-
hoek was. Het ledental liep terug,
en men besloot naar een andere
ruimte om te zien.

Dolgelukkig was men de be-
schikking te krijgen over een deel
van „Zomerlust" met een eigen
ingang aan het Gasthuisplein. De
ligging is ideaal midden in het
centrum, waarbij komt dat het
Gasthuisplein zich in de loop der
jaren een aparte naam heeft opge-
bouwd als „evenementenplein"
een naam waaraan ook Duysterg-
hast heeft meegewerkt door het
organiseren van tal van buitenak-
tiviteiten.

De naam „Duysterghast" is af-
komstig van het boek Adriaan en

Olivier van Leonard Huizinga.
Een boek waarin iedereen dezelf-
de naam draagt. „Dat was ook de
bedoeling van Duysterghast, on-
der die naam konden alle aktivi-
teiten onder één noemer worden
geplaatst", zegt Edo van Tettero-
de lid van het eerste uur.

'Sport

Voortgekomen uit sportlieden,
nam ook sport een belangrijke
plaats in in de beginjaren. Van
Tetterode vertelt: „Wist je dat wij
vroeger bij Zandvoortmeeuwen
een eigen Duysterghast-elftal
hadden? Dat was het achtste elf-
tal, en winnen dat wij deden,
soms met 16-0, dat was een goede
tijd".

Langzamerhand is, ook door de
leeftijd van de leden, de buiten-
sport afgenomen en zijn de bin-
nensporten, zoals biljarten, bow-

ling, bridge, klaverjassen ge-
groeid. Op maandagavond werd
en wordt de soos hoofdzakelijk
gebruikt door de biljarters en
kaarters. Er is zo'n grote toeloop
voor deze sport dat sinds kort een
tweede biljarttafel werd aange-
schaft.

Aktiviteiten
Behalve de sportieve aktiviteiten
is bij Duysterghast ook nimmer
het culturele element vergeten.
Zo werden en worden er regelma-
tig exposities van bekende en
minder bekende kunstenaars ge-

houden, zijn er toneelavonden,
muziekmiddagen of -avonden en
worden er ook lezingen gegeven.

Ook de „gezelligheid" zoals in
de doelstelling is verwoord, krijgt
in de soos ruim de aandacht. Wie
op zondagmiddag de soos binnen-
loopt treft er bijna altijd levende
muziek aan, de soos heeft een ei-
gen bar waar het goed toeven is,
terwijl de kaarters en biljarters
ruimschoots aan hun trekken
kunnen komen.

De afgelopen maanden werden
er bijvoorbeeld een diner-dansant
gegeven op de zondag waarbij een
combo optrad, een toneelavond,
een modeshow, was er een „latin-
american" zaterdagavond waar
de vonken afspatten.

Leden mogen, wanneer dit op
bepaalde avonden is toegestaan,
introducé's meenemen. Wanneer
dezelfde introducé echter vaker
verschijnt, zal hem vriendelijk
worden verzocht lid te worden.
„Een algemene regel is meestal
dat een introducé niet vaker dan
tweemaal per jaar komt, anders
kan hij betere toetreden, zegt de
heer De Oude.

Hoewel de meeste aktiviteiten,
zoals toneeluitvoeringen, muziek-
avonden of exposities uiteraard
toegankelijk zijn voor introdu-
cé's, zijn er enkele aktiviteiten die
men „onder ons" houdt, zoals bij-
voorbeeld de bingo-avond die
voor 13 april op het programma
staat. Alle andere, soosmiddagen
en -avonden zijn voor introducé's
open, een enkele keer niet, en dat
wordt dan in het Ghastboeck ver-
meld".

Evenement
Het „evenement" van de socië-

teit is de jaarlijkse uitreiking van
de „tafel van verdienste" aan een
persoon(en) die zich verdienste-
lijk hebben gemaakt voor de
Zandvoortse gemeenschap in het
voorafgaande jaar of jaren.

Deze uitreiking vindt namelijk
plaats tijdens de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie. Op de receptie van
1984, werd dus de tafel over 1983
uitgereikt. Dit is voor leden en ge-
nodigden altijd een zeer speciale
avond, waarbij de soos ook naar
buiten treedt.

Een ander hoogtepunt is de
jaarlijkse uitreiking van de Loe-
ressen door het 1-april-genoot-
schap wanneer de sociëteit als
gastheer optreedt.

Talrijke bekende Nederlandse
persoonlijkheden hebben op deze
wijze al kennis gemaakt met
Duysterghast.

Er bestaat in dit opzicht een
nauwe samenwerking tussen bei-
de besturen, men kan zelfs spre-
ken van een „uitstekende organi-
satie en samenwerking" want op
deze avonden verloopt het draai-
boek, en daar komt soms veel
voor kijken, volgens schema
tenminste meestal.

Nieuwe leden

Nadat men jarenlang heeft ge-
werkt met een wachtlijst, bestaat
nu weer de mogelijkheid lid te
worden van de sociëteit. „Ieder-
een is welkom, hoewel wij graag
versterking zouden willen zien
van de wat jongere leden in de
leeftijd 25/35 jaar, waar dan ook
een jeugdige inbreng en weer an-
dere aktiviteiten door worden
geactiveerd. Een vereniging, en

speciaal een sociëteit moet zich
hoeden voor vergrijzing zowel in
bestuur als aktiviteiten. Wij zou-
den nieuwe leden, en ook nieuwe
ideeën van de leden met vreugde
begroeten", zo wordt gezegd.

Inlichtingen kan men krijgen
gedurende de openingstijden van
de soos, de deuren staan voor be-
langstellenden wijd open.

Voorlopig is dit de laatste
Voetlicht. Het seizoen
noopt ons voorlopig met
deze rubriek te stoppen.
(Redactie).

AGENDA
Rectificatie

Het is een beetje jammer dat
vorige week één naam is wegge-
vallen onder de foto van de leden
van het Dames Vocaal Ensem-
ble. Nu bleken de dames plotse-
ling andere namen gekregen te
hebben.

Voor de goede orde, vermelden
wij nogmaals dat van links naar
rechts de volgorde was:

Wil Boerrigter, Aat Speets, To
Hobé, Trudy van Duyn, Helma
Giebels, Edith Schultz, Truus
Stokman en dirigente Riet van
Pruissen.

Thema-avond
De Stichting EVA organiseert

op donderdagavond 5 april een
thema-avond. Sylvia Drost zal
deze avond spreken en informa-
tie verstrekken over alternatieve
gezondheidszorg.

Entree: ƒ 2,- p.p. aanvang 20.30
uur, in de Josina v.d. Ende
school, Beetslaan 14, informatie:
tel. 16689.

Vrouwentrefpunt
Vanaf dinsdag 3 april zal in de

voormalige Josina v.d. En-
denkleuterschool het „vrouwen-
trefpunt" 's avonds vanaf half
acht voor belangstellenden zijn
geopend.

Voor meer informatie belle
men: 16689.

Diacauserie

Op dinsdag 10 april zal voor de
vereniging De Golfbrekers een
diapresentatie worden verzorgd
door de heer Steen en Zwaag
Strandingen en reddingen langs
de kust zijn het thema van de
avond, met een groot aantal
dia's van in vroeger jaren ge-
strande schepen.

Aanvang 20.00 uur, Etablisse-
ment Christie, aan de Boulevard
Barnaart.

Voorkomen en genezen

De vereniging „Lentebloesem
zal op vrijdag 30 maart en op
vrijdag 6 april lezingen geven
over het voorkomen en genezen
van aanpassings- en degenera-
tieziektes.

Op vrijdagavond 30 maart zul-
len van 20.00 tot 22.00 uur de
aanpassingsziektes zoals griep,
verkoudheid, koorts, exceem,
menstruatieklachten, hoofdpijn
en darmklachten worden be-
sproken.

Op vrijdagavond 6 april, ook
van 20.00 tot 22.00 uur, zullen de
degeneratieziektes zoals hart- en
vaatziektes, kanker, rheuma,
astma, ms, suikerziekte en ver-
schillende psychische ziektes
aan de orde komen.

De kosten voor twee avonden
bedragen ƒ20,- per avond
ƒ12,50.

Voor informatie: Centrum
„Lentebloesem", Grote Krocht
27, Zandvoort, telefoon: 02505-
16948.

Globaal bestemmingsplan kop Van Lennepweg

Plannen voor groot-
scheeps recreatieprojekt

ZANDVOORT - Door ir. V. van
Hezik, de stedebouwkundige van
de gemeente Zandvoort is gister-
avond in de commissievergade-
ring AZ, aan de hand van door
hem vervaardigde schetsen, een
uiteenzetting gegeven over de
mogelijke planologische ontwik-
kelingen aan de Kop van de Van
Lennepweg.

Het lijkt een rekreatietrekker ge-
worden te zijn met luxe bungalows,
vakantiehuizen en een evenementen-
hal die er voor zal moeten zorgen dat
Zandvoort ook over een „slechtweer
accommodatie" beschikt.

De plannen zijn onderverdeeld in
verschillende projekten, die al dan
niet in samenhang met elkaar kun-
nen worden uitgevoerd. Mocht de
raad bijvoorbeeld wel iets voelen
voor een evenementenhal en niet
voor luxe bungalows, dan kan op het
gedeelte dat nu voor deze bungalows
in aanmerking komt, veranderd wor-
3en bijvoorbeeld ten behoeve van
sociale woningbouw of de bouw van
permanente woonhuizen in een kop-
sector. Zowel het zwembad De
Öuinpan als het caravanterrein De
Zeereep blijken in dit zogenaamde
recreatieprojekt een funktie gekre-
ïen te hebben, waarbij De Zeereep
?en fikse opknapbeurt tegemoet kan
2ien.

Ook wordt gedacht een deel van
iet terrein te bestemmen voor
vakantiehuisjes, de evenementenhal
sou aan de zuidzijde van de Van
Lennep geprojekteerd kunnen wor-
3en.

Al deze deelplannen zijn onderge-
bracht in een zogenaamd „globaal
bestemmingsplan" waaraan de raad
baar goedkeuring nog zal moeten
hechten. Het totale projekt zou in
'asen moeten worden uitgevoerd,
voor ieder deel zal weer apart een
bestemming moeten komen.

„Het wachten bij deze plannen is
echter op de projektontwikkelaar die
hier brood in ziet. Mijn ervaring heeft
"lij geleerd dat zodra er plannen zijn
We wat vastere vorm hebben aange-
lomen, de projektontwikkelaars zelf
^el met plannen zullen komen", zegt
de heer Van Hezik aan de vooravond
van de commissievergadering.

Glaasje teveel
ZANDVOORT — Een inwoner van

^andvoort die duidelijk teveel alco-
hol had gedronken, zette in een
pandvoortse woning de boel zodanig
PP stelten, dat hij van de trap viel en
«n hoofdwond opliep. De wond
Week zo ernstig te zijn dat de man
tear het ziekenhuis moest worden
Nbracht.

Het plan is ontwikkeld in overeen-
stemming met de structuurstudie en
de bestuurlijke aantekeningen die
vorige maand door de raad werden

aanvaard. In verband met het slui-
tingsuur van de krant komen wij
hierop volgende week uitgebreid te-
rug.

MEDEDELING

Fed. Handelsver. Hanze

Ledenvergadering
9 april a.s., 20.00 uur,

Hotel Keur.
Extra toegevoegd agendapunt:

verzoek Cenav om financ. medewerking
en ondersteuning van plannen

o.s. 1992.

Voorz.C.H: Moerenburg.

OLYMPISCHE SPELEN
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trum op het binnencircuitterrein in
combinatie met een handboogcen-
trum, kan werkelijkheid worden. Het
gebouw is zo gesitueerd dat het als
windscherm dient voor de baan. De
plannen zien er goed uit", aldus Moe-
renburg. Bovendien zal het de taak
van het bedrijfsleven moeten zijn te
zorgen voor een goede verbinding
van station naar het circuit.

Situering
De secretaris van de interdeparte-

mentale werkgroep van WVC heeft
zich laten ontvallen dat juist de si-
tuering van Zandvoort met een uit-
stekende rechtstreekse treinverbin-
ding met Amsterdam, en in 1992 Al-
mere, één van de prépunten voor
Zandvoort is.

„Bovendien is Zandvoort, het be-
drijfsleven en qua voorzieningen al
ingericht voor de opvang van enkele
tienduizenden mensen. Speciaal voor
ontspanning, het casino, de zee, het
strand, het winkelbestand en in de
horecasector is Zandvoort in de naas-
te omgeving van Amsterdam een ide-
aal punt. Want al kunnen wij de
sportlieden en de pers in Almere
huisvesten, de bezoekers blijft een
probleem apart. Daar kan zelfs Am-
sterdam niet voor zorgen. Zandvoort
is een ideale plaats", aldus de heer
Jorritsma van WVC.

Een standpunt dat wordt gedeeld
door Moerenburg en Vermeulen. „Wij
moeten natuurlijk niet met onzinnige
voorstellen komen, de huisvesting
van de sportlieden daar hoeven wij
niet aan te denken. Als ik bijvoor-
beeld verneem dat Dpetinchem of
Deventer sportlieden wil huisvesten,
dan denk ik waar hebben die mensen
het over. Wij moeten reëel blijven,
deze drie en als het golf doorgaat,
vier sporten zijn voor Zandvoort net
genoeg. Je moet het kunnen behap-
pen, we zullen onze handen eraan vol
hebben. Een aantal bezoekers ont-
spanning bieden en eventueel huis-
vesten akkoord, dat lukt wonderwel
en Zandvoort kan die oppepper goed
gebruiken", aldus Vermeulen.

Overigens blijkt ook dat het door
de heer Tideman te verrichten onder-
zoek naar de economische betekenis

van het circuit in de regio en te
bepefenenen nevensporten op het cir-
cuit van Zandvoort, door deze plan-
nen in een stroomversnelling is geko-
men. Hierover kunnen binnenkort
belangrijke mededelingen worden
verwacht.

Al de plannen zijn echter nog af-
hankelijk van de goedkeuring van de
commissie, die nog deze week wordt
verwacht.

Hoe het college van Zandvoort en
met name de wethouder van sportza-
ken in de plannen is gekend, wordt
voorlopig niet duidelijk. Dit zal zon-
dag blijken wanneer op een perscon-
ferentie de uitgewerkte plannen door
vertegenwoordigers van WVC, ge-
meente, circuit en bedrijfsleven ge-
presenteerd zullen worden.

Uitvoering
Muziekcentrum

HAARLEM - Op zondag 8 april a.s.
presenteren leerlingen van het mu-
ziekcentrum Zuid-Kennemerland in
de Stadsschouwburg te Haarlem zes
scènes over de verschillende aspek-
ten van de muziekliteratuur.

De scènes die worden uitgevoerd
zijn:

- Hofmuziek, een tafereel aan het hof
van Lodewijk XIV rond de compo-
nist Jean Baptiste Lully
- 4 Wiegenlieder für Arbeitermutter
op teksten van Berthold Brecht, ge-
componeerd door Hanns Eisler
- Groupe de Six, een scène in het
beroemde Parijzecafé „Ie boeuf sur Ie
toït"
- Het elektronisch orgel in de heden-
daagse huiskamer
- Een auditie bij Frank Zappa
- Een verjaardag in het gezin van
Johann Sebastiaan Bach

Toegangsprijs ƒ 12,50 cjp ƒ 7,50.
Kaarten verkrijgbaar vanaf 4 dagen
(met coupons 5 dagen, met cjp 2
dagen) vooraf (de dag van de voor-
stelling niet meerekenen) van 10.00-
15.00 uur, tel. 12.00-15.00 uur tel. 023-
315571, zondag van 12.00-15.00 uur,
(tel. 13.00-15.00 uur).

Opbrengst collecte
ZANDVOORT - De actie voor het

Nationaal Rheumafonds in het kader
van de landelijke inzameling in de
week van 12 tot 19 maart 1984 heeft
in Zandvoort een bedrag opgebracht
van ƒ 3.423,62.

Het bestuur brengt dank aan alle
medewerkers en gevers aan deze col-
lecte.

Bijdragen kunnen alsnog gestort
worden op giro 324 ten name van het
Nationaal Rheumafonds te Den
Haag.
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Deze laatste opmerking werd de
voorzitter niet in dank afgenomen
door Gert Toonen die erop wees, dat
juist de gemeente verantwoordelijk
is voor de stedebouwkundige struk-
tuur en dat bouwondernemers zich
dienen aan te passen. „Dit heeft des-
tij ds op het zelfde projekt een rol ge-
speeld bij afwijzing van de plannen
van EMM die niet op eigen houtje een
gebied mocht invullen, en nu noemt
u de „eigen inbreng" van Slokker
waardevol. Dat kan niet, als je het bij
de één afwijst op „eigen inbreng" dan
kun je dat bij een volgende niet als
een aardige bijkomstigheid meene-
men", aldus Toonen.

bouwlocatie Van Lennepweg

Woningnood
De kwantitatieve woningnood in

Zandvoort, dus inwoners die graag
een ruimere of andere woning willen
betrekken, is bijzonder groot, en het
uitgangspunt is „Je moet iets voor je
burgers doen". Juist in een tijd dat
sociale woningbouw en contingente-
ring uit Den Haag achterblijft, moe-
ten wij het dan via deze premiesector
trachten te bereiken. Wij moeten dit
positief benaderen, de tactiek is het
doorstromingseffect. Bovendien is de
precedure in alle objectiviteit door
ons behandeld, de plannen van de di-

verse inschrijvers "zijn naast elkaar
gelegd, en de Slokker-woningen kwa-
men daar het beste vanaf. Wij moe-
ten nu zo snel mogelijk een art. 19-
procedure starten voor dit gebied,
dan kunnen wij verder", aldus het
pleidooi van burgemeester Machiel-
sen.

Toch bleef de zekerheid rond het
verkrijgen van de subsidie voor pre-
mie-C woningen het breekpunt. De
opmerking van Van Caspel (WD),
dat mocht het niet lukken voor dit
projekt subsidie te bemachtigen, er
dan maar andere premiekoopwonin-
gen te bouwen, deed de PvdA-fraktie
besluiten, de motie van het CDA te
steunen.

De grootste behoefte bestaat aan
betaalbare woningen voor de mensen
met de smalle beurs. Volgens de hee_r
Gielen wijzen de statistieken uit da't
25% van de Zandvoortse bevolking
een belastbaar inkomen heeft van
26.000/31.000 gulden per jaar. Zonder
subsidie worden de woningen duur-
der, dus bestemd voor een inwoners-
groep met nog een hoger inkomen. Ik
ben zo vrij aan te nemen dat juist de-
ze mensen al riant wonen en geen be-
hoefte hebben aan dit projekt. Wo-
ningen voor een smalle beurs, des-
noods premie-C akkoord, maar niet

voor de overigen, daarvan hebben wij
er al genoeg. Er staan legio woningen
in Zandvoort voor deze inwoners te
koop. Onze fraktie stemt daarom te-
gen", aldus Toonen.

Voor het CDA Van As en Ingwer-
sen, was de belofte „dat alles in het
werk gesteld zal worden om de pre-
mie-C woningen te bemachtigen"
ook niet sterk genoeg. Bovendien
bleef men van mening dat er goedko-
pere woningen gebouwd kunnen wor-
den die voor meerdere inwoners inte-
ressant zijn. Ook de vele vragen rond-
om de wijze van inschrijving waren
niet voldoende benatwoord, dus ook
het CDA stemde tegen.

Jan Termes tenslotte schaarde zich
achter het standpunt van het CDA,
zodat het voorstel werd aangenomen
met elf stemmen voor en zes tegen.

Vandalisme
ZANDVOORT - De politie heeft

in de nacht van zaterdag 24 maart
twee jongens uit Zandvoort en één
uit Haarlem aangehouden die van
openlijke geweldpleging worden ver-
dacht. Het sterke vermoeden bestaat
dat zij degenen zijn die op de Sophia-
weg enkele papierbakken hebben
losgetrapt.

Het weerhuisje: leuk maar onbetrouwbaar
u kent ze ongetwijfeld wel: die
leuke wecrhuisjes, waarbij óf het
mannetje óf het vrouwtje naar
buiten komt. Er zullen zeker men-
sen zijn die zo'n weerhuisje al
eens als souvenir hebben meege-
nomen van vakantie uit Duits-
land of een van de Alpenlanden,
waar ze nog volop Ie verkrijgen
zijn en zich altijd al hebben afge-
vraagd hoe zo'n weerhuisje nu
precies werkt. Daar het reageert
op vochtige en droge lucht zullen
we daarover eerst wat vertellen.

Hoewel wij er niet altijd iets van
merken bevat de lucht doorlp-
pend watcrdamp. De hoeveelheid
waterdamp in de lucht wordt de
vochtigheid genoemd. Behalve in
temperatuur verschillen de diver-
se soorten luchtmassa's, die over
ons land utstromen, ook in voch-
tigheidsgehalte. Wij kunnen dit
zelf goed constateren in de winter,
wanneer het kil aanvoelt; men
zegt dan dat het „waterkou" is.
De oorzaak hiervan is de hoge
vochtigheid van de lucht. In de
zomer spreekt men dan van
„drukkend" weer.

U hebt vast wel eens opgemerkt
dat uw haar soms erg krult eji an-
dere keren - bij ander weer - glad
ligt. Haar heeft namelijk de eigen-
schap dat het waterdamp op-
neemt en dan uitzet. Welnu, in de
meteorologie gebruikt men juist
deze mogelijkheid van variaties
in lengte van het haar voor de
vochtigheidsmeting. Dat doet
men met de zogeheten haarhygro-
meter. waarvan er ook een opge-

steld staat m c l . - w n hut in Mij-
drecht. Dit instrument, waarvan
de werking op niets anders berust
dan op het uitzetten of inkrimpen
van een ontvet mensenhaar bij
verandering van de vochtigheid
van de lucht, geeft op de schaal-
verdeling de zogenaamde relatie-
ve vochtigheid aan. Hieronder
wordt verstaan de hoeveelheid
waterdamp die in de lucht aanwe-
zig is, uitgedrukt als het percenta-
ge van de hoeveelheid die de
lucht bij de heersende tempera-
tuur maximaal kan bevatten.
Warme lucht kan meer water-
damp bevatten dan koude lucht.
Als lucht met een gegeven hoe-
veelheid waterdamp afkoelt,
wordt haar relatieve vochtigheid
groter. Wanneer de lucht wordt
verwarmd gaat naar relatieve
vochtigheid omlaag. Dit is dan
ook de reden dat de relatieve
vochtigheid in *de regel 's och-
tends vroeg het hoogst is en 's
middags het laagst. Zo werd tij-
dens het droge en heldere weer
vorige week in Mijdrecht 's och-
tends vroeg regelmatig ca. 90%
luchtvochtigheid afgelezen, ter-
wijl deze 's middags daalde tot 40
a 35%.

Tevens is de warmere lucht de
oorzaak van dat het gemiddelde
relatieve vochtigheidspercentage
in de lente en zomer ca. 10 a 20%
lager ligt dan in de herfst en win-
ter. In Nederland ligt de relatieve
vochtigheid overdag meestal tus-
sen 60 en 95%, maar tussen 95 en
100% komt ook nogal eens voor,
het laatste percentage wordt ee-

HETWGR

door Paul Dekkers

meten in mist. Beneden 45^V geldt
als bijzonder droog en 157r is zo
ongeveer het laagste percentage
dat ons land kent.

Het principe van de haarhygro-
meter wordt ook toegepast in het
weerhuisje. Door de kleine bewe-
gingen van het haar (iets korter of
jets langer) vergroot over te bren-
gen met een eenvoudig mechanis-
me, kan men in het weerhuisje óf
het vrouwtje óf het mannetje naar
buiten laten komen; het vrouwtje
bij droge lucht en het mannetje
bij vochtige lucht. En hierop zijn
dan weer weervoorspellingen ge-
baseerd, als kans op regen bij
vochtige lucht en kans op droog
weer bij droge lucht. Maar ... het
blijft ook wel eens droog in een
vochtige luchtsoort, bijvoorbeeld
onder een hogedrukgebied met
mist, en het regent ook wel eens
als er droge lucht over ons land
stroomt; de bovenlucht kan dan
dermate koud zijn, dat er buien-

ontwikkeling is. De uitkomsten
van zo'n weerhuisje zijn dus nog
wel eens wat wisselvallig, zodat
zo'n weerhuisje, hoe leuk het er
ook uitziet, voor de weervoorspel-
ling nauwelijks betrouwbaar is.

Nachten kouder dan januari
Juist in het afgelopen weekend

heeft er een depressiedoorbraak
plaatsgevonden, ofschoon het
met de neerslaghoeveelheden nog
wel meeviel. Tot en met maandag
jl. was er in Mijdrecht nog niet
meer dan 4,5 mm neerslag geval-
len. Daarvoor hebben we tien da-
gen achtereen droog en zonnig
weer gehad. Ondanks die fraaie
dagen is het in Mijdrecht niet
warmer geworden dan 11,4 gr. C.
(op vrijdag 23 maart). Vooral de
nachten waren aan de koude
kant: de laagste temperatuur was
-2,7 gr. C. en werd gemeten in de
ochtend van woensdag 21 maart.

De gemiddelde minimumtem-
peratuur ligt deze maand maart
tot dusver beslist niet hoog en is
in Mijdrecht met 0,7 graad Celsius
zelfs anderhalve graad lager dan
in de januarimaand. Het onder-
streept nog eens wat voor een
zachte januari we dit jaar weer
hebben meegemaakt.

Temperatuurnormalen periode
28 maart - 4 april:

gemiddelde maximum tempera-
tuur (overdag): 12 gr. C.

gemiddelde minimumtempera-
tuur ('s nachts): 3 gr. C.
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Op zaterdag 14 april 1984 zullen te
Cambeiley (Engeland) in het huweli jk
treden

A nnemctrie Jansen
en

Stephen Hemsley
Voorlopig adres:

98 The Street Shalford
Near Guildford
Surrey, U .K.

25

Hel was zaterdag 28 maart 1959 dat Kees
Waaning voor het eerst de deur opende van
/ijn horlogerie aan de Kostverlorenstraat.
Nu, 25 jaar later, k i jken wij met dankbaar-
heid terug naar het bescheiden begin en de
zegen en groei in de daaropvolgende jaren.

Dank aan onze medewerker

L. WINNUBST
die nu al meer dan \2Vi jaar bij ons is, voor
/ijn in/et.

Dank aan u allemaal die ons zoveel ver-
t rouwen gaf.

In deze quartzti jd gaan wij door mei u het
beste ie bieden voor uw geld en de reparaties
zorgvuldig uit te voeren met de modernste
appaiatuur.

Horlogerie C. WAANING
Hfcï KI.OKKENHUIS MET PIT

25 } Sophiawcg4 - Tel. I 23 07 .( 25

Dankbetuiging
Daar hi't onmogelijk is om icdei een persoonlijk te
bodanken, wil ik langs dcv.e weg allen hartelijk
danken vooi de vele bloemen, kaarten en andere
vormen v,in belangstelling tijdens de ziekte en na
het o\ erlijden van mijn man, onze vader en opa

Florcntius Josephus
van Dcurscn

Uit allei naam,
MEVR E.T VAN DEURSEN-BORGER

Maart 1984
Zandvooitselaan 129
2042 XDZandvooit

Met droefheid geven wij u kennis, dat heden na een
langdurig ziekbed van ons is heengegaan mijn lieve
zuster en on?e tante

Gerritje Kcrkman

weduwe van Riehard Peter van Halm

op de leef t i jd van 7!) jaai

Uit aller naam
P Weber-Kei kman

Zandvoort, 27 maai t 1984
„Huis in het Kostvei loien"
Coi respondentie-adres
H Oonk, Grote Kiocht 20, 2042 LW Zandvoort

De teraardebestelling heeft plaats op vrijdag 30
maai t a s om 14 00 uur m het famihegiaf op de
Algemene Begraafplaats Tollens.straat, Zandvooit

De oveiledene is opgebaard in de louwkamer van
Onderl ing Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort

Be/oekuren dondei dag van ] fi 00 - 16 30 u u i en van
l') 00 - 19 30 uui

Tevens gelegenheid tot eondoleien na de begrafenis
m de ontvangkcimei van de begraafplaats

Veitrek Poststiaat om 13 45 uui

BIJ de gemeentelijke biandweei kunnen enkele
vi i jwi l l igeis woiden geplaatst in de lang van

adspirant-
brandwacht

Zowel mannelijke als vrouwelijk^ kandidaten
kunnen naai deze funktie solhciteien. Het ge-
meentelijk beleid is gericht op gelijke kansen
voor mannen en viouwen

Men is vei plicht tenminste de opleiding tot
biandwacht 2e klasse te gaan volgen, welke
m september van start gaat.

Kandidaten dienen tenminste de leefti jd van
18 jaar en ten hoogste 30 jaai te hebben.
Een geneeskundig onderzoek behooit tot de
aanstellmgseisen

De "Rechtspositieregeling Vri jwi l l igers bij de
gemeentelijke Biandweei", is van toepassing.

Indien gewenst woiden telefonische inlichtm-
gen verstrekt dooi de commandant van de
brandweer, bererkbaai ondei m. 02507-
12077.

Schi r f te l i j ke soll icitaties binnen 14 dagen te
r rchten aan het College van Burgemeester en
Wethouders van Zandvooit , Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

BELONING 150.-

voor het terugbrengen
van, of ml. over

RODE KATER
1 jr. oud, roepn. Mosja.
Vermist sinds vrijdag 23-3,
n.m. ca. 18.00 uur, omg.
Dr. Gerkestr./Tolweg.

Tel. 17632.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507 - 1 7244 / 1 21 37 / 1 3278

rPAASÉÏERENl
$ bij £_ \

\ R. v. d. Werff jdf i
g Tolweg 6-Tel. 1 5001 ^&Tï \

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiene, bekend dat op 14 februari 1984 bij
hen is ingekomen een aanvraag van Box
Exploitatie Maatschappij te Zandvoort, voor
een vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het uitbre.iden of wijzigen van een verkoop-
punt voor motorbrandstoffen gelegen aan de
Tjerk Hiddesstraat 42 te Zandvoort.
Zij zijn voornemens, onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen, de veigunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en
andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 27 maart tot 27 april
1984 vooi een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie, afd. algemene zaken, Swaluestraat
2 te Zandvoort op werkdagen van 8.30 tot
12.30 uur, alwaar desgewenst een mondelinge
toelichting kan worden verkregen.

Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesse-
weg te Zandvoort, elke zateidag van 10.00
tot 14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot bovengenoemde datum schrifte-
lijk bij ons college worden ingediend.
Desgewenst kan degene, die een bezwaar-
schnft indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Een
ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken
ter inzage worden gelegd. Indien daarom
wordt verzocht kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseimg over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die bezwaren hebben
ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en de belanghebbenden die aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, kunnen naar aanleiding van de
beschikking beroep instellen bij de Kroon.

Zandvoort, 27 maart 1984.
Buigemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

ELKE ZONDAGMIDDAG MATINEE
van 17.00-22.00uur! N
Kom luiste; sn of dansen.

Koffie met gebak 3.50
Specialiteiten pannekoeken.
Voor elk kind een present.

Ons winterprogramma is weer
ingegaan !!!

ONBEPERKT
MTERSCHOTELS

ETEN
Boeiekool met worst
Zuutkool met kotelet
Capucyners met spek
Hutspot met kotelet

ELKE DAG EEN MENU VOOR 10.
Let op ! U Waar kan dit? En tóbK'zögoed.
Maandag biefstuk, gebakken aardappelen,
groente; dinsdag nasi, saté en ei; woensdag
Jagerschnitzel, rijst, doperwten; donderdag
karbonade, frites, groente; viïjdagA/erse
kabeljauw, mosterdsaus, gebakken aardappelen,
worteltjes; zaterdag spagtiettïBQlpgnaise;
zondag Vz kip met fritesléh groente/ -v ; ï

ONBEPERKT
Elke dag

gekookt of
gebakken met
stokbrood en
glas wijn 1650

ONZE SPECIALITEITENKAART
T-bone,400 a 500 gram 28.50
Tournedos, 300 gram ..: 25.50
Entrecóte, 250 gram 25.50
Varkenshaas, 200 gram 22.50
Kalfskotelet, 250 gram 18.50
Lamskotelet, 4 a 6 stuks 18.50
Duitse biefstuk, 250 gram 17.00
Spare-ribs, 500 gram 17.50
Ossehaas in stroganoffsaus
geflambeerd met Franse cognac 27.50
Grote gebakken tong 27.50
2 sliptongetjes, gebakken aardappelen en sla 17.50

Al onze gerechten worden geserveerd met frites,
gebakken aardappelen, verse groente en compote.

Drog. De Gaper
vraagt voor de

zomermaanden van
half mei tot eind

augustus een

jonge
verkoopster

liefst school-
verlaatster.

Inlichtingen:
KERKSTRAAT 36

TEL. 1 50 06

KINDERBIJSLAG
voortaan met registratienummer

TWEEDE KWARTAAL 1984
Inwoners van de gemeenten:

Aalsmeer, Amstelveen, Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede,

Ouder Amstel, Uithoorn, Velsen en Zandvoort
kunnen vanaf 15 april a.s. kinderbijslag aanvragen

voor het tweede kwartaal 1984.

Kort na 1 april gaan de eerste duizenden betalingen over het
eerste kwartaal 1984 bij de Raad van Arbeid Haarlem de deur uit.
Ze worden door postgiro of bank op uw rekening bijgeschreven met

opgave van het registratienummer.

Een voorbeeld van bijschrijving volgt hierna:

vorig saldo d.d. mutaties debet

valuta

13-03

mutaties credit

771,00

tegenrekemng/chequenr omschrijving/naam

RAAD VAN ARBEID HAARLEM
KINDERBIJSLAG

LUST 065009 REG.NR. 305.093.339

4e KW. 1983 2 KIND

nieuw saldo d.d.

12-03-84

bedrag

771,00

Het registratienummer bestaat uit 9 (negen) cijfers en begint
met 305 - ook het uwe.

De Raad van Arbeid verzoekt u dringend uw registratienummer op uw
aanvraag voor het tweede kwartaal en latere kwartalen te vermelden.

Hoe u dat moet doen blijkt uit het hierna volgende model:

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG OVER HET 2e KWARTAAL 1984

Aanvraagster/Aanvrager

Familienaam

Voornamen

Geboortedatum

en -geboortejaar

Vrouw/Man

reg.nr. (zie toelichting)

l l l l l l

dag maand jaar
(dit invullen)

in te vullen door de RvA

NIET vermelden van uw registratienummer kan tot vertraging in de
uitbetaling leiden.

In de loop van april zal in verreweg de meeste gevallen de kinderbijslag over het eerste
kwartaal 1984 zijn betaald. U. kent dan uw registratienummer.

Mocht u de kinderbijslag over het eerste kwartaal 1984 op 14 mei 1984 nog niet onvangen
hebben dan kunt u de aanvraag over het tweede kwartaal 1984 inzenden zonder

registratienummer.

De uitbetaling van he.t tweede kwartaal heeft plaats met ingang
van 2 juli 1984.

Voor het overige verwijst de Raad u naar de brief van december 1983, die bij de
aanvraagformulieren 1984 gevoegd was.

Raad van Arbeid Haarlem
Correspondentie-adres: Postbus 1641, 2003 BR Haarlem.

uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL 023-29 02 60!

Transclean specialiseert zich in:
• Vulverzameling
• Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels-en
produktiebedrijven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicontainers.

OOK VOOR 240 LITER MINI-CONTAINERS

Transclean Thuis in vuil"

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economiscne, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

Makelaar o.g. LidiMVM

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT te koop
Wïlhelminaweg 21

HERENHUIS
in rustige wijk nabij centrum met voor- en

achtertuin en schuur.
Ind.: woonkamer (11 x 4 m) met parket en

open haard, badkamer, ligbad, 7 slaapkamers
met ruime afmetingen. Het geheel voorzien

van c.v.
Vraagprijs f225.000.- k.k.

ZAWDVOORT te koop
Dr. C. A. Gerkestraat

Beneden

HOEKWONING
in goede staat van onderhoud, met garage,

schuur en zeer royale zonnige tuin.
Opp. 456 m2.

Ind.: woonkamer met parket en open haard, 2
slaapkamers, badkamer met douche.
Vraagprijs f 149.000.- k.k.

Collegiaal met J. Attema

ZANDVOORT te koop
Spoorbuurtstraat 9

Goed onderhouden

WOONHUIS
in centrum dorp

Ind. begr. gr.: woonkamer met parket, hal en
keuken met plavuizen, douche/toilet;

1e etage: 3 slaapkamers.
Tuin met schuur (via achterom).

Vraagprijs f 135.000.- k.k.

ZANDVOORT te koop

Prinsenhofstr./Spoorbuurtstr.

BEDRIJFSPAND
MET BOVENWONING
Bedrijfsruimte ca. 100 m2, waarvan 6 m2

kantoorruimte.

Eventueel ook als opslagruimte te gebruiken.

ZANDVOORT te koop

WOONHUIS NABIJ
CENTRUM DORP

Jan Steenstraat
in rustige woonwijk.

Ind.: woonkamer met open haard en open
keuken met bijbehorende apparatuur, 2 slaap-
kamers en zonneterras, voorz. van c.v.-gas en

geheel gestoffeerd.
Vraagprijs f 155.000.- k.k.
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Genealogie een leuke hobby

,Het halve dorp blijkt familie van
elkaar te zijn, of te zijn geweest'

ZANDVOORT - Sinds de heer
J. van den Bos zijn behangersta-
fels, lijmstoffers en wat dies meer
zij, heeft opgeborgen, omdat hij
besloot zijn zaak op te heffen;
heeft hij alle tijd om zich te wij-
den aan zijn grote hobby, name-
lijk „genealogie".

Deze hobby is niet van van-
daag of gisteren, want al op zeer
jeugdige leeftijd was hij begon-
nen met het natrekken van het
geslacht Van den Bos. „Ik wilde
graag onze eigen stamboom na-
gaan, en had al vrij veel gege-
vens. In de oorlog ben ik dat
kwijt geraakt, en dat zat mij niet
zo lekker. Een jaar of twintig
laterben ik maar weer eens be-
gonnen en je doet verrassende
ontdekkingen", vertelt hij en-
thousiast.

Momenteel heeft de heer Van
den Bos zijn stamboom terugge-
vonden tot aan 1786.

De „Van den Bossen" was vrij een-
voudig, Jan van den Bos was uit
Haarlem afkomstig, ging in Zand-
voprt wonen en huwde daar een Hen-
drika Weber.

De vader van Jan van den Bos
werd in Zandvoort geboren in 1892 en
huwde in 1918 eveneens een meisje
Weber, namelijk Elsje. Schoonmoe-
der en schoondochter „dachten wel
dat ze ergens familie van elkaar zou-
den zijn," maar hoe,dat nu in elkaar
zat, dat wisten ze niet.

De Weber-tak

Bij zijn naspeuringen deed Jan van
den Bos echter de ontdekking dat
zowel zijn moeder als zijn grootmoe-
der regelrecht familie van elkaar wa-
ren. „Het gaat allemaal terug tot j an
Jacob Weber die in 1786 in Haarlem
in het huwelijk trad met Agatha Ei-
kelenboom uit Bennebroek. Jan Ja-
cob en Agatha kwamen in Zandvoort
wonen en hier zijn hun beide zoons
geboren, namelijk de oudste Jacob in
1787 en Johannes in 1797. Deze beide
zoons trouwden met Zandvoortse
meisjes, alhoewel de bruid van de
oudste uit Urk kwam, namelijk Ja-
cobjen Louwen Klaas.

Johannes huwde met Jobje van der
Schinkel die in 1803 in Zandvoort
werd geboren.

Deze beide Webers, (twee broers)
zijn verantwoordeliik voor alle We-

bers die in Zandvoort zijn geboren,
en dat zijn er heel wat. „Het leuke is
om te merken dat die twee Webers,
hier in Zandvoort toch gezorgd heb-
ben dat Weber een Zandvoortse
naam werd, en dat terwijl hun vader
afkomstig was uit Duitsland, name-

lijk Eoden in Waldeck. Vader Weber
was broodbakker en zo ook de zoons"
wijst de heer Van den Bos op de
stambomen die hij in kaart heeft
gezet.

Toen de heer Van den Bos dit ge-
deelte had uitgeplozen, ging hil nog

Enthousiaste amateur-gencaloog Jan van den Bos.

Zandvoortse walvisvaarders
Door de heer J. van den Bos werd in oude archieven en doop-

registers een lijst van namen gevonden van allen die ter walvis-
vaart gingen in de periode 1740-1780.

Zomers 1740 -1741 -1750 en 1751: Deze vier zomers was Teu-
nis Alberts Swemmert naar „Groenland".

1743: Cornelis Cornelisz „naar Groenland".
1753: Arie Crijne Craaij „naar Groenland".
1776: Klaas Klaasz. Groeneveld en Arent Klaasz. Groeneveld

naar de „Straat Davids".
1777: Klaas Leendertsz Lakeman naar de „Straat Davids".
1778: Berend Jansz. Eitjes naar de „Straat Davids".
1780: Simon Dammes Kraai naar de „Straat Davids".
1780: Leendert Arieszoon Slagveld naar „Straat Davids".

Volgens de heer Van den Bos zullen er ongetwijfeld nog meer
Zandvoorters in vroeger eeuwen ter walvisvaart gegaan zijn,
doch voorlopig heeft hij niet meer namen gevonden in de hem
ter beschikking staande gegevens.

Gezien de dialezing van het Genootschap Oud Zandvoort die
onlangs werd gehoudenen waar veel Zandvoorters ademloos
naar een diaserie van de heer J.A. Steen en de heer C. Zwaag
hebben gekeken, is deze aangevulde namenlijst misschien
waardevol.

Overigens waren er volgens de heer Steen in vroeger dagen
zeker zo'n veertig Zandvoorters betrokken bij de walvisvaart.

Degene die over meerdere namen beschikt, wordt verzocht
contact op te nemen met de heer Van den Bos, telefoon 13796 of
de heer Steen telefoon 15798.

maar verder terug en ging na hoe de
familielijn in elkaar zat van de diver-

','sé „"aangétrouwden". Hij* kwam tot
de ontdekking dat de familienamen,
Schilpzand, Bol, Keesman, Schuiten,
Van Koningsbruggen, Koper, Paap,
Slagveld en Lakeman allemaal „ver-
want zijn of zijn geweest aan de We-
bertak".

„Het leuke is ook dat de naam Elsje
niet in Zandvoort voor kwam totdat
de dochter van viskoper Lakeman uit
Purmerend in Zandvoort kwam wo-
nen. Sindsdien komt de naam „Elsje"
voor in de doopregisters en gemeen-
te-archieven", aldus Van den Bos en-
thousiast.

Momenteel heeft de heer Van den
Bos de familiegeschiedenissen rond
tot aan 1675/1680, een hele klus is het
geweest, maar om tot een echte ge-
nealogische en verantwoorde afstam-
ming te komen wil hij nog verder
terug in de geschiedenis.

„Dat valt niet mee, want in Zandp-
voort zijn er voor die datum weinig
namen bekend. Hiervoor moet ik
naar de rijksarchieven en dat kost
tijd".

Doopregister

„Meestal staat er geen beroep in
vermeld, maar bij enkele predikan-
ten vind je soms wel beroepen, of er
staat achter „vader ter haringvangst,
doopgetuige..." Daarom vond ik ook
de namen van de walvisvaarders
want die stonden in de doopboeken
vermeld als „Naar Groenland" of
„Naar Straat Davids".

Het handschrift van de verschillen-
de dominees verschilde ook nogal
wat, er waren hele strenge mensen
bij, dat proefje gewoon, kijk maar",
en Van den Bos wijst op een passage
in de kantlijn waar staat: . . . Kind
van, en terwijl de vader „paaps" zijn-
de niet aanwezig was", schreef ds J.
C. Spiljardus omstreeks 1700.

Ook ds Mollerus kon er wat van, hij
hield eveneens in het doopboek bij of
een kind „te vroeg" geboren werd
naar zijn smaak. Een opmerking
daarover mis je bij andere predikan-
ten, zo niet bij Mollerus.

Deze dominee is vast een streng
man geweest getuige een andere op-
merking in het doopregister. „ . . . dit
is een kind van... dienstmaagd op
het Klein Bentveld en . . . . eveneens
te Klein Bentveld. Dit kind werd
buiten den echt geboren. De vader
van de moeder wordt ook genoemd,
doch hij kwam niet als doopgetuige
opdraven, als doopgetuige werd weer
een andere naam in het boek bij ge-
schreven".

Een zeer bijzondere doop vond
plaats op 17 en 21 februari 1726. Twee
zonen werden gedoopt, namelijk Arie
en Pieter zoons van Dirk Arieszoon
de Haas en Jannetje Jacobs van
Veen. „Dit sijnde een tweeling die
vier dagen na elkaar werden gebo-
ren" vermeldt het register.

„Arme Jannetje" denk je dan on-
willekeurig, maar ze heeft het wel
overleefd want twee jaar later werd
uit ditzelfde huwelijk een dochter ge-
doopt.

Na 1720 worden de uitdrukkingen
„niet paaps zijnd" niet meer terugge-
vonden. Trouwens het blijkt dat
Zandvoort het in de beginperiode
van 1710 zonder predikant heeft moe-
ten stellen, het doopregister werd
tenminste bijgehouden in Bloemen-
daal. Na de Bloemendaalse periode
worden de boeken bijgehouden door
iemand die een bijzonder fraai hand-
schrift had. Het vereist bovendien
veel routine de boeken te lezen, want
lang niet alle zwierige en krullende
letters zijn even eenvoudig te lezen.

Voor belangstellenden is het mis-
schien van belang te weten dat de
eerste namen in het trouwboek wa-
ren die van De Ruiter dat was in 1661.
In het jaar 1663 komt de naam De
Coningh voor, evenals Van Duijn op
verschillende wijze geschreven, maar
waarschijnlijk wel hetzelfde gezin.
Ook staat de naam Adriaan van der
Meij geregistreerd dat was in 1662.

Volgens de heer Van den Bos is de
Zandvoortse naam Keur waarschijn-
lijk afkomstig van „Keurmeester"
waarvan er vroeger veel waren.

Zandvoorters die vragen hebben
over dit artikel, kunnen zich recht-
streeks wenden tot de heer Van den
Bos. „Ik hoop eigenlijk dat er meer
mensen met dezelfde hobby zijn, mis-
scnien dat wij gegevens kunnen uit-
wisselen en zo nog verder terug kun-
nen gaan, want het is een fascineren-
de hobby", aldus de heer Van den
Bos.

Een grote hulp bij de navorsingen
is geweest het doopregister dat in
Zandvoort tot aan 1800 werd ge-
bruikt. Kenmerkend is ook het ver-
schil in predikant die de namen van
de dopelingen noteerde.

Margreet Ates

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166
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| Benoeming pastoor L'Ami l
„Kunt u ons eens vertellen"

zo vroeg mij laatst een Zand-
voorter, „waar die pastoor
L'Ami vandaan komt? Hij
heeft zo'n vreemde naam en
dan denk je dat kan nooit een
Hollander zijn". Die vraag
heeft mij niet losgelaten en nu
ik sinds korte tijd geregeld op
het bisschoppelijk archief
werk ben ik gaan zoeken naar
een antwoord op die vraag en
jawel hoor, ik kon het nodige
vinden.

L'Ami was pater
Franciscaan

L'Ami was op 9 februari
1814 te Oude Wetering gebo-
ren als zoon van een kleine
boer. Breed had de familie het
niet toen L'Ami het verlangen
had om priester te worden,
hadden zijn ouders echt het
geld niet om hem daarvoor te
laten leren. Nu kwam er in
1826 een pater Franciscaan
uit Rome vastenpreken nou-
den in het kleine kerkje van
Oude Wetering. Iedereen was
diep onder de indruk, ook de
jonge Jacob L'Ami en toen de
pater eens bij hen thuis kwam
vertelde hij dat hij later ook
zo wilde worden als de pater.
„Dat kan", zo zei de pater,
„dan neem ik je, als je vader
en moeder het goed vinden
mee naar Rome en dan zorg ik
er voor datje kunt leren". Va-
der en moeder waren niet erg
enthousiast: dat betekende
dat ze hun zoon voorgoed
moesten afstaan en hoogst-
waarschijnlijk nooit meer te-
rug zouden zien maar omdat
ze er geen kans voor zagen om
de studiekosten op de Hol-
landse seminaries te betalen,
waren ze wel gedwongen toe
te geven.

L'Ami werd in een klooster
van Rome, zoals het toen ge-
bruik was, opgenomen. Hij
werd direkt in een pij gesto-
ken en kwam zo heel gewoon
in de orde van de Francisca-
nen terecht. Hij werd priester
gewijd te Rome 21 mei 1842 en
werd als jonge bedelmonnik
uitgestuurd om aalmoezen bij
de pelgrims te vragen.

i Zijn ideaal niet
Maar L'Ami had zich zijn

priesterschap heel anders

Zandvoorts Historie 1842-1851

voorgesteld en bovendien had
hij heimwee naar huis. Hij
had zijn ouders vijftien jaar
niet gezien en verlangde vurig
naar hen. Bovendien wilde hij
eigenlijk gewoon priester zijn
zoals de pastoor van Oude
Wetering maar dat ging niet.
Maar L'Ami was voor geen
kleintje vervaard. Hij ging er
op uit bij verschillende bu-
reaus in Rome en kreeg na
heel wat praten toestemming
om uit de orde van de Fran-
ciscanen te treden. Aldus
wordt er vermeld in het ar-
chief van het bisdom „Vroe-
ger was hij van de orde van de
H. Franciscus; hij heeft na
heel veel moeite te Rome zij-
ne secularisatie (toestemming
om uit de orde van de Fran-
ciscanen te treden en gewoon
priester te zijn) weten te ver-
krijgen".

Het viel niet mee
Nu waren in die jaren de

verhoudingen tussen de pa-
ters en de gewone zielzorgers
zeer gespannen. Men ver-
trouwde elkander met en
vooral waren de aartspries-
ters, die het toen voor het zeg-
gen hadden in Holland, een
beetje voorzichtig met pries-
ters die vroeger pater waren
geweest. Ze lieten ze nooit
lang op een zelfde plaats zit-
ten want ze waren bang dat
deze eerwaarde heren gingen
pateren, dat wil zeggen zich in
de zaken van de zielzorg van
anderen zouden mengen.
Daar wisten de aartspriesters
wel raad op: ze lieten ze nooit
lang in een zelfde plaats zit-
ten. En zo is het te verklaren
dat L'Ami in zijn kapelaansja-
ren overal maar heel kort was.
Hij begon 16 maart 1846 te
's Herenhoek maar vertrok 11
januari 1847 al weer naar Gro-
tegast. Daar bleef hij tot 19
aug. 1847 om te verhuizen
naar het Rustenburgerpad bij

• Amsterdam. 5 Januari 1850
gaat hij naar Zierikzee tot 19
augustus. Dan is hij voor een
klein jaar in Monnickendam
en van 7 juni 1851 tot l sep-
tember 1851 in Purmerend.
Dat hij zoveel werd verplaatst
kwam omdat men op de pas-
torien - zeer kleinzielig - een

oogje had op gewezen paters
en samenwerking was niet
goed mogelijk. Men hield L'A-
mi er zo veel mogelijk buiten
en dat kwam de werksfeer
niet ten goede. Een van zijn
eerste kapelaans R.J.G. Bed-
dink die na zijn priesterwij-
ding voor een jaar naar Zand-
voort was gestuurd, had van
oudere collega's gehoord dat
het wel niet prettig zou zijn
want de eerwaarde heer L'A-
mi was nog pater gebleven.
Maar zo schreef hij aan zijn
ouders, mijn kapelaanstijd in
Zandvoort(30 december 1879-
23 september 1880) was voor
mij een schoone leertijd bij
een priester, die zich een va-
derlijken vriend toonde.

Vertrouwen van zijn
bisschop

Hoewel bisschop van Vree,
opgegroeid in de sfeer van te-
genstellingen tussen paters
en gewone priesters geen
vriend genoemd kon worden
van allen, die met paters te
maken hadden gehad, had hij
toch zijn oordeel over L'Ami
herzien. Als adviseur van de
aartspriester had hij niet met
die vele verplaatsingen inge-
stemd: L'Ami was door bij-
zondere omstandigheden,
waarvan hij de consequenties
niet kon overzien, bij de pa-
ters Franciscanen terecht ge-
komen. Men moest hem ver-
trouwen geven en daarvan ge-
tuigde hij toen hij in 1856
Zandvoort officieel tot paro-
chie verhief. De mededelingen
over deze gebeurtenissen zijn
over het algemeen vrij zake-
lijk alleen in de akte van
Zandvoort komt er een per-
soonlijke noot bij wanneer
bisschop Van Vree achter de
naam van de pastoor Jacobus
Johannes L'Ami dit zinnetje
schrijft: „In wiens vroomheid,
toewijding en juiste intentie
wij ten volle vertrouwen kun-
nen hebben". Dit zegt vol-
doende dat in de ogen van
wantrouwige collega's L'Ami
volkomen gerehabileerd
werd.
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Van Dam Shoe
Magasin

Op 10 maart werd feestelijk
geopend in de Haltestraat 37
„Van Dam Shoe Magasin", een
zaak die buiten al opvalt door de
strakke lijnen en het witte zon-
nescherm, dat ook op een regen-
achtige dag geopend is, en een
uitstekende blikvanger blijkt te
zijn.

Ook het wit/licht grijze inte-
rieur van de zaak zorgt voor een
licht ontspannen sfeer, waar de
collectie zomerschoenen bijzon-
der tot zijn recht komt.

Geraffineerde modellen zijn er,
in de modekleuren van dit sei-
zoen van naturel tot aan de don-
kere tinten beige/khaki een uit-
stekende combinatie vormend
met de modekleuren van de len-
te/zomermode 1984.

Een andere terugkerende tint
is rood, terwijl uiteraard de witte
zomerschoenen niet ontbreken.
Voor iedere gelegenheid is er wel

een paar witte schoenen te vin-
den.

Er zijn grappige turbolaarsjes
in de prijsklasse 70.-/98,- maar
ook turboschoentjes die aan-
merkelijk voordeliger zijn.

Beeldschone zomerlaarzen
met linnen schachten voor nog
geen honderd gulden. Grappig
de linnen schoentjes voor ƒ 29,90
zonder hak, een type ballerina's

in alle kleuren van de regenboog
en meer geklede schoentjes met
een queenie hakje.

Ook de heren zijn bij Van Dam
Shoe Magasin met vergeten,
sportschoenen, sportieve schoe-
nen en geklede modellen, zijn in
veel maten verkrijgbaar. De da-
messchoenen gaan t/m maat 41.

Van Dam Shoe Magasin, Hal-
testraat 37, tel. 19525 is iedere
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Foto Os:
1. De hoek Burgemeester Engelbertsstraat/Zeestraat anno 1984. Dit ge-

deelte van de Zeestraat was waar op de foto uit de dertiger jaren de pijl staat
aangegeven.

Ja, tot zover liep de Zeestraat door vóór de oorlog. Dit plaatje werd
gemaakt in het voorseizoen van 1938 toen de eerste badgasten weer waren
gearriveerd. Links het zonnescherm van café ,,Joren", en meer naar achte-
ren is nog juist de serre en het balcon van het practijkhuis van Dr. C.J.
Tichelaar te zien. De kloeke winkelhiiizen ter rechterzijde waren nog vrij
nieuw en vormden een waardige afsluiting van de straat, vóórdat men de
hoek omging bij Pavillon „Riche" op de hoek van de Boulevard de Favauge.
Vooral het Italiaanse ijspalace „Gamba" (rechts) genoot in die dagen een
enorme bekendheid bij badgast en inwoner want een ijsje vo.n „Gamba" ivas
toen gewoon „het einde". In het hoogseizoen moest men in de rij staan om dit
heerlijks te bemachtigen

Het volgende pand rechts (met de iwee kleine schoorsteentjes) was de toen

Groeten uit Zandvoort

2. De Zeestraat in de jaren dertig. De Duitse bezetter zorgde voor een totale
aftakeling, want waar op deze foto IJ-GAMBA wordt vermeld begint nu het
Bouwes complex aan het einde van het zeebrapad dat u op de rechtse foto
ziet.

Zo was het, zo is het
Info: J. Steen Foto: Berlott
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zo bekende banketbakkerij enpatisserie van de familie Cassee. En die stond
op de hoek van de toenmalige Burgemeester Engelberlstraat....

Want na de wederopbouw is deze straatnaam toegekend aan de toenmali-

3. Een overzichtsfoto om u een idee te geven tot welke hoogte de Zeestraat
uitkwam. Het is helaas niet gehikt het laatste stukje erop te „krijgen", doch
hier eindigde de vroegere Zeestraat. Een naam die zijn eer aan deed want de
straat kwam praktisch uit op zee

ge Heemskerkstraat '(een kort straatje tussen de Piet Heinstraat (Schuiten-
gat) en de Zeestraat. Om het de lezer duidelijk te jnaken hebben we een pijltje
gezet boven het pand (een confectiezaak) waar nu kort geleden door de EMM
het pand „Zeeburg" werd geopend. Dat hele stuk Zeestraat is na de oorlog
niet meer teruggekomen en hel zal voor menigeen vrij moeilijk zijn om zich te
oriënteren na de bebouwingen, die hier hebben plaatsgevonden. Er kwam
een rij winkeltjes etc. dwars over de Zeestraat te staan, daarna het
flatgebouw aan de Passage en dan een zwembad. De totale afsluiting werd
gevormd door de bouw van het appartementenhotel „Bouwes Palace" En
daarmee werd het lot van de directe toegang tot het strand en de zee
bezegeld... De Zeestraat werd daardoor blijvend gehalveerd en verloor een
enorm stuk gezelligheid en badplaatsvertier...
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* Te koop: wie houdt van de
LP's BLONDIE, Herman
Brood (Cha cha), Meat Loai
(Bat out of heil), Santana
en 2x Deep Purple voor
ƒ25.-. Tel. 02507-15052.
* Te koop aangeb. Technic-
ka SKISCHOEN, hr.mt. 9
ƒ 100.-, langlaufset oom-
pleet sch.mt. 40 f 100.-,
Tyrolya langlaufsch. mt.
40 ƒ 30.-, tel.beantwoorder
ƒ40.-. Tel. 19489.
* Te koop GEVELKACHEL-
TJE ƒ 50.-, Bocal gashaard
ƒ 30.-, keukenkachel
ƒ 40.-, radio met boxen ste-
reo ƒ 30.-, windbuks ƒ 15.-
. Tel. 17295 na 16.30 uur.
* TERRASTEGELS grijs,
korrelig, (draineer), 40
stuks, ƒ 40.-, Va prijs R.D.
Boere 02507-13544.

Te koop MEISJESFIETS
10-12 j., h.-fiets ƒ75.-,
fijnmazige rotanstoel, oud
model, manau ƒ 65.-, klei-
nel hang-legkast ƒ 45.-,
polyester fietsstoeltje +
mandje ƒ 25.-. Tel. na 4
uur 02507-17421.
* Dame zoekt PART-TIME
WERK, in-verkoop,juni,
juli, aug., ook avond en
zondag. Br. ond. nr. A 760
bur. v.d. blad.
* Jongeman 23 jaar, zoekt
een KAMER in Z'voort. Tel.
14941, boul.p.loot l, Ernst
J. Braunmeyer.
* Te huur gevr. voor oude-
re dame ETAGE of 2-ka-
merflat, in of nabij cen-
trum, redelijke huur. Tel.
15698.
* Te koop aangeboden
mooie HOUTEN BOX met
dek en speeltje 75.-, peuter-
duw-loopwagentje ƒ 10.-.
Tel. 17434.
* Te koop aang. l HUIS-
K.BAR, als nieuw. Tel.
02507-12510 ƒ 295.-.

* Te huur gevr. GARAGE
omg. Burg.v. Fenema-
plein. Tel. 02507-14427.
* Te koop MAZDA 323,
blauw 3-deurs, bouwjr. 7-
1979, koopsom ƒ 2500.-.
Tel. 02507-17585.
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Zcmdvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2g, Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliën.

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
</3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
uren en schuifpuien besparen
éér dan energie! Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier

van 0,08 cal. m2 ho C. ^ Knipping (Dld.)
modelhuis/showroom

Luxe voordeuren / ~j^; \
achterdeuren ' _^^_ \\
Schuifpuien I_imiï7;a mUT
Rolluiken PERFEKTIE OP MAAT!

Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)
1682NSZwaagdijk
Tel.02290-6 1295

leverbaar in vele kleuren
geluidwerend
ventilatiestand
draai-kiep systeem

15 jaar garantie
nooit meer schilderen
5-punts sluiting

© preventie tegen inbraak

VERKOOPKANTOREN: • EGMOND BINNEN Stuurt u de anlwoordbon
ingevuld in een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere
informatie

Diverse soorten glas

Levering inkl. therm.
beglazing

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen'risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DEWITVERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem -Tel. 023-31 04 04

VREEBURG & ZN.
. Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor eerste klas vlees
naar uwTopslager.

\rt
rrDIER-PLEZIER

DIERENSPECIAALZAAK

difoevo -"«
wy zijn geopend: maandag, dinsdag e
Vrijdag van 2.00 tot e.OO uur en
Zaterdag van 10.00 tot 5.00 uur 's middags.

dier-plezier

Helmersstraat 11
ZANDVOORT (oud-NOORD)
Tel.1 9345

Afgebeeld: de Volvo 340 Winner,
vijfdeurs uitvoering

ITE VAN T CHECKEN WAARD.
In de 17 mille klasse is er een beter alternatief: de

Volvo 340 Winner 1.4, die voor zijn verrassend gunstige prijs
gewoon meer te bieden heeft. Meer veiligheid en meer kwaliteit
(het is tenslotte een Volvo) maar ook meer ruimte en comfort.

Plus een uitrusting die zo compleet is dat wij een
checklist voor u hebben klaar liggen die 't u gemakkelijk maakt
om de Volvo 340 Winner 1.4 te vergelijken met andere auto's
in deze prijsklasse. Kom 'm vergelijken en rijden. En laat de
beste winnen.
DE VOLVO 340-360-SEniE 3-DEURS VANAF F 17.650,- INCL. BTW. AFLEVERINGS-
KOSTEN F 375,-. VRAAG NAAR DE AANTREKKELIJKE VOLVO-LEASETARIEVEN

vouvo

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

* Te koop Spanje-Rosas
VRIJST. HUIS, gr. tuin,
gar., terr. I.z.g.st.,
ƒ 130.000.-. Inl. 02507-
12510.
* Te huur in Zandv.-C.
WINKELRUIMTE en dag-
verbl. p. l okt. Tel. 02507-
12510.
* Te huur aangeb. gestoff.
KAMER v. l pers. m. eigen
kookgel. Tel. 02507-
18200.
HILLEGOM-ANTIEK
Honderden gezellige meub.
in vele houtsoorten v. be-
taalb. prijzen. Ook klein
antiek. Leidsestr.- 122 in
tuincentr. Dagel. geop.
Koopavond. 02520-20993.

Gevraagd PERSOON M/V
die tegen vergoeding gedu-
rende'bepaalde tijd artike-
len en/of verhalen kan
schrijven en tevens repor-
tages kan maken over
Zandvoort, zowel actueel
als historisch. Schriftelijke
reacties Beryl 8, 1703 AA
Heerhugo waard.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluiltijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tek^l telefonisch opgeven: 02507-17166 ol 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing Is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluitlijd: vrijdag 16.00 uur.

Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.

Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening ge-
bracht.

Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisci
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
.1000 AC Amsterdam^

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S,
RIOOL-en DAKSERVICE

Vrijblijvend prijsopga ve.
Tel. 023 - 33 05 38 / 02508 -13 56

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES
INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN
FINANCIERINGEN EN ASSURANTIËN

voor de particulier

in

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

IUNaam:

JIAdres:

i Telefoon:

iPostcode^ ̂ .............„...^....^.^ Plaats^ .̂ ....̂ ...̂ .̂...̂ ..̂ ...........̂ ..̂

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrtoet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.
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VERWARRING ROND l-APRILGRAP

Niet het A-team, niet de gratis cursus
maar deelname aan Olympische Spelen

lî f!̂m ..̂ v- < ~ _ .4»f \ * . «.*•\*•' ii» *•* ...•̂>-%?ŝ
•̂S% ï̂

ZANDVOORT - Nadat het gro-
te landelijke ochtendblad De Te-
legraaf zaterdagmorgen al met
twee voeten in de l-aprilgrap van
het Zandvoorts Nieuwsblad was
gestapt, volgden er zondagmor-
gen nog meer. Namelijk het ANP,
het Utrechts Dagblad, het Noord-
hpllands Dagblad, het Avro-Ra-
dio Journaal en nog enkele ande-
re regionale kranten of weekbla-
den.

Wat dat betreft zijn wij veel
dank verschuldigd aan het team
dat aan deze grap heeft meege-
werkt, namelijk drs. Louk Jorrits-
ma van WVC, wethouder Jan
Jongsma van Zandvoort, circuit-
directeur Jim Vermeulen, pers-
chef Dirk Buwalda van de Cenav
en voorzitter Charles Moerenburg
van de Federatie Handelsvereni-
ging Hanze. Zij denken dan ook
met een glimlach terug aan deze
grap, die de bedoeling had de lan-
delijke pers eens bij de neus te ne-
men.

De reacties van velen was
groots, lang hebben sommigen
geaarzeld om dan toch te beken-
nen „Dat ik er in gelopen was".
Het bezwaar alleen was dat nog
steeds veel lezers denken dat de
komst van het „A"-team dé grap
van het jaar was. Dat is het niet,
want als alles verloopt zo als ge-
pland, dan arriveert dit tv-team
op tweede paasdg op de banen
van de anti-slipschool bij de paas-
races. De jeugd kan dus gerust
zijn: ze komen echt.

De tweede grap rtin ?r> nüvcr

door lezers werd opgespoord was
inderdaad een grap, maar verzon-
nen door het duikteam van Zand-
voort. Leuk bedacht, doch wij
zouden niet eerlijk zijn als wij de-
ze aan onze inventieve geest zou-
den toeschrijven. .

Het was dus uiteindelijk het be-
richt dat Zandvoort een graantje
mee kon pikken wanneer de
Olympische Spelen in Amster-
dam zullen worden gehouden.
Het aandeel van de federatie hier-
in is een puur verzinsel, doch voor
het overige moeten wij zeggen dat
het nog steeds kan. Ondanks de
goedbedoelde opmerkingen al
zouden de door ons genoemde
maten van sportbanen en even-
tuele sporten niet voorkomen op
de lijst van Olympische Spelen,
deze lezers moeten wij teleurstel-
len. Deze maten en sporten zijn
echt.

Leuk was de reactie van de
Zandvoorter die ons belde met de
mededeling dat Hordo had gerea-
gerd op deze plannen en of wij
maar contact met hem wilde zoe-
ken. Een tegengrap die bijzonder
is gewaardeerd.

Voor het overige moeten wij
melden dat wij de eerste jaren zul-
len afzien van het bedenken van
1-aprilgrappen, het is te ver-
moeiend. Voor het overige., wij
zijn al weer enkele dagen over ge-
gaan tot de orde van de dag. U
ook?

M.A.

Automatisering kost gemeente
meer dan één hilf ïiiiljoeii

ZANDVOORT - Per l januari
985 geldt de verplichting voor
ille gemeenten in Nederland tot
et invoeren van nieuwe compta-
iliteitsvoorschriften voor de fi-
anciële administratie, voor de

llgemene dienst en takken van
Wensten en bedrijven.

In Zandvoort bestond reeds
ang een werkgroep „automatise-
ing" die echter na ontvangst
an deze berichten, op 21 april
orig jaar startte met het ver-
ichten van een onderzoek om
an deze nieuwe eisen van het
ijk te voldoen.
Door hen werd nagegaan welke ap-
aratuur door de gemeente dient te
forden aangeschaft, en in hoeveel fa-
;n dit grote projekt eventueel dient
; worden uitgevoerd.
Deze werkgroep bestaande uit

ambtenaren, onder voorzitterschap
van de gemeentesecretaris Merts, en
een computerdeskundige van het
centrum voor 'automatisering CVA/
IAM, heeft nu een rapport opgesteld
waarin de diverse wensen eisen, mo-
gelijkheden en ook onmogelijkheden
zijn vervat. Eveneens werd een keuze
gemaakt uit de verschillende offer-
tes, en werd namens het college in
een voorstel de gemeenteraad ver-
zocht haar goedkeuring te geven
voor deze automatisering een bedrag
beschikbaar te stellen van ƒ 534.000.-.

Een voorstel dat dan ook op de
laatstgehouden gemeenteraadsver-
gadering van 28 maart door de raad
werd behandeld.

Vakjargon

(Advertentie)

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Op deze raadsvergadering bleek
dat alle raadsleden moeite hebben
gehad het rapport van de werkgroep
„te doorworstelen". De wijze waarop
dit was opgesteld werd gekenmerkt
door „duidelijke ambtenarentaal" en
een vakjargon waar de leek nauwe-
lijks uit wijs kon worden. Door raads-
lid Koning werd opgemerkt dat wat
hem betreft hét gehele rapport „net
zo goed in het Frans kon zijn opge-
steld, dan was het mij net zo duide-
lijk geweest".

„Een vakjargon waarin het moei-
lijk is de bedoeling van de samenstel-
Iers te raden", aldus de liberaal Jaap
Methorst die nog heel wat vragen
had. Door hem werd gewezen op het
feit dat van de computerfirma Keenz-
le & Kramers uit Rotterdam geen of-
ferte was ontvangen. Juist deze firma
heeft onlangs in Bilthoven, een ge-
meente met een gelijke grootte als
Zandvoort, dus vergelijkbaar, een au-
tomatiseringsapparatuur geplaatst
die zeker vijftigduizend gulden voor-
deliger is.

Door Methorst werd gevraagd om

van deze lïrma alsnog een offerte te
vragen omdat hem was toegezegd
dat deze binnen vier dagen ten raad-
huize in Zandvoort zou kunnen zijn.

Methorst had verder met enige on-
gerustheid de alinea in het raads-
voorstel gelezen waarin wordt ge-
zegd: „Dat in de gekozen computer
nog niet alle gewenste controle-as-
pecten in de programmatuur zijn ver-

GOEDKOPE
SUGGESTIE
VAN TAFEL
GEVEEGD

werkt. Ook bleek uit een zeer recent
gehouden gesprek tussen vertegen-
woodigers van het college en de
werkgroep met het verificatiebureau
van de VNG dat bij de capaciteitsbe-
rekening van het gekozen systeem
vraagtekens moesten worden gezet.

Hoewel in het raadsvoorstel de ver-
zekering wordt gegeven dat van de
leverancier van de computer bij de le-
vering de nodige garanties in deze
opzichten worden gevraagd, waren
deze vaagheden in het voorstel voor
Methorst aanleiding aan te dringen
op de offerte van de goedkopere Rot-
terdamse firma.

Een verzoek dat echter door de
overige raadsleden niet werd onder-
steund, zodat • de wethouder geen
aanleiding zag het ingenomen stand-
punt te wijzigen.

Bestuurlijke inbreng
Gemist werd door Ingwersen de be-

stuurlijke inbreng van de werkgroep.

'eestelijke dag voor voorzitter
ZANDVOORT - Was zaterdag 31
laart een feestelijke dag voor de ju-

nlerende gymnastiekvereniging
>SS, die deze dag het tachtig-jarig
estaan herdacht; niet minder feeste-
|k was de dag voor voorzitter J.
Irink die na een voorzitterschap van
7 jaar de hamer definitief neerlegde.

uim zestig jaar is de heer Brink nu
d van OSS, en had zijn gezondheid
em niet genoopt afscheid te nemen,
an had hij wellicht nog het gouden
>orzitterschap gevierd. Tijdens een
fote receptie werd de scheidende
oorzitter welhaast bedolven onder
e vriendelijke woorden, bloemen en
ado's. Namens het gemeentebe-
uur werd de heer Brink door burge-
leester Machielsen uitgebreid in het
innetje gezet, en het geschenk van
f gemeente, een fraai glas-in-lood
lam met de afbeelding van het raad-
uis werd bijzonder door de jubilaris
?waardeerd. Wie de voorzittersha-
er van de heer Brink zal overnemen
nog niet bekend, deze benoeming

't dienen te geschieden op de alge-
ene ledenvergadering die op 19
"ril zal worden gehouden.

Jubilaris Brink ontvangt uit handen van burgemeester Machielsen een fraai
glas-in-lood raam. Foto Dick Locncn

„Momenteel bestaat de werkgroep
uit louter ambtenaren. Ik vind dat er
wel degelijk een bestuurlijke inbreng
dient te zijn. Ik heb een motie gereed
liggen in dit opzicht. Wanneer de wet-
hpuder nu mondeling verklaart dat
hij het voorzitterschap van de werk-
groep aanvaart, dan kan ik er wel
vrede mee hebben", aldus Ingwersen.
Wethouder Flieringa zei dat hij ten
nauwste betrokken was geweest bij
het onderzoek van de werkgroep,
doch dat hij desgevraagd dit voorzit-
terschap wel wilde aanvaarden.

Het invoeren van de automatise-
ring zoals die door het Rijk wordt ge-
wenst zal ook leiden tot herinrichting
van de diverse afdelingen op het ge-
meentehuis. Een herhuisvesting die
ook de nodige financiële consequen-
ties met zich zal brengen.

In de fasering van de invoering van
de automatisering wordt gezegd dat
in de periode mei/juni/juli de appara-
tuur met de programmatuur besteld
zal worden. In die periode zullen ook
cursussen voor medewerkers moeten
worden gegeven.

In de maanden augustus/septem-
ber tot en met november zal de appa-
ratuur operationeel worden. Er
treedt dan een proefperiode in, waar-
bij de financiële administratie van de
algemene dienst, de bedrijfsadmini-
stratie van bedrijven en de dienst PW
een feit wordt. De administratie van
de afdeling sociale zaken zal als laat-
ste worden ingevoerd.

Bescherming privacy
Ruime aandacht werd door het col-

lege besteed aan de bescherming van
de privacy van de in de computer op-
geslagen gegevens in het raadsvoor-
stel.

„Omdat de bescherming van de
privacy en automatisering tesamen
vaak in een nogal conflicterende si-
tuatie worden getrokken, achten wij
optimale beveiligingsmogelijkheden
een eerste vereiste.

Wy sullen daarom in de program-
ma's een aantal sleutels laten inbren-
gen die gebruik van bepaalde, niet
vrije informatie zal blokkeren.

De ambtenaren die in de huidige
bestaande situatie toegang hebben
tot bepaalde informatie, zullen die
toegang ook in de toekomst hebben,
anderen zullen daarvan uitgesloten
blijven. Diegenen die tot bepaalde in-
formaties zijn „geauthoriseerd" en
uit hoofde daarvan de sleutel tot die
informatie beheren kunnen desnoods
iedere dag hun code wijzigen, sodat
inbreken in dat systeem wordt be-
moeilijkt. Daarnaast is een combina-
tie van codes noodzakelijk om wijzi-
gingen in reeds vastgelegde informa-
tie aan te brengen. Door deze combi-
natie van codes bij verschillende per-
sonen onder te brengen ontstaat een
extra beveiliging tegen ongewenst
gebruik van het systeem", aldus het
college in het voorstel.

De verplichting tot het invoeren
van de nieuwe comptabiliteilsvoor-
schriflen voor de financiële admini-
stratie van de algemene dienst en an-
dere takken van dienst en gemeente-
lijke bedrijven heef l dus tot een keuze
geleid van het CVA/IAM-Con systeem
dat de gemeente het bedrag van
ƒ 534.000.- zal kosten.

Nacht van
de humor
werd
groot feest

ZANDVOORT - Onbetwist
hoogtepunt van de Loeres-uitrei-
king 1984 vond dit jaar niet
plaats in Zandvoort, doch m Am-
sterdam, waar Mary Dresselhuys
in het de la Mar theater, na af-
loop van de voorstelling „Stille
Nacht" de bronzen ere-Loeres
ontving voor haar gehele ouevre.

Onder het publiek deze avond
bevond zich namelijk het be-
stuur van het l april genoot-
schap, dat direct na het applaus
de aandacht van de aanwezigen
verzocht voor de uitreiking van
deze onderscheiding.

Theo Hilbers als voorzitter van
het genootschap complimenteer-
de de gevierde actrice door op te
merken dat ondanks het toene-
men der jaren zij vitaler, geesti-
ger en ook „joyeuzer" was dan
ooit tevoren. „Mevrouw U blijft
zo jong", was zijn reactie.

Hierna ontving ze uit handen van
de secretris-generaal Edo van Tette-
rode de bronzen ere-loeres 1984. Mary
Dresselhuys zou Mary Dresselhuys
niet zijn geweest, als zij hierop geen
geestig antwoord had gehad. Van
haar speech, en touwens het hele ge-
beuren in Amsterdam, kon men en-
kele uren later in Zandvoort genie-
ten, want het geheel was op een vi-
deorecorder opgenomen, en deze film
werd in sociëteit Duysterghast ver-
toond.

Omstreeks middernacht vond hier
de uitreiking plaats van de overige
loeressen, namelijk die van de „prac-
tical joke" de humor in de daad, dit
jaar bestemci voor het team van Ba-
nana Split van de Tros. Ralph Inbar

(',was hiervoor naar Zandvoort geko-,
'men. Simon van Collem tenslotte
ontving een fraai groene loeres, na-
melijk die voor humor in beeld.

De iury bestaand0 uit de hoi-^n Jo

L-OSSe nummers ƒ 0,90 • Uitgave Wwkrwdui B V

LOERESUITREIKING 1984

Ralph Inbar en Simon van Collem tezamen met de „loeres", het allereerste
begin van de humor in Zandvoort. foto: Dick Loenen.

han Beerepoot, Riek van der Linden
sr. en John Pieters bekenden dat zij
dit jaar een moeilijke keuze hadden
moeten doen, want behalve de Bana-
nasplitshow, waren er ook anderen
genoemd voor deze onderscheiding,
onder andere de grap van de Haar-
lemse brandweer en politie over een
Russische duikboot in het Spaarne,
en de „ijsbaan" van de Zandvoortse
zwembaddirecteur Hans Mollerus.

Uiteindelijk had men toch het Ba-
nanasplit-team verkozen, omdat dit
showprogramma herhaaldelijk zorgt
voor practical 'okes, hetgeen van de

overigen niet gezegd kan worden, ter-
wijl ook een veel groter publiek met
dit programma veel vrolijke uurtjes
beleefd.

Groots was weer het optreden van
het gelegenheidskoor Per Jocum on-
der leiding van Dico van Putten die
de feestelijkheden inleidde zaterdag-
nacht, terwijl ook de muziek van
Tumblers werd gewaardeerd.

Simon 'ivan Collem, had evenals
Mary Drefeselhuys, een bijzonder a&r-
dige speech, die hij besloot met de'
vooroorlogse anecdote van de be-
roemde clown Crock

COLLEGE BESLIST AFWIJZEND

Geen financiële steun
voor Werkgroep Zuid

ZANDVOORT - Het college
van b en w heeft Werkgroep
Zandvoort Zuid medegedeeld
dat zij niet bereid is financiële
steun te verlenen aan de werk-
groep. Een afwijzing die door de
werkgroep hoog is opgenomen
en waartegen men dan ook een
bezwaarschrift heeft ingediend.

In januari van dit jaar ontving de
voorzitter van de werkgroep een
schrijven van het gemeentebestuur
waarin werd gesteld dat het college
via het ondersteuningsinstituut
Noord-Holland vernomen had dat de
werkgroep behoefte zou hebben aan
steun bij de behandeling van de
structuurstudie.

Alvorens het college op dit verzoek
kon ingaan, wilde zij graag vernemen
uit welke leden de werkgroep be-
staat, alsmede welke aktiviteiten aan
de orde zouden worden gesteld.
Voorts werd verzocht aan te geven of
met de aktiviteilen van de werkgroep
kosten zijn gemoeid en hoeveel deze
naar raming zouden bedragen.

Koude douche
Het college reageerde op dit ver-

zoek van de werkgroep op 15 maart
met de mededeling dat geen bereid-
heid was uitgesproken de werkgroep
financieel steun te verlenen. Er was
slechts gevraagd of aan de aktivitei-
ten kosten gemoeid waren.

Overigens is het college van me-
ning dat de Werkgroep Zuid reeds
een commentaar op de structuurstu-
die heeft ingediend, waarin duidelijk
is komen vast te staan dat er van die
zijde bezwaren bestaan tegen de
voorgenomen woningbouw in Zuid.

De gemeenteraad heeft zich inmid-
dels uitgesproken over de bestuurlij-
ke aantekeningen van het college op
de structuurstudie, zodat er (volgens
het college) geen aanleiding is voor
de werkgroep om in aktie te komen.

Dit kan de werkgroep wel doen m-
dien de raad besluit tot ter visieleg-
ging van een bestemmingsplan voor
het gebied ten zuiden van de Frans
Zwaanstraat en/of voor de bestaande
wijk Zuid.

Dit antwoord van het collee wordt
door de leden van de werkgroep als
een koude douche ervaren. In een be-

zwaarschrift wordt door de werk-
groep gezegd dat ook andere onder-
werpen zoals onderhoud en bescher-
ming van de duinen, alsmede ver-
keersregeling en verkeersveiligheid
in Zuid tot het werkterrein van de
werkgroep behoren.

Door de werkgroep wordt gesteld
dat men een aktief beleid wenst te
voeren en daarom ook graag finan-
ciéle steun tegemoet wenst te zien.
„Ons beleid heeft ten doel een aktief
beleid te voeren en de werkgroep zal
er voor waken om in te slapen, of zich
in te laten slapen", aldus de werk-
groep in haar bezwaarschrift.

De werkgroep reageerde enthou-
siast op dit schrijven. Het gemeente-
bestuur werd in kennis gesteld dat de
werkgroep een totale vernieuwing en
versterking in de top had ondergaan.
Het doel van de aktiviteiten zou zijn
aldus de werkgroep „de belangen van
de inwoners van Zandvoort Zuid op-
timaal te behartigen. De geplande
aktiviteiten zouden bestaan uit re-
gelmatige informatieverschaffing
aan de zuidbewoners, folderversprei-
dingin, wijkvergaderingen en over-
legbijeenkomsten. Men schatte dat
de kosten hiervoor een bedrag van
circa vijfduizend gulden zouden zijn.

.
i. •*

RECREATIE - staat
centraal bij de plan-
nen aan de kop van
Lennepweg.

3

3 VERTREK - raads-
lid Ineke Wind heeft
haar vertrek aange-
kondigd.

VERRASSING
Daarvoor zorgde de
jeugdige coureur
Marco Keur, verder
voetbal, gymnastiek,
handballers promo-
veren waarschijnlijk,
zie sportpagina.

5

7 JEUGD - viert even-
eens feest, het vijf-
tienjarig bestaan
van de peuter-
speelklas.

OUDEREN - vieren
de komende week
feest in Het Huis m 't
Kostverloren.

7

Illegaal kappen
ZANDVOORT - In het deniiebos

aan de Oostzijde van het circuit zijn
onbekenden bezig geweest met het
kappen van bomen. De milieu-con-
troleur, die hierover niets bekend
was, ging op onderzoek uit. Hij kon
slechts constateren dat men diverse
bomen had afgezaagd. Ook een aan-
tal boomkruinen werden aangetrof-
fen. Van de daders ontbreekt tot nu
toe ieder spoor.

Zandvoor

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts f 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

l Naam:

Adres'

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /T5\
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Slagerij

Haltestraat 12

FEESTELIJK GEKRUIDE

Arbouw
(v/h mevr. Eldik)

Tel. 1 26 16

OPENBNGSAANBIEDINGEN:

4 stuks

500 gram

100 gram

100 gram

5.00
6.90
2.60
1.90

Wij verkopen uitsluitend 1e kwaliteit en maken veel worstsoorten en vleeswaren zelf.

Uw afvalprobleem lossen wij op!
Trans clean b.v. VOOR ELK AFVAL-EN

VUILAFVOERPROBLEEM:
BEL023-290260!

Transclean specialiseert zich in:
• Vulverzamehng
• Vuilverwerking
• Vuilafvoer

Winkelcentra, industrieterreinen, handels- en
produktiebednjven, kortom alle bedrijven, maken
gebruik van onze diensten.

Transclean levert:
• Rolcontainers van diverse volumes.
• Containers uitgevoerd met hygiënisch

verantwoorde licht afsluitbare deksels.
• Rolcontainers met geremd wiel.
• Ook voor 240 liter minicontainers.

voor a uw
bedrijfsafval

• Het gebruik van Transclean containers voorkomt
„zwevend afval" in uw bedrijf

• Wij kunnen u een economische, efficiënte en
schone verwijdering van uw
bedrijfsafval garanderen

OOK VOOR 240 LITER MINI-CONTAINERS

Transclean . . . „Thuis in vuil"

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

Schep vreugde in het
leven met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60
VRIJDAGAVOND EN ZONDAG-
MIDDAG GEOPEND

De specialist m al uw
bloemwerken.
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1/GADOM
TOILETZEEP

STOKBROODOLA IJSJESMIIIIMD
WORST

voorgebakken, dus
even in de oven en
knappend vers op

tafel.

IN VOORRAADBOX
aardbeien-, peren- en
sinaasappel- smaak.

GROTE
STUKKEN

SOLIDE INKLAPBARE

TRAPKRUK
2 treden HUZAREN

SALADE
KILO-BAK

SLAAPZAK
diverse leuke frisse

dessins
150 x 200 cm.

HOOFDDORP: Marktlaan 55
ZWANENBURG: Dennenlaan 19

NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat21

' MAARSSEN:,Breedstraat7-8



AUrOINFO AUTO1NFO

stijl en techniek
geven nieuwe Jetta

Mag ik u deze week uitnodigen
mee in te stappen in de nieuwe
Volkswagen Jetta? Of beter, la-
ten we eerst eens om de wagen
heenlopen en het uiterlijk bekij-
ken, want daar valt echt wel het
een en ander aan af te zien.

Het meest opvallende aan de nieu-
we Jetta is de achtersteven. Vergele-
k'en met de meeste andere moderne
aiuto's is het achterplatform, ge-
formd door het kofferdeksel, buiten-
gewoon hoog. Van opzij gezien is er
gan voor naar achter een duidelijke
frigvorm waar te nemen door het lage
Voorfront en de hoge achtersteven.

! Dat heeft uiteraard met aerodyna-
fiica, met luchtweerstand dus, te
•haken. De gemeten Cw-waarde be-
iraagt 0,36 en dat is zonder meer
junstig te noemen voor een auto van
iet formaat van de Jetta. Want net
ils zijn voorganger, die alweer vijf
"aar geleden op de markt kwam en
iet tot een produktie van 700.000
rtuks bracht, is de nieuwe Jetta een
Jcht limousine-model met geschei-
ien kofferbak, een verhoudingsge-
yijs ruim interieur en een zeer royale
iagageruimte.
1 Om nog even terug te komen op de

Deze doorsnedetekening biedt een blik door de carrosserie heen, waarbij het
ruime interieur duidelijk tot uitdrukking komt.

aërodynamica, er zijn naast de wig-
vorm meer details aan de nieuwe Jet-
ta te ontdekken, die de luchtweer-
stand gunstig beïnvloeden, zoals een
verbeterde frontspoiler, ruiten die
glad in de voorportieren overlopen,
een verzonken daklijst, gestroomlijn-
de buitenspiegels en luchtgeleidings-

Interieur van de nieuwe Jetta met een
functioneel en overzichtelijk dashboard.

platen aan de onderzijde van de car-
rosserie.

De weg op
Maar nu instappen en de weg op. Ik

kreeg de beschikking over de 1600 cc.
75 pk uitvoering met 5-versnellings-
bak, waarvan de 5e versnelling een
Economy overdrive is. Er zijn uitvoe-
ringen met vijf verschillende moto-
ren, waarover straks meer. Het scha-
kelen gaat soepel en gladjes, het is
alleen even wennen om de derde ver-
snelling en de overdrive niet met el-
kaar te verwarren, maar dat kost
maar weinig tijd. En dan blijkt het
rijden met de nieuwe Jetta een ple-
zierige ervaring te zijn.

De versnellingen sluiten goed op el-
kaar aan, de acceleratie is goed en de
auto stuurt prima. Om uren achter-
een vol te houden. Ik had er zo mee
naar een verre en zonnige vakantie-
bestemming willen rijden. Daar
draagt de prettige zit overigens ook
toe bij. De stoelen geven het lichaam
overal steun en met het verwar-
mings- en ventilatiesysteem kan een
prettig klimaat in de auto worden be-
reikt.

Trouwens, de gehele uitmonstering
van het interieur is goed verzorgd,
het dashboard is overzichtelijk en al-
Ie handels en knoppen laten zich ge-
makkelijk bedienen. Alleen had ik
even moeite met het formaat van de
binnenspiegel, die zo groot is dat
daardoor het zicht op de boven de
weg gelegen verkeerslichten wordt

ontnomen. Maar zoiets is natuurlijk
heel gemakkelijk te verhelpen.

Stilte
De wegligging van de Jetta is uit-

stekend. Er is een zelfstabiliserende
achteras met koerscorrigerende op-
hanging in verzwaarde uitvoering
toegepast en de vooras heeft als ex-
tra een stabilisator gekregen. Gróte-
re veerwegen en nieuwe veerpootla-
gers dragen ook bij aan het rijcom-
fort.

Naast die goede rij-eigenschappen
was er nog een zaak, die me tijdens
het rijden in de nieuwe Jetta frap-
peerde. Dat was de betrekkelijke stil-
te in het interieur. Weinig windgeruis
als gevolg van de goede aerodynami-
ca. Ook is er weinig motorgeluid
waar te nemen en dat blijkt te dan-
ken te zijn aan een uitgekiende op-
hanging van motor en versnellings-
bak. Die werd bereikt via een hulp-
chassis vóór en een extra motor-
steun. Het hulpchassis draagt het
voorste motorlager (een ruimbeme-
ten rubbermetaallager) en is op zijn
beurt door verdere rubberlagers van
de carrosserie geïsoleerd.

De kofferruimte heeft een inhoud
van niet minder dan 575 liter.

De motoren
Er is voor de adspirant Jetta-koper

een ruime keuze in motoren, name-
lijk drie benzinemotoren van 40 kW
(55 pk) tot 66 kW (90 pk), een diesel-
motor van 40 kW (55 pk) en een turbo-
diesel van 51 kW (70 pk).

De 1,3 liter werkt met een hoge
compressie van 9,5:1, maar verbruikt
desondanks normale benzine. De
topsnelheid ligt bij 149 km/u. Hij ac-

De nieuwe Jetta in vier-deursuitvoering. De moderne wigvormige carrosserie
biedt uitstekende aerodynamische eigenschappen (cW = 0,36)

celereert van stilstand tot 100 km/u
in 17,2 seconden en verbruikt bij 90
km/u constant slechts 5.7 liter d op
17,5), bij 120 km/u constant 7,5 liter d
op 13.3) en in de stad 7,9 liter d op
12,6) per 100 kin.

De tweede nieuwe motor in het Jet-
ta-programma is de 1,6 liter met een
vermogen van 55 kW (75 pk). Ook de-
ze motor loopt op normale benzine,
bereikt een top van 165 km/u en acce-
lereert tot 100 km/u in 13.4 seconden.
Een 4 + E-versnellingsbak en een au-
tomaat zijn in combinatie met deze
motor als meeruitvoering leverbaar.

Dan is er de 1,8 liter motor van 66
kW (90 pk), die de Passat en Santana
zijn waarde al ruimschoots heeft be-
wezen met een laag toerental, krach-
tig koppel, grote elasticiteit en
sprintkracht en een voor deze vermo-
genscategorie grote zuinigheid. Deze
motor haalt een top van 176 km/u, ac-
celereert van O tot 100 km/u in 11,1
seconden en verbruikt bij 90 km/u
constant 5,7 liter (l op 17,5). bij 120
km/u constant 7,6 liter ( l op 13,2) en
in de stad 8,7 liter (l op 11,5) per 100
km.

Er zijn twee dieselmotoren be-
schikbaar, de 1,6 liter met een vermo-
gen van 40 kW (54 pk), die een top-
snelheid van 146 km/u mogelijk
maakt en de 1,6 liter turbo-diesel,
goed voor 51 kW (70 pk) en een top
van 158 km/u. De tot 55 liter vergrote
brandstoftank zorgt voor een actiera-
dius. afhankelijk van motortype, die
varieert van 720 tot bijna 1000 km.

Ruimtewinst
Vergeleken met de vroegere Jetta

is er van buiten en van binnen veel
ruimte gewonnen. De totale lengte is
12 cm toegenomen en de breedte 5,5
cm. De wielbasis werd met 7,5 ver-

lengd, de spoorbreedte vóór is 4 cm
groter, achter 6 cm. De kofferbak is
werkelijk van indrukwekkende
grootte. Toen ik ter demonstratie
voor enkele bekenden het koffcrdek-
sel opende, vielen de monden wijd
open van verbazing. Het is dan ook
ongelooflijk, zoveel ruimte als er on-
der dit deksel schuil gaat: 575 liter. Je
zou er bij wijze van spreken je kinde-
ren in te slapen kunnen leggen.

Maar men koopt natuurlijk geen
Jetta alleen vanwege die enorme kof-
ferruimte en dat hoeft ook niet. want
er zijn zoveel goede rij- en comfortei-
genschappen. dat ook die de Jetta
tot een begerenswaardige automo-
biel maken. En dan heeft het VW-
concern in de loop der jaren een uit-
stekende reputatie verworven op hei
gebied van duurzame en reparatie-
vriendelijke auto's, een reputatie die
zonder twijfel ook door de nieuwe
Jetta zal worden bevestigd.

Veel varianten
Het Jetta-programma biedt de au-

tpkoper de mogelijkheid om uit een
rijk geschakeerd aanbod van uitvoe-
ringsvarianten, motoren en versnel-
lingsbakken alsmede tal van extra's
zijn eigen „wensauto" samen te stel-
len. Zo zijn er de Jetta C, Jetta CL,
Jetta GL en de top-uitvoering de Jet-
ta Carat. De laatste heelt o.a. stuur-
bekrachtiging, electrische raarnbe-
diening voor en achter, centrale por-
tiervergrendeling en metallic lak.
Het dashboard bevat naast de ge-
bruikelijke instrumenten een toeren-
teller, een multi-functioncle inf'p-dis-
play en een schakel- en verbruiksin-
dicatie.

De prijzen variëren van f 20.694.-
tot ƒ36.134.-. De 1.6 diesel 'in C-uit-
voering kost ƒ 25.383.- incl. BTW.
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PEUGEOT305
TEA/IPERAAAENTVOLrNIETONTEAABAAR.

Kom bij ons proberen hoe dat voelt!

Dat een Peugeot 305 - in wat voor versie dan ook - een
temperamentvolle auto is, laat zich afleiden uit de cijfers.
Bijvoorbeeld: acceleratie van O tot 100 km/u in 13,2 sec. voor
de 305 GL en 11,7 sec voor de 305 GT, die een top van 170
km/u heeft. Goed, dat is één ding. Maar wat u daaruit niet
kunt afleiden is het gevoel dat rijden in 'n 305 u geeft.
En "lekker rijden" is toch enorm belangrijk? Kom daarom
eens een afspraak bij ons maken voor een - vrijblijvende -
proefrit. Dan kunt u zelf ervaren dat een 305 een auto is om
meteen goede maatjes mee te worden. Eén die zich moeite-
loos voegt naar al uw wensen. Óók als die wensen z"n zuinig-

heid betreffen. Kampioen daarin is de 305 Diesel: 1 op 21,7*
bij 90 km/u constant. En we laten u graag zelf ontdekken
hoeveel pit die diesel heeft. De moderne 1905 cm3 motor
(65 DIN pk) zorgt voor een top van 152 echte kilometers.
En is bovendien verbazingwekkend geruisarm! Ook voor de
benzineversies is kracht zonder verspilling het motto.
De 305 GL verbruikt 1 op 16,9* bij 90 km/u constant.
Grote beurten? Daarvoor kunt u bij ons om de 22.500
kilometer terecht! Als u diesel rijdt om de 20.000 kilometer.
Maar komt u om te beginnen eens kijken in de
showroom. Het Peugeot 305-gamma kent benzine-

en diesel-versies, sedan of break, met 4 of 5 versnellingen.
Er is al een nieuwe Peugeot 305 vanaf f |̂Q 645 "

Een Peugeot 305 Diesel koopt u vanaf f 25.970,-.
Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten f 370,-. Wijzigingen voor-
behouden. Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie
op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit. Wij informeren u
graag over de voorwaarden. Vraagt u ons ook eens naar de mogelijk-
heden van financiering, leasing of LPG-ombouw.

'Brandstofverbruik: (ECE-norm A70) 305 CL en GLD bij 90 km/u constant resp. 1 op 16,9 en 1 op 21,7; bij 120 km/u constant resp. 1 op12,7 en 1 op 15,9;
in stadsverkeer resp. 1 op 12,3 en 1 op 16,1. Afgebeeld: 305 GT.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

AUTORIJSCHOOL

ENGEL!
Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat
Voorafspraken bellen tussen 18. 15 en 18.45 uur

van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

cMutooerkuur

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel.
02507-19453 b.g.g. 13887

; •"• ^^0^k '^•Pfcï

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort
Kooijman...

voor een goed verzorgde auto!

Fa. Gansner f±
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaardon
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518
Deskundig @dvies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

KUNSTGEBITTENREPARAÏIES

A. PITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65
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Is uu luns ook /o dimmend aan een nieuwe veiljas toe' Dat komt
dan «oed uit Want het sthilderwetk van uw eiqen huis is eindelijk
ueei gedeeltelijk aftiekbani vooi de inkomstenbelasting Deschildei kan
dus «uin de slat,' U weet toih dat tepaieien stukken diuiidei is
dan si hi ldeien' Ms u ons op tijd laat weten wat uw plannen
/ijn hoeft u niet te lan» te wachten Ln uiteiaaid kunnen
u i j u miei vt i tellen ovei de fiscale afliekie^ehnt;

WIJ HOUDEN U W HUIS ÉN CONDITIE,
LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.
:» f̂e';p ĵ;̂ r̂,̂ -̂.;;::v,'v,ïi!:''.••,;,..;;';.-.\-:.,; .:. ,.e^^.^: '-ïv ' - ^ ï v > '

KEUR en Zoon
f 02507-15602/023-286182

BANKETBAKKERIJ

Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

DEZE WEEK:

KERSENfSLAGROOM-
TAARTJE
voor ...

Heeft u een feestje of party P
Een

FEESTNUMMERTAART
hoort erbij

6.25

GEVRAAGD:

hulp in de
huishouding
voor 1 of 2 ocht

of middag per week
12.50 p. u.
Inlichtingen:
tel. 1 47 62

ZANDVOORT
Te huur aangeb.:

ZOMERHUISJE
2 kamers, keuken, bad
kamer met ligbad/toilet
All-in 750.-p. m.

Tel. 02507 -144 25
na 19.00 uur.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

Banketbakkerij Hulleman
vraagt een

BANKETBAKKER m
plm 20 jaar

Onze gedachten gaan uit naar iemand met het
diploma WAGENINGEN"
of een gelijkwaardig diploma

Soll aan A Hulleman
Ophel/alaan 111 1431 HC Aalsmeer
Tel 0297724530

MAAR

WIET UIT HET

ik boek bij reisburo

Ik ken ze toch.

Boek ook uw vakantie bij Eurosol,
dan weet u dat u méér vakantie krijgt voor
minder geld en méér persoonlijke attentie
en service die helemaal niets kost!

Uw reisburo

EUROSOL
Goed voor ALLE REIZEN!

Weteringschans 122,1017 XT Amsterdam, tel. 020-242222/255444.

METEEN.MAARELKEDAG

W*rJ
^ WAARDEBON
l tegen inlevering van deze
% waardebon ontvangt u
f 200 gram gesneae^

^ gebraden
(gehakt

blanke
haasfilet

DE GOEDKOOPSTE!
••i

•

héél kilo

voorde
boterhc.n99

fijngekruide

haasfilet-
DITMOETUPROEVEN:

i
goudgeel gerookt dik

vet spek kHo

heerlijk
gekruide

OEVEW: f|QC

hamrollade HZS».

runder-
braad
lappen

heel kilo
mager

wnder-jjio-Tt l*<"«1°
m.'«i«j»oc ""L̂ Ï̂ MIR KippeDraaa-A^E praaa-«*i:

£45 gehakt gSD gehaktT95 poten d/5 krabben9?5
Ufheelkilo héelkilo Wf heel kilo f f r heelkikvFf heel kilo ••f

DE WITTE

verse dikbevleesde

braad - *

OPENINGSTIJDEN
WOE DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZATERDAG 900 1500UUF

j let op! ons filiaal Botermarkt 80
i is de GEHELE WEEK GEOPEND!

VLEESHAL
HAARLEM HEEMSTEDE

BINNENWEG 117ZIJLWEC102
JUÜANAPARK64
BOTERMARKT80 ___-_-1--
HOEK GEDEMPTE OUDECRflCHT GKOTC KROCHT /

HILLECOM HOOFDSTRAAT83 LISSE BLOKHUIS18

Dc slagerij waar de klant nog echt koning is!

Diaconiehuisstraat 36

WINKEL - PAKHUISRUIMTE
Vloeroppervlakte ca. 250 m2.

Dienstbaar voor diverse doeleinden c.q.
kantoorruimte met riante bovenwoning,
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
keuken, badkamer
Oplevering: medio juli 1984

OPEN HUIS
zaterdag 7 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Informatie:
M. Keur - Raadhuisplein 2 - Zandvoort

Tel.02507-1 2404

Klein dynamisch
handelskantoor in Zandvoort

zoekt voor 20 uur m de week een

JONGE MEDEWERKER
(m/v)

die goed kan typen, enige administratieve
ervaring heeft en kennis van de Engelse taal.

Werktijden van 13.00 tot 17.00 uur
Sollicitaties naar:

MEARL1NT. BV
Postbus 31 -2040 AA Zandvoort

Tel. 02507 -1 30 87 of 1 88 60

0y* VOORBEREIDINGSBESUUITEN

De burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge aitikel 22, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bij besluiten van 27
rnaait 1984 op grond van aitikel 21 van
voormelde wet heeft verklaard, dat voor
a teriem Van Lennepweg nabij de Sophia-

weg,
b Stationsplein e o
bestemmingsplannen worden voorbeieid

Bedoelde besluiten liggen met de bijbehoren-
de tekeningen, waarop met rode omlijning
het gebied is aangegeven, ter gemeente-
secretai ie voor een ledei ter inzage en wel op
de afdeling volkshuisvesting en luimtelijke
ordening (geopend maandag t/m vrijdag van
830 12 30 uur)

Zandvoort, 29 maait 1984
De burgemeestei voornoemd,
H Machielsen

P. REUS
,Vïs en specialiteiten'
Voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

Deze week voor
specialiteiten, dagelijks vers:

• BOUILLABAISE
• KREEFTESOEP
• UIENSOEP
• PAELLA
• Diverse SALADES

TONGROLLETJES gevuld met zalm in
kreeftesaus
STOOFPALING in witte wijnsaus
VISRAGOÜT FRUITS DU MER

Zomertijd - Softballtijd
een teamsport

met een sterk individueel karakter
op de terreinen van de Zandvoortse

Hockeyclub (Duintjesveld).

GEEF U OP ALS LID!
DAMESJUNIOREN

van 15 tot 18 jaar
DAMES vanaf 18 jaar
H EREN vanaf 18 jaar

Voorinformatie en aanmelding:
tel.1 94 43 of 1 5295

na 18.00 uur.

Kopen kunt u overal,
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maar pingelen kunt u eigenlijk
alléén,
op het

Waterloopleinije
Dus kom eens lekker struinen, u vind altijd wel wat.
Elke dag komen er andere spullen bij.

NIKS IS ONS TE GEK
lis

U kunt ook uw overtollige spullen
bij ons brengen, wij proberen
alles voor u te verkopen.
Het brengt altijd wel wat op!

OP HET WATERLOOPLEIN

MERCADOS
Haltestraat 61
Tel. 13463
P.s. wij halen ook!

GEMEENTE WATERBEDRIJF

Spoelen buizennet

Wegens het spoelen van het buizennet zal
in de navolgende nachtuten de waterdruk
zeei genng zijn

Het spoelen van Zandvoort vindt plaats m de
periode
maandag 16 april t/m 20 apnl a s van
23 30 tot 5 00 uu i v m en
maandag 23 april t/m 27 apiil a s van
23 30 tot 5 00 uui v m

Het spoelen vooi Bentveld vindt plaats in de
periode
dinsdag l mei a s van 23 30 5 00 v m

Men gelieve in deze perioden 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of andeis
wat watei m voorraad te nemen

Leuke debardeur
uftAgora. "

Agora...
een geraffineerd
garen voorde^
vrouwelijke j"
zomermode^

Speciale
aanbieding

"3,95
per kluwen van
50 gram

Sensationeel (
Chemisch reinigen-
Alléén voor
kwaliteitsbehandeling!

1 dag service
KORTING !
Cop het laagst

geprijsde 2e stuk}

• Perfekt gereinigd • Keurig geperst • Prima service •
• Kleding en gordijnen verven als nieuw! •

• Alle kledingreparaties:
• broek rits inzetten • japonnen/rokken verkorten *
• mantel verkorten • broeken verkorten/verlengen •
• broek nieuw stootband • broek nieuwe zakken •

• kolberts/mantels nieuwe voering inzetten •
• verder alle kledingreparaties voor textiel en suede/leer •

• vergelijk onze prijzen met elders! •

SUIZANYL Dunne en dikke
herenanklets:

het grote kwaliteitsmerk in vele moderhe
• uniklëü'reh. Neen... niet
één maar drie paar, want
bij aankoop van 3 paar

Precies... snel even
V langs bij

• -» v ^-^

20%
• echte korting

iT 3 SUISSES
• ZANDVOORT corn slegersstraat 2 •

CHEMISCHE WASSERIJ-VERVERIJ
Wij halen en bezorgen gratis; u belt en wij komen.

„Cleaning Service Zandvoort -Tel. 02507-1 28 10
CHEMISCHE WASSERIJ - MODELPERSINRICHTIIMG

Wist u dat wij ook LAKENPAKKfc l l EN doen? Q fC
6 stuks U./U
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ADVIES STEDEBOUWKUNDIGE: VONDELLAAN HANDHAVEN

Rustige presentatie van voorlopig
bestemmingsplan Kop van Lennepweg
IIIIIMMIIIIIIMIIIIIIMIIMMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIinilllllllllllllll

ZANDVOORT - Door de stedebouwkundige Van Hezik werd op
woensdagavond 21 maart het voorlopige bestemmingsplan rond de
kop van de Van Lennepweg in de commissie algemene zaken/ruimte-
lijke ordening gepresenteerd.

Een plan dat door de gemeenteraad zal moeten worden ingevuld,
omdat slechts hoofdlijnen zijn aangegeven, waarbij opvalt dat bij de
verschillende modellen getracht is meer samenhang te verkrijgen
met de reeds bestaande bebouwing of het daarachterliggende ge-
bied.

Belangrijk punt hierbij is dat van de gedachte uitgegaan wordt dat
de Burgemeester van Alphenstraat voor het doorgaande verkeer
wordt afgesloten. Dit is zowel bij model „A", als model „B" het uit-
gangspunt.

Ten tweede valt op dat de Van Lennepweg doorgetrokken zal wor-
den tot aan de boulevard Barnaart. Afhankelijk van de modelkeuze
zal de Burgemeester van Alphenstraat vanaf de Van Lennepweg
richting circuit, al dan niet worden afgesloten voor het doorgaande
verkeer.

Overduidelijk bij beide modellen is dat de Vondellaan een belang-
rijke functie zal krijgen voor het doorgaande verkeer vanaf Nieuw
Noord. De aansluiting van deze weg op de boulevard zal belangrijk
verbeterd dienen te worden.
IIMIIIIMIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllinillllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII

aan de boulevard Barnaart te ver-
smallen zodat hier een fietspad, be-
stemd voor twee richtingen, kan ko-
men. Wél is het zo bij al deze plannen
dat de Boulevard Barnaart moet zor-
gen voor de doorstroming van het
verkeer wanneer het gehele gebied
vanaf het kruispunt Burgemeester
van Alphenstraat/boulevard B ar-
naart tot aan de Vondellaan een „ver-
keersarm" gebied zal worden.

Impressies mmiiiiiniimiiiiiiimiiiimmi

De eerste impressies van de aanwe-
zige raadsleden was er niet één van
onverholen bewondering of groot en-

thousiasme. „Het betekent wel het
afbreken van hetgeen na de oorlog is
opgebouwd, ik ben verbaasd dat de
B. van Alphenstraat naar noord
wordt afgebroken. Destijds was dat
een vereiste, maar misschien is dit
wel beter. Het rechtdoor brengen van
de Van Lennepweg is wel een goede
gedachte, eveneens de afbuiging
naar rechts zodat het geen snelheids-
baan wordt. Het wandelgebied zie ik
niet zitten, veel te koud en te winde-
rig, en je gaat daar nu eenmaal niet
even gezellig wandelen", was het
commentaar van D'66 bij monde van
Termes.

Richard van As (CDA) informeerde
belangstellend of bij de diverse plan-
nen nu rekening gehouden was met

iiiimiiimiiiiiimiiimiiiiiiiWoonfunctie
Uitgaande van de huidige bebou-

wing zal het gebied links yan'de Van
l Lennepweg in aanmerking komen
: voor permanente woonbebouwing,
i terwijl het noordelijke gedeelte een
j meer toeristische functie zal kunnen
j krijgen. Belangrijk vindt de heer Van

Hezik dat de verbinding met de bou-
levard, door middel van een loopcir-
cuit „open" blijft. Gedacht wordt aan
een wandelplein met toeristische,
dan wel blijvende „trekkers", zodat
dit met een cirkel aangegeven gebied
een belangrijke centrumfunctie
krijgt, en geen „dood" plein wordt.

De aanwezige commissieleden
stonden zeer sceptisch tegenover de-
ze centrumfunctie. „Omdat het er nu
eenmaal geen gezellig wandelgebied
is, en nooit zal worden. Het plein ligt
noordwest en je kunt in Zandvoort
geen winderiger of kouder punt kie-
zen dan juist noordwest", aldus Jan
Termes.

Omdat nu reeds plannen in ontwik-
keling zijn om in de naaste omgeving
van het station te komen tot woning-
bouw (EMM), kan bijvoorbeeld het
gebied van de voormalige Karel
Doormanschool hierbij worden aan-
gepast. Op dit terrein zou het moge-
lijk zijn bijvoorbeeld te komen tot de
bouw van 28 eengezinswoningen,
plus 17 HAT-eenheden, terwijl afslui-
fcing van de bestaande bebouwing
pok overwogen kan worden 24 „sta-
pelwoningen", dus woonlagen te rea-
liseren.
\ Noodzakelijk is het evenwel dat bij
ide woningen gezocht wordt naar par-
feeergelegenheid,. hetgeen de bouw.
'wel eens een kostbare zou kunnen
jloen zijn, aldus de stedebouwkundi-

Wanneer de gemeenteraad zou uit-
an van „model B" dan valt op dat

eel aandacht is besteed aan de re-
reatieve functie van Zandvoort.

Overwogen zou dan kunnen worden
e Burgemeester van Alphenstraat
ok vanaf de Van Lennepweg naar
et circuit toe, af te sluiten voor het
erkeer. Grenzend aan de Zeereep/B.
an Alphenstraat zouden vakanties-

tudio's gebouwd kunnen worden.
Met het aspect dat een dergelijk pro-
jekt buiten het seizoen er verwaar-
loosd bijligt en een armzalige indruk
maakt, dient terdege rekening ge-
houden te worden, zodat ze een uit-
nodigend en „sprankelende" aanblik
zouden moeten hebben.

Door Ide Aukema werd deze ziens-
wijze met de nodige reserve begroet.
„Is het niet zo dat juist de situering
van studio's daar verlies van parkeer-
gelegenheid geeft, en wil je dat oplos-
sen door „boven wonen en beneden
parkeren", te realiseren dat het pro-
jekt dan, gezien ook de eis „spranke-
lend" bijzonder kostbaar en dus on-
uitvoerbaar wordt?", vroeg hij de
presentator.

De studio's zouden bij het cam-
pingterrein De Zeereep gebouwd die-
nen te worden, zodat één geheel ont-
staat.

Duinpan/Zeereep
Bij deze plannen hebben zowel De

Zeereep, als De Duinpan een duidelij-
ke functie. De kabelloods dient te
verdwijnen, en ook de kunstmatig
aangelegde duinen rond het zwem-
bad zullen afgegraven moeten wor-
den zodat hier een groot vlak „recrea-
tiebebouwing" komt met voorzienin-
gen, parkeergelegenheid etc. Bij de
plannen is nog niet betrokken het ge-
bied rond de Vijverhut, dat hier in de
verre toekomst bij betrokken kan
worden.

Boulevard Barnaart
Bij alle plannen en modellen is be-

trokken de boulevard Barnaart vanaf
het gedeelte Van Galenstraat naar
het einde de kruising Burgemeester
van Alphenstraat.

Om te komen tot een goed wandel-
gebied, zou overwogen kunnen wor-
den het huidige flets/wandelpad, dat
lager ligt dan de boulevard omhoog
te brengen. Daaronder zou dan een
parkeergelegenheid kunnen worden
gemaakt.

Bovendien kan aansluiting worden
gevonden met het te verrijzen gebied
door middel van loopbruggen etc.

Overwogen kan worden het trottoir

ja of nee handhaving van het circuit,
omdat het plaatje dan anders inge-
vuld kon worden. Dan zou bijvoor-
beeld geen behoefte bestaan aan bij-
zonder grote parkeervoorzieningen
bij verdwijning van het circuit. Ook
hij vond de doortrekking een goed
gegeven. André Gielen was verwon-
derd dat juist aan de zeezijde hoge
bebouwing op de modellen was aan-
gegeven (het zwarte vlak links van de
Van Lennepweg op de beide tekenin-
gen). Juist het projekteren van hoge
bebouwing aan de zeezijde zou het
uitzicht belemmeren van de daarach-
ter geplande woningbouw, hij was
van mening dat er al verschillende
„wandelpleinen" zijn waar bijna geen
gebruik van gemaakt wordt, dus dat
hij zeker geen voorstander van wan-
delgebieden is.

Van Caspel (VVD) toonde zich ver-
baasd, dat de „grote recreatieve trek-
ker" niet duidelijk was ingevuld.
„Het is een uniek terrein aan de zee,
dat vind je in Nederland niet meer, en
het is mij niet duidelijk of wij nu kie-
zen voor totale woningbouw, of een
recreatieve trekker in samenhang
met De Zeereep en De Duinpan". Hij
vond in de beide modellen geen dui-
delijke lijn te herkennen. „U spreekt
van hoogwaardige bebouwing, dat
betekent dure woningen en het lijkt
mij dat wij daar in het kader van onze
volkshuisvesting geen behoefte aan
hebben. Je kunt natuurlijk ook het
recreatieve gedeelte groter maken",
constateerde hij.

Ook Jaap Koning was duidelijk
wat teleurgesteld. „Het is in Zand-
voort al zo grijs geworden en nu zie ik
dat we weer flats gaan bouwen aan
de zeezijde. Deze plannen betekenen
geen doorbreking van het huidige be-
leid. Van alle grote plannen is niets
overgebleven, en een wandelplein is
overbodig", was zijn duidelijke te-
leurgestelde mening.

Ide Aukema tenslotte wilde weten
hoeveel woningen gebouwd zouden
kunnen worden, hoeveel flats, hoe-
veel eengezinswoningen?

Model „A" en model „B" waar een keuze uitgemaakt moet worden bij de
ontwikkeling van het terrein aan de kop Van Lennepweg.

Model B iimiiiimiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiii

Stedebouwkundige Van Hezik
bleek een groot voorstander van mo-
del B -juist deze ontwikkeling het af-
breken van de huidige structuur,
daar is moed voor nodig, maar dan
voorzie ik dat er een uniek gebied
kan verrijzen. Het is nu eenmaal zo,
dat wanneer projektontwikkelaars
de kant-en-klare plannen krijgen
aangedragen, dat ze dan ook komen.
Er liggen hier geweldige kansen en ik
ben er dan ook zeker van dat de pro-
jektontwikkelaars wel komen, dat
heb ik in mijn lange loopbaan wel ge-
leerd", aldus de enthousiaste stede-
bouwkundige.

Hij verzekerde dat de bebouwing
aan de zeezijde wel hoog, maar niet te
hoog zou worden, juist om het rollen-
patroon te doorbreken.

Het eerste deel dat voor directe
ontwikkeling in aanmerking komt is
dat aan de linkerzijde van de Van
Lennepweg. Bij de Dr. Mezgerstraat
zou men een start kunnen maken
met de ontwikkeling van de plannen
rond de kop Van Lennepweg", aldus
de heer Van Hezik.

Het globale bestemmingsplan zal
in gedeelten worden uitgewerkt, en
na diverse commissievergaderingen
aan de raad worden voorgelegd.

Ineke Wind verlaat de raad
ZANDVOORT - Mevrouw

Ineke Wind, raadslid van de
PvdA heeft de wens te kennen
gegeven na het zomerreces te
willen stoppen met het raads-
werk.

Sinds enkele maanden heeft
mevrouw Wind een parttime
functie als beleidsmedewer-
ker aan het bureau Emanci-
patiezaken van de gemeente
Haarlem. Zij is van mening
dat deze werkzaamheden, ge-
voegd bij de uren die zij nodig
heeft voor haar gezin, te veel
tijd in beslag nemen, zodat zij
zich niet meer voldoende kan
bezig houden met het raads-
werk.

Ineke Wind deed haar intrede
als raadslid in september 1978 en
vertegenwoordigde haar fractie in
de commissies Welzijn en Publie-
ke werken.

In de periode 1978/'82 hééft ze,
toen de portefeuille welzijn nog in
handen was van wethouder Van
der Mije een eerste en belangrijke
aanzet gegeven tot het vormen
van de bijstandscommissie, een
orgaan van burgers en raadsleden
dat de ambtelijke besluitvorming
toetst. „Ik ben toen met wethou-
der van der Mije die discussie
aangegaan en wel een beetje trots
op het resultaat", erkent ze.

In de periode van 1982 tot he-
den liet ze het werk in de commis-
sie welzijn over aan haar fractie-
genoot Toonen, omdat ze vond
dat de bijstandscommissie (waar-
van zij deel uitmaakt) te nauw

verweven is met het werk van de
raadscommissie.

m Publieke Werken was de ver-
keersveiligheid van voetgangers
(kinderen en ouderen) en fietsers
één van haar grote zorgen.

Was haar sociale betrokkenheid

na de strenge winter van 1978,
maar een tweede loods te bouwen
voor de opslag van strooizout
Haar spontane lach klonk door de
raadszaal toen ze opmerkte: „La-
ten wij nu eerst maar eens af-
wachten of al de komende winters

Ineke Wind, tot
30 juni nog in de
raadszaal bezig.

(archieffoto)

groot bij haar raadswerk, soms
iets te emotioneel, ze liet zich ook
kennen als een praktische Hol-
landse huisvrouw bij de soms wat
te wilde wensen van de dienst
PW. Tot die ontdekking kwamen
de wethouder en direkteur van
Publieke Werken bij het voorstel,

net zo veel strooizout zullen ver-
gen, voordat wij dat geld uitge-
ven".

Haar plaats in de fractie van de
PvdA zal worden ingenomen door
Pim Kuijken, de eerstvolgende op
de verkiezingslijst van deze partij
in 1982.

ZANDVOORT - Het aantal wo-
ngzqekenden in de gemeente Zand-
ort is nog steeds in stijgende lijn,
tuige een overzicht over het vierde
/artaal 1983 van de afdeling Volks-
isvesting en Kuimtelijke Ordening
n de gemeente Zandvoort.
De woningzoekenden zijn niet al-
:n mensen, die nog geen huis heb-
n, maar ook mensen die een betere
ming zoeken en er dus kwalitatief
vooruit wensen te gaan.
Iet totale aantal woningzoeken-

bedroeg in het derde kwartaal
75 en steeg naar 1849 tijdens het
•rde kwartaal.

Aantal woningzoekenden
opnieuw gestegen

Geconstateerd werd dat de groot-
ste stijging van het aantal woning-
zoekenden voorkwam bij de alleen-
staanden, dit ging van 706 in het der-
de kwartaal naar 793 tijdens het vier-
de kwartaal. Ook bij de twee-per-
soonshuishoudens was een flinke stij-
ging waar te nemen, van 534 in het
derde kwartaal naar 578 tijdens het
vierde. Bij de gezinnen met een kind

waren er 168 woningzoekenden tij-
dens het derde kwartaal en 196 tij-
dens het vierde, 198 gezinnen met
twee kinderen werden er 214 tijdens
het vierde kwartaal, het aantal wo-
ningzoekenden onder de gezinnen
met drie of meer kinderen bleef het-
zelfde, namelijk 68 en ook het aantal
aankomende gezinnen bleef con-
stant, namelijk één.

BOND ZOEKT OPLOSSING

Vervoerdienst voor ouderen
ZANDVOORT - Door de Al-

gemene Nederlandse Bond van
Ouderen' afdeling Zandvoort
wordt naar wegen gezocht om le-
den die problemen hebben met
het vervoer van en naar voorstel-
lingen, gezellige middagen etc. te
helpen.

Het blijkt namelijk dat veel oude-
ren de speciale middagen of voorstel-
lingen niet kunnen bijwonen omdat
zij niet over een geschikt vervoermid-
del beschikken. Het reizen per bus is
niet adequaat omdat de bushalten
niet daar zijn waar men moet komen.

In de laatstgehouden bestuursver-
gadering is daarom de gedachte ge-
opperd dat leden die met dit pro-
bleem worden geconfronteerd, toch
geholpen kunnen worden.

Om tot een goede organisatie te ko-
men worden leden verzocht hun
naam en adres op te geven die wel
graag bijzondere evenementen willen
bezoeken, en dit zouden kunnen
doen, wanneer ze gehaald en ge-
bracht zouden worden.

Ten tweede wenst men bekend ge-
maakt te worden met leden of der-
den, die bereid zijn deze leden op te

Dagtocht voor
ouderen

ZANDVOORT - Op woensdag 11
april organiseert de Algemene Neder-
landse Bond voor Ouderen, afdeling
Zandvoort, een dagtocht naar Ame-
rongen. Het vertrek is om 8.30 uur bij
het gemeenschapshuis.

Het plaatselijke kasteel zal worden
bezocht en er wordt koffie met gebak
genuttigd in de theeschenkerij „De
Paardestal". Hierna vindt een rond-
leiding plaats, gevolgd door een uit-
gebreide koffietafel. Daarna wordt
een rit door de bossen bij Scherpen-
zeel gemaakt in een paardetram. De
dag wordt besloten met een diner in
Houten.

De kosten voor deze dag bedragen
ƒ 60.-, alles inbegrepen.

Inschrijving op vrijdag 6 april van.
14.00 tot 16.00 uur in het gemeen-
schapshuis aan de Louis David-
straat.

halen en weer thuis te brengen. Dit
laatste zal waarschijnlijk niet vaker
dan één maal per maand dienen te
gebeuren, omdat het halen en bren-
gen niet van kracht zal zijn voor be-
zoek aan de gewone soosmiddag.

Al deze leden en of geïnteresseer-
den worden verzocht contact op te
nemen met de heer J. de Vries, Van
Speijkstraat l zwart, tel. 12621.

Bovendien wordt door het bestuur
van deze bond medegedeeld dat
sinds de laatste vergadering het be-
stuur alsvolgt is samengesteld. W.A.
v.d. Moolen voorzitter, J. de Vries 2e
penningmeester in de plaats van de
helaas overleden mevrouw M.C. Rik-
kert en de dames N. Vlieland-Minnee
en W. Hardes in plaats van mevrouw
M. Paap-van der Valk en de heer A.
de la Court.

Leden die belangstelling hebben
voor de notulen van de vergadering
kunnen deze aanvragen bij de heer
J.F. de Bruin, tel. 13113.

Bibliotheek
automatiseert

ZANDVOORT - Als uitvloeisel
van het bezuinigingsplan Openbare
Bibliotheek Zandvoort 1984-1986,
gaat de bibliotheek over naar een
geautomatiseerd uitleensysteem.
Voordat dit systeem operationeel is
(verwacht wordt per l oktober) moet
het totaal bestand door de medewer-
kers voorzien worden van een magne-
tisch label. In verband hiermee ziet
de bibliotheek zch genoodzaakt om
voorlopig iedere dinsdag vanaf 10
april tot l juli gesloten te zijn. Na de-
ze datum wordt bekeken of een conti-
nuering van de sluiting op dinsdag
nodig bluft.

Gedurende de periode van 16 juli
tot 28 augustus (de zomerschool-
vakantie) zijn de openingstijden van
de bibliotheek als volgt:

maandagochtend 9 tot l uur; 's
avonds van 7 tot 9 uur.

Woensdagochtend 9 tot l uur; s
avonds van 7 tot 9 uur.

Vrijdagochtend 9 tot l uur; 's
avonds van 7 tot 9 uur.

Zaterdagochtend 9 tot l uur.

Stuifzand

APRIL - Een nieuwe lente - een nieuw geluid - niet alleen
aandacht voor diverse vrolijke bijeenkomsten - zoals de Loe-
res-uitreiking - de receptie van de tachtigjarige OSS -- het na-
derend jubileum van de HIK - het lentefeest op de kleuter-
school en het vijftienjarig bestaan van de peuterspeelgroep®

Aandacht ook. - voor het nieuwe geluid - die van de plannen
rond de kop Van Lennepweg - waarvan de uitvoering nog wel

5 jaren op zich zullen laten wachten - vermoeden wij - doch wie
* weet zijn we wat pessimistisch - aandacht ook voor het nieuwe

automatiseringsbeleid dat ingevoerd dient te worden®.

Deze automatisering van de diverse gemeentelijke admini-
straties etc. vergt een bedrag van ruim een half miljoen - voor-
waar geen kleinigheid*

Getuige de uitlatingen van de raadsleden blijkt de materie
dermate complex en waren de betreffende rapporten in zulk
een ambtelijke taal gesteld - dat het voor hen een moeilijke
zaak was hierin een juist inzicht te krijgen - men neemt aan dat
het college in haar almachtige wijsheid de adviezen van de
ambtenaren juist heeft gelezen en heeft goedgevonden dat dit
bedrag in de naaste toekomst op tafel wordt gelegd*

Onrust over dit onderwerp is er wel - getuige de vragen van
Methorst en Ingwersen - een onrust die nog duidelijker wordt
wanneer na de raadsvergadering de rapporten van de Reken-
kamer bewijzen, dat zelfs het Rijk teveel geld heeft uitgegeven
aan een automatisering, die nu niet voldoet9

Sommige ministeries -- maar ook Rijksgebouwendienst en de
land- en luchtmacht, blijken veel te ondoordacht te werk te zijn
gegaan bij de aanschaf van computers, terwijl onvoldoende
deskundigheid aanwezig was, aldus de Rekenkamer*

Dan denk je - waar het Rijk kan misstappen - kan dit m
Zandvoort niet gebeuren. - is het nu gekozen systeem inder-
daad alles-zaligmakend? - daar wordt zelfs door het college
aan getwijfeld - getuige het raadsvoorstel - is de deskundig-
heid bij de keuze groot geweest - of was die wellicht net als bij
het Rijk onvoldoende???*

Vraagtekens waar de raadsleden mee geconfronteerd wor-
den en waar men geen antwoord pp heeft - de leden van de
Zandvoortse werkgroep „automatisering" zijn allen zeer vak-
bekwame ambtenaren - maar ook computerdeskundigen??? -
ze werden bijgestaan door een externe adviseur van het cen-
trum voor automatisering van de CVA/IAM -- een deskundige
bij uitstek -- doch waarom werd niet ingehaakt op het voorstel
om binnen vier dagen nog een voordeliger offerte te bestuderen
- vijftig mille is een halve ton - en wij kunnen ons vergissen -
veel geld*>

Het antwoord van de wethouder dat er dan opnieuw een
maand vertraging zou ontstaan - en dat de nieuwe begroting
via de computer moet worden opgesteld was eigenlijk zeer sum-
mier - enfin men gaat nu de CVAIIAM-con automatiserings-
apparatuur bestellen - en nu maar hopen dat de dorpsreken-
kamer niet jaren later eenzelfde ontdekking doet als die van
het Rijk - namelijk dat het veel voordeliger had gekund*

Een nieuwe lente - een nieuw geluid -- of paviljoen heeft ook
de strandpachter gedacht, die er nog een verdieping op heeft
gezet - Tobber heeft dat met veel genoegen geconstateerd*

„Kijk, ik vind dat wel mooi - kan ik hoog en droog ook het
strandleven in de gaten houden - en ik moet wel veel in de
gaten houden hoor hier in het dorp - brandjes - inbraken -
pleinen die door omwonenden tot „bossen" worden herdoopt -
O wist je dat niet - nou ik wel - als je vraagt aan ene heer Loos
waar hij woont, zegt hij Gasthuisbos -- in plaats van plein -
straks krijgen wij hier feest - komt er één dag een vlaggenbos
bij - nou maar hopen dat de zon schijnt - want van vlaggen in
de regen daar houd ik niet van - dat is veel te triest*

Weetje wie er ook een beetje triest geworden is? - wist je dat
niet? Nou ene Dijkman - die man is boos -- die wil niet door een
dorpsblad in de maling genomen worden - dom hé - zegt hij
dat hij het circuit wel de grond in zal schrijven - dat kan niet
eens - het is op zandgrond gebouwd en dat kan niet verzakken
- maar dat weet hij waarschijnlijk niet*
Voor de rest heb ik wel gelachen -- was het best een vrolijke
bedoening zondag l april op het circuit - zo'n Zandvoortje dat
amper kan autorijden heeft net zijn rijbewijs en dat stuift alle
concurrenten voorbij - vind ik mooi hoor - ben ik trots op - als
die Jantje niet oppast - dan lopen wij allemaal achter Marco
aan die ze bruin kan bakken - want we willen wel iemand die
wat presteert en ik kan mij vergissen maar jantje? - enfin laat
maar - vergissen is menselijk -- vertelt Rooie Heintje mij dat hij
lekker lui in het zonnetje ligt te gapen op dinsdagmiddag bij
ons op de krant - komt er een dametje voorbij - klopt ze tegen
het raam -- zegt ze „Hé wakker worden - niks geen voetjes op
tafel - de krant moet nog geschreven worden" - denkt ze dat
Hein Ikke is - nou dat is niet zo - ik ben zwart - dus zeg ik het
maar even „Ik heet Tobber" en ik ben zwart - nou nu ga ik eens
naar het caravanterrein om te zien of daar ook trekkershutten
geplaatst kunnen worden - dan kan ik tenminste droog de
nachten doorbrengen in de toekomst - Salu*

Dat was het dan deze week - de krant is klaar - dus voetjes
ip tafel -- tot volgende week*

Wim Hildering
speelt voor
ouderen in de
Krocht

ZANDVOORT - Omdat de Zand-
voortse toneelvereniging „Wim Hil-
dering" haar 35-jarig jubileum viert.
biedt zij op zondagmiddag 15 april.
aanvang 14.00 uur, de leden van de
Algemene Bond voor Ouderen een
gratis toneelvoorstelling aan. Het,
stuk „Op blote voeten in het park"
van de schrijver Neil Simon zal wor-
den gebracht, in het eebouw ,,Do

Krocht" (naast de R.K. kerk).
Het betreft een vrolijk blijspel zon-

der zware problemen dat reeds met
veel succes door beroepsgezelschap-
pen op de planken werd gebracht.
Gezien de kwaliteit van vroegere uit-
voeringen van de toneelvereniging
„Wim Hildering" is een bezoek aan
deze voorstelling zeker de moeite
waard.

Radarcontrole
ZANDVOORT - Tijdens een ra-

darcontrole. die de politie heeft ge-
houden op het asfaltgedeelte van de
Dr. C.A. Gcrkestraat zijn tegen 44
personen processen verbaal opge-
maakt.

lm Zandvoort spielt /e/se e/n
Schrammel Kwartet,

zwei Manner aus Östenreich
Sie singen Duet.

Restaurant „Queenie"
vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 april a.s.

Deze vriendelijke sfeer wordt u gebracht in samenwerking met
twee Hotelliers aus Techendorf an der Weissensee in Karnten:
Hotel Bergheimat en Karntner Hof.
U waant zich dan in het gemoedelijke Oostenrijk met zijn rijke
muzikale en culinaire historie,
U kunt dansen op muziek van sympathieke Oostenrijkse musici,
afgewisseld door Weense muziek op de vleugel, gespeeld door
onze huispianist HERMAN HEIERMAN en genieten van Oosten-
rijkse en Karntner specialiteiten, bereid onder supervisie van de
chef-kok/eigenaar van het Karntner Hof.
Het menu a 45.00 per couvert.
U wordt ontvangen met huis-gebrande Obstler.
U kunt meedoen aan de Vakantieloterij.
U kunt eindelijk uw Lederhose of Dirndle eens in Holland dragen.
U kunt daar een mooie prijs mee verdienen.
U wordt vriendelijk verzocht in verband met dit unieke gebeuren
tijdig te reserveren onder nummer 02507 -1 35 99.
Beleefd aanbe velend:

Fam. H. VAN HOUTEN - Zandvoort
Fam. H. LIPETER - Techendorf
Fam. H. DOMINIGEN - Techendorf
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U denkt de Grote Krocht is niet te bereiken? U moet maar eens komen kijken.
Vanaf het Raadhuisplein gaat het uitstekend en onze aanbiedingen zijn er op berekend!

Grote Krocht 25,

o

• » -

5xcUrs,es,
 zu'del,,ke sfeer

,° a- naar'
Venetië

Deze maand alle ogen gericht op

~ j _

HERMAN HARMS SCHOENE
DE COLLECTIE 1984 IS BINNEN.
En wat voor collectie!
Aangepast aan de modetint 1984 zijn er schoenen in alle nuances: kaki,
scharlaken-rood, maar ook zwart deze zomer, gewoon omdat dit bij de lichte tinten
een geraffineerd effect geeft.
Favoriet ook deze zomer, de korte sleehak, de kleine blokhak en natuurlijk de
chique naaldhak, die allure aan ieder been geeft.
Bijzonder gelukkig is men bij Harms^met de fabrikant die speciaal voor Herman
Harms een aparte naaldhak heeft ontworpen, die het volgens insiders deze zomer
'helemaal gaat maken'.

Laarzen.
Een hoofdstuk apart. De tijd dat laarzen slechts in het winterseizoen werden
gedragen, is lang passé. Zomerlaarsjes van leer, jute en natuurlijk turbo.
Modieus is de lage hak voor de laarsjes.
Heren.
Van sportief tot gekleed, van de stevige werkschoen tot aan de sportieve Acco
schoenen, en de echte sportschoenen van Arti. Veel modellen, scherp geprijsd,
trimmer ƒ 39.95, jogger ƒ 49.95 en een geheel leren basketbalschoen voor ƒ 79.95
(maten 40-46).
Een grote collectie is er ook voor dames die prijs stellen op schoenen die steun geven
en zo licht aanvoelen dat men vergeet schoenen aan te hebben. Veel bekende merken,
want behalve Helioform ook Carall, Ortho en andere grote namen. Deze collectie
ook in de modekleuren, terwijl de witte schoenen een grote plaats innemen.
Accessoires zijn er ook: tassen, leer en synthetisch, paraplu's in 25 kleurcombinaties;
kortom, bij Herman Harms kan men terecht voor welhaast alles op vakgebied.

' Comfortabel zicht

met

kontakt lenzen
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Feestweek van 11 tot 18 april

(Huis in 't Kostverioren
bestaat tien jaar
j ZANDVOORT - Het Huis in 't
^ostverloren, kortweg HIK, be-
staat op 20 april tien jaar; ten-
minste op 20 april 1974 werd dit
bejaardenverzorgingstehuis offl-
cieel geopend. 20 april 1984 valt
échter op Goede Vrijdag, reden
Waarom de directie en het perso-
neel besloten hebben de festivi-
teiten wat te vervroegen en wat
.uitgebreider te vieren. Niet alle
evenementen op één dag, omdat
Uit veel te vermoeiend zou zijn
yoor de bewoners, maar gewoon
jen week lang iedere dag een
ibeetje feest, een hele feestweek
dus.
• De feestweek begint nu op woens-
Sag 11 april en zal op woensdag 18
april worden afgesloten. De bewoners
hebben al een uitgebreide feestkrant
ontvangen met tal van wetenswaar-
ijigheden over de komende periode,
en over de historie van Zandvoort.
Deze kranten zijn ook verspreid on-
der de bewoners van de „aanleunwo-
ningen" die gedurende de feestweek
jvenmin vergeten worden.

maal van de week: lentesoep, tourne-
do met champignons, spercieboon-
tjes, tomatensalade, maquire aard-
appeltjes of puree besloten met een
compôte melee.

De middaguren is bestemd voor de
openingsreceptie.

Donderdagmiddag is er een mini-
kermis. Bewoners van het „grote
huis" en de kleine woningen zijn wei-
kom om hun krachten te beproeven
bij tal van kermisaktiviteiten, ballen-
gooien, blikkenwerpen etc.

De vrijdag heeft een speciaal pro-
gramma dat al start in de morgenu-
ren. Dan wordt er namelijk een caba-
retcompetitie gehouden. Bewoners
en personeel hebben een jury ge-
vormd, en de beste voordrachtkun-
stenaar of kunstenaresse uit de kring
van bewoners kan rekenen op een
klein prijsje.

In de midag is er een verrassings-
maaltijd in Zandvoortse stijl. Lo-
gisch lijkt het dat de vis bij een
Zandvoortse maaltijd niet vergeten
zal worden. Na een wat rustig week-
eind, waar natuurlijk veel familiele-
den welkom zijn om het vrsierde ge-
bouw in ogenschouw te nemen, komt

Kostbaar

Toen de plannen rond het tienjarig
jestaan ruim acht maanden geleden
er sprake kwamen, bleek alras, dat,
vilde men hieraan aandacht schen-
:en, de vieringen uit eigen zak moes-
en worden bekostigd. Dus moest di-
ectie, bestuur en personeel zelf in
ktie komen, omdat andere, dus van
miten aan te trekken aktiviteiten vel
e kostbaar zouden worden.
Men is er enthousiast tegenaan ge-

aan, er is een grandioos programma
pgesteld en door het personeel is
ing en intensief geoefend voor de
ele voorbereidingen. De feestweek
taat dan ook bol van de aktiviteiten
r'aarin personeel en bewoners een
root aandeel hebben.

*rogramma

Woensdag 11 april is het zover, dan
•ordt de week geopend niet 's mor-
ens om 10.00 uur een kopje koffie en
sn officiële opening van het pro-
ramma. Na de koffie, en waarschijn-
jk drankje, volgt het eerste feest-

ongetwijfeld „het" klapstuk.
Door de heer J. A. Steen is namelijk

speciaal voor de bewoners van 't HIK
voor deze jubileumviering een toneel-
stuk geschreven, het heet „Moeders
gouden kroon". Het toneelstuk
speelt zich af tijdens het jaar 1908 op
het Zeemanshofje in Zandvoort.

Het personeel heeft erg hard gere-
peteerd, de regisseur Ab Bos is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering.
Door leden van de bomschuiten-
bouwclub is een bijzonder fraai decor
gebouwd onder leiding van de heer
Zwaag. Mevrouw Bos blijkt de souf-
fleuse te zijn, terwijl mevrouw Paap
de kledingadviezen heeft gegeven.

„Het belooft een stuk te worden
waar onze bewoners van zullen genie-
ten, juist omdat alle bewoners inwo-
ners van Zandvoort zijn, denken wij
dat het stuk dat de heer Steen heeft
geschreven, bijzonder in de smaak
zal vallen. Het gaat over een dochter
die met een stadse vrijer van mening
is dat moeder wel haar gouden kap
kan verkopen om haar aan geld te
helpen. Als je weet wat die kap voor
een echte Zandvoorts vrouw vroeger
betekende, dan kun je je voorstellen
dat hier conflicten uit voortkomen.

Wij hopen dat alles naar wens ver-
loopt en dat iedereen ervan geniet. Er
is hard genoeg op gestudeerd", ver-
telt de directrice mevrouw Van Driel.

In het programmaboek dat de be-
woners hebben ontvangen is dan ook
een hoofdstuk gewijd aan de Zand-
voortse klederdracht, zodat bewo-
ners die niet zo goed met dit vroegere
gebruik op de hoogte zijn, ruim de.
tijd hebben gekregen zich hierin te
verdiepen.

Ook wordt ruim aandacht geschon-
ken aan de vroegere visvangst en
wordt in het programmaboekje een
korte beschouwing van de Zand-
voortse bomschuit gegeven.

Op dinsdag 17 april wordt een uit-
voering gegeven van het zangkoor
van de bewoners dat voor de jubi-
leumviering werd gevormd, terwijl
die avond de familieleden van de
bewoners voor een feestelijke avond
worden verwacht., De week wordt
tenslotte besloten door volksdansen
van het personeel, dat werkelijk er
van alles aan heeft gedaan de feest-
viering niet ongemerkt voorbij te la-
ten gaan.

Functie HIK

Het Huis in 't Kostverioren heeft in
haar tienjarig bestaan een centrum-
functie opgebouwd voor de oudere
inwoners. Slechts ingezetenen van
Zandvoort kunnen hier worden ge-
plaatst, en de wachtlijst telt dan ook
altijd zo'n 35/40 namen.

Omdat veel oudere bewoners fami-
lie van elkaar zijn of samen vroeger
naar school gingen, heerst er in 't
HIK dan ook een sfeer van één groot
familiehuis.

Hoewel het Huis in 't Kostverioren
op 20 april 1974 officieel werd ge-
opend kwamen de eerste bewoners er
al in het najaar van 1973. Veel van die
bewoners wonen er nog steeds, en
hier zijn nog bewoners bij die destijds
uit Sterre der Zee kwamen.

Toen de Hulsmanhof werd afgebro-
ken kwamen ook Zandvoorters van
dit woonoord naar het HIK, OP DE
BOVENSTE ETAGE WERDEN
VIJF WOONEENHEDEN BIJGE-
BOUWD. „Wij kunnen nu precies 99
bewoners herbergen, eigenlijk wel
jammer, zouden dit er honderd zijn,
dan kregen wij ook meer personeel,
maar dat is niet anders", vertelt me-
vrouw Van Driel.

Jammer vindt ze het wel dat som-
mige inwoners zo lang moeten wach-
ten tot er een plaatsje vrij komt. De
doorstroming is niet bijzonder groot,
vorig jaar konden slechts negen nieu-
we bewoners geplaatst worden. Ik
vind dat de mensen te lang moeten
wachten soms wel een jaar of drie,
maar .daar kunnen wij verder niets
aan doen."

Tezamen met de aanleunwoningen
wonen er nu ongeveer zo'n honderd-
tachtig oudere Zandvoorters in de
omgeving van het Kostverlorenpark,
een woonomgeving ' die bijzonder
door de oudere Zandvoorters wordt
gewaardeerd. De plannenmakers van
destijds kunnen tevreden zijn, het
HIK vervult een belangrijke functie
in het dorpsleven.

„Het is hier goed wonen, en daarom
vieren wij feest", aldus enkele bewo-
ners. Dat is in ieder geval een goede
reden om feest te vieren.

(Advertentie)

Slagerij Van Eldik
Ik ga sluiten, bewust heb ik gekozen
om nog wat jaartjes in goede gezond-
heid te genieten.
Maar, mensen, wat zal ik jullie missen.
Het dagelijkse praatje zal er niet meer
zijn, maar ik zal er altijd met plezier aan
terugdenken.
Voor de vele jaren die wij met elkaar
mochten meemaken, hartelijk bedankt.
De vrienden, klanten, 'relaties en
speciaal de buurtjes uit de Haltestraat,
het is mij niet mogelijk een ieder per-
soonlijk te bedanken.
Daarom doe ik het op deze wijze.
Iedereen hartelijk bedanktl

H. J. van Eldik-van Eg e re n

Brand in de
Koningstraat

ZANDVOORT - In een woning aan
de Koningstraat is tot driemaal toe
brand uitgebroken op of omsteeks
woensdag 28 maart. De eerste brand-
melding betrof een geval van „vlam
in de pan". De brandweer had het
vuur snel bedwongen.

Even later was er opnieuw brand
uitgebroken in deze woning, vermoe-
delijk gesticht door de bewoners. Bij
de derde brandmelding achtte de po-
litie brandstichting bewezen en nam
de man mee naar het bureau. De
schade door de drie brandjes bleef
beperkt.

LENTEFEEST IN NASSAUSCHOOL

Peuterspeelklas viert
vijftiende verjaardag

ZANDVOORT - Op maandag
2 en dinsdag 3 april is in de Oran-
je Nassauschool uitgebreid het
verjaardagsfeest gevierd van
Zandvoorts oudste peuter-
speelklas, namelijk die van de
peuterjuf Lienke Brugman.

Dat dit gepaard is gegaan met
uitgebreide verj aardagsakti vitei-
ten, zoals spekkies happen, blik-
jes gooien, flesjes hengelen, een
poppenkastvoorstelling en pan-
nekoek eten, zal niemand verba-
zen. Aan verjaardagen van de
peuters van deze peuterspeelklas
wordt op zich al veel aandacht
besteed, de jarige mag in de
kring, er worden kaarsjes aange-
stoken, liedjes gezongen, een
feestmuts opgezet, dus kan men
zich voorstellen dat het feest
rond de vijftiende verjaardag van
de klas zelf, uitgebreid en uitbun-
dig is gevierd.

Ontstaan
De peuterspeelklas van juf Lienke

Brugman is vijftien jaar geleden be-
gonnen als onderdeel van de Oranje
Nassaukleuterschool. Na een periode
waarin ze de akte A en B haalde voor
de kleuterschool, kwam die dat Lien-
ke Brugman hoofd van de kleuter-
school was aan de Van Lennepweg
namelijk van 1958/1962. Na de ge-
boorte van haar beide kinderen in
1962 en 1964 startte ze in februari
1969 tezamen met moeders en vrien-
dinnen in de kleuterschool van juf-
frouw Smits, de eerste peuter-
speelklas.

„Kinderen van die allereerste jaren
zijn nu ondertussen achttien jaar en
over een jaar of vijf kunnen wij daar
dan weer de peutertjes van tegemoet
zien", vertelt Lienke Brugman en-
thousiast.

Jarenlang heeft de peuterspeelklas
een onderkomen gevonden in de
kleuterschool, maar (in tegenstelling
tot de verwachtingen) is het aantal
kleuters aan deze school groeiende,
zo zelfs dat er voor de peuter-
speelklas dit jaar geen plaats was in
de kleuterschool.

„Wij hebben toen een lokaal gekre-
vrijdag reeds druk gewerkt werd in
de culinaire afdeling. De daar klaar-

gemaakte hapjes deed het water in
de mond komen, en zullen dan ook
wel een groot afzetgebied gevonden
hebben. Taarten, tulbanden, slaatjes,
broodjes etc. alles voor de cassette-
recorders voor de kinderen. Gezien
het enthousiasme en het grote aantal
belangstellenden zal men zeker in de-
ze opzet zijn geslaagd.
gen in de lagere school, die voor ons
werd ingericht. Wij maken nog steeds
gebruik van de ingang van de kleu-
terschool en wij zitten hier heel gezel-
lig", vertelt Lienke Brugman die nog
eens de goede samenwerking tussen
leerkrachten van lagere school en
kleuterschool onderstreept.

Is het aantal kleuters toegenomen,
bij Lienke Brugman is wel degelijk
merkbaar dat er minder peuters ko-
men. „Waarschijnlijk een financieel
probleem, wij hebben in totaal wel
zo'n twintig tot vijfendertig peuters
die onze klas bezoeken, maar de fre-
quentie is minder."

Dit is ook wel begrijpelijk wanneer
je hoort dat wanneer een peuter ie-
dere dag de klas zou bezoeken de ou-
ders hiervoor ƒ 90.- per maand moe-
ten betalen. Komt een peuter slechts
enkele dagen per week of een enkele
morgen dan ligt het bedrag bedui-
dend lager (ƒ26.- per maand). Ook
het feit dat er minder werk is voor ge-
huwde vrouwen, waardoor de peuters
thuis blijven vindt zijn weerslag in
het aantal peuters dat de school be-
zoekt.

Open huis
Het verjaardagsfeest is de afgelo-

pen dagen al gevierd, doch vanavond
om 19.00 uur houdt ,juf' Lienke
Brugman open huis bij haar thuis in
de Haarlemmerstraat 6 voor de ou-
ders van de peuters, en voor de peu-
ters van weleer. Iedereen is welkom.

Lentefeest
Tezamen met de verjaardag van de

peuterspeelklas viel op zaterdag 31
maart het lentefeest van de kleuter-
school Oranje Nassau. Daar werd een
aktie gehouden om cassetterecorders
te kopen voor de klassen.

De hele school was vrolijk versierd,
de oudercommissie en schoolleiding
hadden talrijke evenementen verzon-
nen om de kas te spekken. Er was een
grote fancy fair met een grote ver-
scheidenheid aan artikelen, een ge-
zellige rommelmarkt waar letterlijk
van alles te verkrijgen was, terwijl

7-8 april 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507. •
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,

beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

BURGERLIJKE

Periode: 27 maart - 2 april 1984
Geboren:
Bibi Laura Louise, dochter van

Paap, Arie T. en Lukkassen, Tinie C.;
Christopher George, zoon van Wil-
kins Scott A. en Van Gaal, Anna
M.H.; Maarten, zoon van Biekman,
Jean-Louis en Otto, Elisabeth
G.A.M.

Ondertrouwd:
Riemersma, Jelte en Boon, Maria

J.
Gehuwd:
Loos, Peter en Van der Werff, In-

grid.
Overleden:
Van Halm geb. Kerkman, Gerritje,

oud 79 jaar; Van der Mije geb. Kooij,
Heiltje, oud 87 jaar; Roovers, Ferdi-
nand, oud 81 jaar; Dienske geb. Dijk-
stra, Janke, oud 77 jaar; Van der
Kolk, Johannes P., oud 75 jaar; Van
Nieuwenhuizen, Hendrik Ch., oud 80
jaar; Duijm, Lambertus, oud 90 jaar.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

WEEKEND: 7-8 april 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag: 10.00 uur Dr. M.E. Brinkman

' Gemeensch. Ger./Herv. dienst
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
zondag: 10.00 uur: 5e lijdenszondag,
gemeensch. dienst herv./geref. kerk.
De opwekking van Lazarus. Voorgan-
ger dr. M.E. Brinkman. Kinderneven-
dienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: 60-jarig bestaan. Dienst
o.l.v. prof. dr. A. van Diemen, Bent-
veld.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 8.45 uur: stille viering; 10.45
uur Hoogmis met St. Caeciliakoor.
Thema: „Het gaat om leven"
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg1 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur zondagschool, 10.30
uur ds. Meenderink; 19.00 uur zen-
dingsdienst dhr. Wright; woensdag
20.00 uur: bijeenkomst celgroepen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.15 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

WATER
STANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
5 apr.
6 apr.
7 apr.
8 apr.
9 apr.
10 apr.
11 apr.
12 apr.

HW
6.35
7.12
7.48
8.33
9.35

10.55
12.24
1.08

LW
2.16
2.45
3.15
3.51
4.43
5.56
7.22
8.49

HW
18.55
19.29
20.12
21.07
22.19
23.42

13.43

LW
14.45
15.12
15.40
16.21
17.25
18.53
20.31
21.54

Maanstanden: 9 april EK 6.51.
Doodtij: 10 april NAP + 35 cm.

Uitnodiging
voor de leden van de

FEDERATIEVE HANDELSVERENIGING
HANZE-ZANDVOORT
voor het bijwonen van de

LEDENVERGADERING
op 9 april a.S., aanvang 20.15 uur in

HOTEL KEUR

ZOMERTIJD of WINTERTIJD?
Voor

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
maakt het geen verschil!

Met een horloge, klok of wekker van ons heeft u precisie-
tijd, zomer en winter.

In ons eigen atelier repareren we horloges en klokken
met de modernste elektronische apparatuur, maar ook

het oude ambachtelijke werk aan antieke uurwerken.
Prijsopgave vooraf en alles onder volledige garantie.

OMERS/^ELEKTRO-

^ ^ TECHNIEK
Energieverzorgers van huis uit

LANDELIJK ERKEND INSTALLATEUR

Ostadestraat 10,
2023 XA Haarlem

Tel. 023-251299

Leidsevaart 474,
2014 HP Haarlem

Tel. 023-244743

STORMSCHADE,
LEKKAGES?

R.D.S.
RIOOL-en DAKSERVICE

Vrijblijvend prijsopgave.
Tel. 023 - 33 05 38 / 02508 -13 56

9APRIL
20.00 uur Brugstraat 15

OPRICHTING

VREDESPLATFORM
ZANDVOORT

Allen die hiervoor interesse hebben,
van harte welkom!

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

De eerstkomende veiling
wordt gehouden ±_ eind april.
NETTE GOEDEREN KUNNEN NOG

WORDEN INGEBRACHT OF
AFGEHAALD
Inlichtingen:

tel. 1 21 64 of 1 3713.

Fa. WATERDRINKER - GASTHUISPLEIN

VREEBURG & ZN.
• Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

Voor

vers Hollands zuiglam
naar deTopslager.

Heeft u onze

LASSAGNA en MOUSAKA
al eens geproefd?

25 min. in de oven en smullen maar.

KOOPRUIL

FLAT, AMSTERDAM-NOORD
Service-kosten 118.- per maand.

Met lift

Tel. 020 - 83 08 86

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN. DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
DAKKAPELLEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Te huur aangeboden:

GEMEUBILEERDE
ETAGE

met eigen keuken,
douche en toilet.
650.- per maand.

Tel. 1 51 78

Voor al uw:
tegelwerk
stucwerk
voegwerk
vernieuwen riolering
ontstoppen riolering
met de modernste
apparatuur

Bouwbedrijf J. O. KEUR
Fahrenheitstraat 4, 2041 CH Zandvoort
Tel. 02507-14137.

mm"w^v^"\
\bij

\ R. v. d. Werff M l
k Tolweg 6-Tel. 1 5001 /^W> 5

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 15186

HONDENKAPSALON

RENEE

Gespecialiseerd in
poedels en kleine

terriërs.
v. Ostadestraat 26,

tel. 02507-15626
Gevestigd sinds 1957

t

MATA HARI
02507 -13201. Haltestraat 24 - Zandvoort

nu ook

CHICK-KIIMG CORNER
Nieuw voor Zandvoort:
KIP SOUTHERN FRIED STYLE,
verrukkelijk gemarineerde stukjes kip op
een zeer speciale, vetarme manier
gefrituurd, naar keuze met patates frites,
salade of rijst.
Ook kunt u bij ons terecht voor:
• KOUDE SCHOTELS • BITTERGARNITUREN
• INDONESISCHE RIJSTTAFELS • CHINESE

FONDUE alleen op bestelling.

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT
Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

GESLOTEN IN APRIL
OP DE VOLGENDE DAGEN:

dinsdag 10 april
dinsdag 17 april
vrijdag 20 april (Goede Vrijdag)
maandag 23 april (tweede paasdag)
dinsdag 24 april
maandag 30 april (Koninginnedag)

Vanaf 10 april alle dinsdagen gesloten
i.v.m. invoering geautomatiseerde uit-
leenadministratie (voorlopig tot 1 juli a.s.)

KINDERBIJSLAG
tweede kwartaai 1984

inzenden vanaf 15 april
(correctie en aanvulling)

Vul op de aanvragen over het
tweede kwartaal 1984 uw

registratienummer in.

Het bestaat uit 9 (negen) cijfers en
begint met 305 óf 323

Het registratienummer wordt
bekend met de uitbetalingen over

het eerste kwartaal 1984.

Raad van Arbeid
Correspondentie-adres: Postbus

1641, 2003 BR Haarlem.
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Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd m

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

FOTOQUELLE
S Compleet foto/film-
= assortiment, voordelig
= afdrukken en
H ontwikkelen
H DROGISTERIJ
l MOERENBURG
l Haltestraat 8
= Zandvoort

Ê m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r ;

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

Gediplomeerd

pedicure
komt aan huis

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

Af/evenngsloslen l 355 - Prijzen md BTW ol Leusden Vn/b/i/vend Wi|zigingen voorbehouden 6 Jaar corrossenegoranlie legen doorroesten van binnenuit en 3 /aar /okgaranlie zijn inclusief Dure anti roes/behandelingen zijn c

Passeerde Middelmaat. In de nieuwe Jetta.
Uw VA.G dealer voor Volkswagen en

Audi introduceert de nieuwe Jetta. Ontworpen
voor mensen die een auto willen waar de
straten niet vol mee staan. Een auto die de
middelmaat met glans passeert.

De sportief-elegante lijn (Cw = 0,36) met
de markante achterkant, is wat dat betreft nog
maar het begin.

Stap in de nieuwe Jetta en de ene ver-
bazing volgt op de andere. De Jetta biedt
steevast méér formaat dan u in deze klasse
gewend bent: het interieur, de hoofd- en
beenruimte, maar ook de spoorbreedte en de
wielbasis. Alles lijkt uit te nodigen tot lange,
zorgeloze reizen.

Met 575 liter effectieve bagageruimte
heeft de nieuwe Jetta de grootste kofferbak
van alle in serie gebouwde limousines, inclusief
de allerduurste. Zelfs met LPG-inbouw houdt
u nog genoeg ruimte over voor 'n complete
vakantie-uitrusting.

De nieuwe achteras met samengestelde
draagarm, koerscorrigerende lagers en
versterkte stabilisator is perfect op de gewichts-
verhoudingen afgestemd.

De vooras met lange veerwegen en in de
lengte elastische wielophanging, maakt wég-
ligging, comfort en spoorvastheid optimaal.
Dempers en uitlaat kregen door een totaal
nieuwe constructie een 2x langere levensduur.

Met de 5 nieuwe motoren geeft de Jetta
z'n concurrentie het nakijken, zowel qua top-
snelheid, acceleratie als verbruik.

De 66 kW 190 DIN-pk) versie is goed
voor een top van 176 km/h! Stelt u zuinigheid
voorop, dan is er de 40 kW (55 DIN-pk)
motor met een verbruik van slechts l op 17,5 bij
90 km/h constant.

De uitrusting is verfijnd: geen nutteloze
toeters en bellen, maar uitgekiende functio-
naliteit. Het verwarmings- en ventilatiesysteem:
toonaangevend en subtiel te doseren.
De bekleding: behaaglijk, royaal en smaakvol.
De stoelen: volmaakte steun op dijbeen-; lende-
en schouderhoogte.

Bekijk de nieuwe Jetta. Uit elk detail
spreken de hoogste kwaliteitsnormen. En u hebt
alle zekerheden van een echte Volkswagen.

Dus: een lange levensduur, een unieke
bedrijfszekerheid, een minimum aan onder-
houdskosten, een hoge inruilwaarde.

Omdat u wel uit 't gewone wilt stappen,
maar niet in 't ongewisse. Test de nieuwe Jetta.
Hij is er al vanaf f 20.694,-.

Wilt u naam, adres en telefoonnummer
van de dichtstbijzijnde VA.G dealer
voor Volkswagen en Audi, bel dan
020-866811.

Volkswagen. Degelijk duurst langst.

* Reklameborden
* Prijskaarten
* Dekoraties
* Autoreklame
HAARLEMMERSTRAAT 39 - ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 23

IJMOND M.T.S.
Samenwerkingsschool voor de Umond

en het Haarlemse gebied

Roos en Beeklaan 4 - SANTPOORT - Tel. 023-38 31 34

INSCHRIJVEN
VAN LEERLINGEN

Dagopleidingen:

Avondopleidmgen:

BOUWKUNDE
WEG- EN WATERBOUWKUNDE
PROCES- EN MILIEUTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELEKTROTECHNIEK
ELECTRONICA

PROCESTECHNIEK
TECHNISCHE
STERKSTROOMINSTALLATIES
TECHNISCHE INFORMATICA
(COMPUTERKUNDE)

Tot het eerste leerjaar van alle afdelingen kunnen worden toegelaten:
a. Bezitters van een LBO-diploma, waarbij de vakken Nederlands of

een moderne taal, wiskunde en natuurkunde volgens het C-pro-
gramma (op C-niveau) zijn geëxamineerd en de overige drie vak-
ken tenminste volgens het B-programma (op B-niveau).

b. Bezitters van een MAVO-4 diploma
c Bezitters van een bewijs van overgang van de derde naar de vierde

klas HAVO
d. Degenen die een gelijkwaardige opleiding hebben genoten.

INSCHRIJVING:
Een aanmeldingsformulier kan worden aangevraagd of afgehaald bij
de administratie van de school. Het ingevulde formulier moet zo spoe-
dig mogelijk, maar beslist voor 8 mei in het bezit zijn van de school,
ook als men nog niet het vereiste bewijs van toelating bezit

Voor het bezoeken van de informatie-avonden, die op de IJ-
mond-MTS worden gegeven op de maandagavonden, kan men via de
administratie van de school een afspraak maken.

RENAULT$™AVENUE: IN UWE IMTH BEAUTY.
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ER KOMEN SLECHTS ENKELE
RENAUUS 5™AVENUE NAAR
NEDERLAND: VA £8995,-.

I'1-anse (.'hunne mot een vleugje Ameri-
kaiinse liniUditeit. Dat is de Renault fith
A\enue U-n voeten uit Of het nu gaat om de
S J."> cm' of de 1108 cm' veit.ic: de Renaull 3th
A\ enne is een pittig wagentje dat bij je past als
je gezien valt u orden

Elegant op /.'n wielen met speedline
In ht metalen \elgen, m.irkant in z'n fniai door-
ge\ oerde stnping. Kn natuurlijk brutaal tot in
/n aetodvnamiM hè dakspoiler.

De Kenault ôth Avenue is motorisch op
"n top een Renault ."> Dus fel, soepel en zuinig

(verbitiik TL \ersie: l op 21,7 bij !)0 km/u, l op
16,1 by 12(1 km/u en l op 15,9 in de stad).

De Renault 3th Avenue: is het l'amour of
is het lo\ e? Dat moetje zelf komen proeven.

De 5th Avenue financier je 't beste by je
Renaull dealer: ofwel in eenjaar zonder rente
(0%), ofwel in 24, 36 nf 48 termijnen met 8%
effectieve rente op jaarbasis.* Zo'n 4% lager dan
de laagste bankrente! (25% aanbetaling wctte-
lyk verplicht, al dan niet in de vorm van inruil).
I Iet aanbod weidt voor alle Renaults 5,9 en 11.

RENAULT 5"'Avenue
va. i 13!)9.),- Alle\ enngskosten f 342,-. Rijzen inclusief B.IW Wijzigingen voorbehouden.

Financieringsactie m samenwerking mei Renault Crédit Nederland B.V. *Maximum credie)-bedrag f 11.000.-. Alleen in de maand april Renaull adviseert elf ow

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.
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SPORT KORT

fierste! TZB
ZANDVOORT - Na de afgang
m vorige week heeft TZB zon-
ig revanche genomen ten koste
m EHS. De Zandvoorters trok-
jn zich het verlies van de vorige
eek duidelijk aan en hebben
;et prima spel de supporters te-
•eden kunnen stellen.
Vanaf het begin was er een geweldi-
inzet van TZB waarmee EHS geen

lad wist. De Haarlemmers kwamen
Jechts zelden in het strafschopge-
;d van TZB en keken al snel tegen

•n achterstand aan. Een hoekschop
(vam tegen de paal en via de voeten
in Ron Zwemmer rolde de bal in het

: 1-0. De Boys hielden de zaak in
mden en schiepen zich goede moge-
kheden. Ab Bol zorgde voor 2-0 en
artin van der Mije scoorde 3-0 na
>ed voorbereidend werk van broer
uus.
Ondanks deze voorsprong hielden
: Zandvoorters het tempo hoog en
)g voor de rust slaagden zij erin de
and op 4-0 te brengen. Marcel Cabri
tte voor en Ron Zwemmer knalde
. EHS kwam vlak voor de pauze tot
•n tegenaanval waaruit een straf-
hop ontstond die naast het TZB-
iel geschoten werd.
De badgasten bleven na de thee de
rijd beheersen e,n kwamen na zeven
inuten al op 5-0 door een fraaie tref-
r van Nol Bosman. TZB bleef door-
lan en wilde de stand een nog gro-
r aanzien geven. Er volgden vele
)elpogingen die echter door de

i HS-doelman gestopt werden of de
uien gingen rakelings naast of over.
de slotminuut kreeg EHS opnieuw

'•n strafschop toegewezen waaruit
' eer kon worden gered: 5-1.

**775 gestaakt
(AMSTERDAM - De midden
|>rige week ingelaste wedstrijd
"Z'58 tegen Zandvoort'75 had

>n zeer ongelukkig verloop. Al-
reerst bleek de scheidsrechter
et aanwezig te zijn. Na drie
vartier kon onder leiding van
•n vervanger de wedstrijd, een
invang nemen.

Beide teams zochten verwoed de
nval en gaven in de beginfase el-
ar geen duimbreed toe. Toch wa-
n de beste kansen voor Zand-
'ort'75. Een harde inzet van Ray-
ond Keuning, na een hoekschop
n Ronald Zaadnoordijk, kwam te-
n de benen van ploeggenoot Philip
n den Heuvel, anders was het zeker
ak geweest. Even later kwam Ruud
n der Putten alleen voor de Am-
;rdamse goalie, doch de bal werd
cht ingeschoten, waardoor de bal
t hoekschop kon worden verwerkt.
Toen ook SCZ'58 twee hoekschop-
n had mogen nemen brak het fata-
moment aan van de wedstrijd. Bij
n botsing met de Amsterdamse
•elman brak naar later bleek Philip
n den Heuvel zijn kuit- en scheen-
en. Door drukte bij de Amsterdam-
ambulance kon de ongelukkige

indvoort'75-speler pas na een half
.r worden vervoerd naar het Sloter-
art ziekenhuis. De prima leidende
biter had reeds na overleg besloten
wedstrijd te staken.

#*/HC-dames zijn
iet te stoppen
ZANDVOORT - Bij de Zandvoort-
hockeysters kan het niet meer

ak. Na de winterstop hebben de
.ndyoortsen niet meer verloren wat
'. vijf wedstrijden tien punten bete-
!nde. Door deze geweldige opmars
m de degradatiezorgen volledig
orbij. De heren kwamen tot een
ede partij hockey maar verloren
ugszins tegen de verhouding in met
. van Noordwijk.
Op het kunstgras van Forescate
:est Zandvoort in de openingsfase
en wennen, maar kwam snel in het
ste ritme. Zandvoort bouwde goe-
aanvallen op en kon door treffers

n Sanne Toenbreker en Karin van
'r Staak een 2-0 voorsprong nemen.
ffescate heeft na de 2-0 achterstand
van alles aan gedaan deze onge-

lan te maken en kwam wel op 2-1.
1 Zandvoortse defensie bleef in de
eede helft zeer goed overeind en
n de kleine voorsprong vasthou-
11.

eren
"Je wedstrijd tussen Zandvoort en
iordwijk stond op een goed peil.
ide teams streden met open vizier
speelden volop op de aanval. De
ndvoorters lieten echter te veel
iisen liggen, waarvan Noordwijk
bruik kon maken. De gasten kon-
n tweemaal tot scoren komen
ordat Mark Meyer de spanning
«r terug bracht: 2-1. Zandvoort
eft het wel geprobeerd, doch
'ordwijk gaf weinig toe en nam de
ce punten mee naar huis.

RONDVLUCHTEN
lerNLMCityHopper/ÉA

vanaf 7 april
elke zaterdag

vertrek Schiphol
vanaf 13.45 uur
f. 65j" per persoon

f.45,™ kind. tot 12jr.

leserveringen/ inlichtingen:

el. 020-493252

ILMCityHopper
Fastandfnendly.

EEN WEEK NA BEHALEN RIJBEWIJS

Prima debuut van Marco Keur

De Zandvoortse bakkerszoon Marco Keur die ze in de autosport behoorlijk
bruin bakt, want na één week in het bezit te zijn van zijn rijbewijs, werd hij
zondag: vierde in de formule Ford 2000.

Jolanda Kuin sterk
in BC Lotus toernooi

ZANDVOORT - Het door BC
Lotus georganiseerde B en C
badmintqntoernooi in de Pelli-
kaanhal is een prima gebeuren
geworden waarbij enige Zand-
voortse deelnemers(sters) tot
zeer goede resultaten kwamen.
Daarbij trad vooral Jolanda
Kuin op de voorgrond en kwam
uit in drie finales in het C-toer-
nooi.

In hetenkel spel kwam Jolanda
Kuin uit tegen eveneens Zandvoort-
se Ellen Crabbendam en na een 5-11
verlies in de eerste set kwam zij sterk
terug in de volgende twee sets. Met
11-1 en 11-2 werd alsnog de zege door
Jolanda Kuin gepakt. Samen met El-
len Crabbendam speelde zij in de da-
mesfmale en ook hier een prima re-
sultaat door Pika Booy en Ria van
der Berg, van Kennemerland, met 15-
10 en 15-12 te kloppen. In het ge-

mengddubbel kwam Jolanda Kuin
opnieuw in de finale uit met Wim
Ekels doch hier moest zij de winst la-
ten aan Dorine Serné en Jeroen Mi-
chel van Velsen, 15-12 en 15-8. Het
Zandvoortse koppel kwam wel in het
bezit van de prijs voor het beste BC
Lotus dubbel.

In de heren C-finale stond eveneens
een BC Lotus speler in de finale. Ro-
nald Bossink moest het opnemen te-
gen Peter Zagwijn van Velsen en in
de beginfase zag het er niet best uit
voor de Lotusspeler. Na een 8-1 ach-
terstand gooide Ronald Bossink er
een schepje bovenop en kwam goed
terug tot 8-8. Er ontstond een span-
nende partij met fraaie rally's. Uitein-
delijk besliste Bossink de strijd met
15-10. Ook in de tweede set een gelijk-
opgaande strijd met Ronald Bossink
die iets sterker en nauwkeuriger
speelde, 15-10.

Het herendubbel was voor Peter
Zagwijn en Jeroen Michel van Velsen
die Cor Glorie en Piet Tillmans ver-
sloegen met 15-12, 13-15 en 15-8.

In de B-poule eveneens sterk bad-
minton waarin BC Lotusspeler Mein-
dert Mossel voor een goede prestatie

Promotie voor
ZVM-handballers

AMERSFOORT - Nadat vori-
ge week geen beslissing was ge-
vallen in de promotiestrijd, heb-
ben de ZVM-zaalhandballers
zondag toch de overgang naar
de tweede divisie weten te be-
werkstelligen. In de eerste wed-
strijd heeft ZVM zich reeds ver-
zekerd van promotie door Erica
met 10-13 te kloppen. In deze
spannende partij heeft ZVM met
goed gemotiveerd spel Erica we-
ten te verslaan. De Zandvoorters
hadden bij de rust een kleine 5-4
voorsprong maar zorgden er
voor met snel spel niet in de
problemen te geraken. Eind-
stand 13-10. Scores ZVM: Ernst
Pehle 4, Cor van de Koekelt 3,
Hans Mol 2, Djurre Boukes 2,
Joost Berkhout l, Wim Brug-
man 1.

De tweede wedstrijd tegen As-
sen'75 heeft ZVM ook spel laten
zien waarmede terecht beslag
werd gelegd op promotie. Vooral
in het eerste gedeelte waren de
Zandvoorters op dreef, rust 7-6.
Na de rust kwam Assen sterk
terug en bepaalde de eindstand
op 9-11. Assen zegevierde met
14-12 over Erica en gaat even-
eens naar de hogere divisie. De
goede resultaten van de Zand-
voortse heren kwamen mede tot
stand door de inbreng van train-
ster Henny van de Koekelt en
coach Atze van der Heide.

Doelpunten ZVM: Ernst Pehle
5, Cor van de Koekelt 2, Dirk
Berkhout l, Wim Brugman 1.

zorgde door de finale herendubbel
met Nico Meyer, van Van Zijderveld
te winnen met 15-5 en 15-9. De overi-
ge resultaten in deze klasse waren:
herenenkel: Joost van der Zijden
(Flash) tegen Duido Veenstra (UVO)
15-6, 15-12. Damesenkel: Monique
Jonker (Heemskerk) tegen Thea van
der Zijden (Flash) 11-5, 11-3. Dames-
dubbel: Monique Jonker/Pamela Oei
(Heemskerk) tegen Helen Borsje/Ma-
rijke van Wickeren (Lisse) 15-6, 15-5.
Gemengddubbel: Helen Borsje/Ron
Koolmus (Lisse) tegen Carla Smit/
Willem van Griethuysen (Lisse) 15-5,
15-8.

Het komend weekend is er opnieuw
een Lotus-toernooi in de Pellikaan-
hal waaraan de jeugd en de lagere
teams kunnen deelnemen. Een zoge-
naamd CX-toernooi, dat nog groot-
ser zal zijn daar nu reeds 308 partijen
gepland staan. Gezien de perfekte or-
ganisatie van het eerdere toernooi zal
ook dit evenement zeker vlot verlo-
pen.

ZANDVOORT - Uitgerekend
in een klasse waarin vele rijders
dit jaar hebben moeten afhaken
vanwege sponsorproblemen
heeft nieuwkomer Marco Keur
met een zesde plaats voor een
uitstekende prestatie gezorgd.
Nauwelijks een week na het be-
halen van zijn rijbewijs heeft de
achttienjarige Zandvoortse bak-
kerszopn zijn visitekaartje afge-
geven in de autosport.

Opvallend bij de door vijftienhon-
derd toeschouwers bezochte ope-
ningsraces waren de uitgedunde
startvelden in de diverse klassen. De
ekonomische recessie is dit jaar goed
te merken in de nationale autosport.
Een aantal rijders heeft voor dit sei-
zoen geen sponsor kunnen vinden.
Vooral bij de formule 1600 en 2000-
klasse was dit zondag op een koud en
winderig circuit van Zandvoort goed
te merken.

Verdwenen top
Met de naar de formule 3 doorge-

stoten Cor Euser en om bovenstaan-
de redenen afgehaakte regerend
kampioen Jaap van Silfhout, Hen-
drik ten Cate en Eric Kistemaker is
vrijwel de gehele top in de formule
2000-klasse verdwenen.

Een nieuwe topper heeft zich aan-
gemeld of beter, is weer van de partij.
Want Lammy van den Heuvel is in
het verleden via deze zelfde klasse
zelfs doorgedrongen tot de formule 3.
Vorig seizoen werd hij kampioen in
de Toyota merkenrace en het ziet er-
naar uit dat er opnieuw een titel voor
hem is weggelegd. De eerste race om
het Beneluxkampioenschap in het
Belgische Zolder won Van den Heu-
vel met een halve minuut voorsprong
en ook op Zandvoort was hij onge-
naakbaar. Tien seconden waren ver-
streken alvorens Peter Kox als twee-
de kon worden afgevlagd. Maar onge-
twijfeld zal de spanning in de top te-
rugkeren als het jonge talent wat
meer aan zijn Van Diemen RF 84 ge-
wend is, want winnaar van de Marl-

boro Challenge Cup word je niet zo-
maar. Racekursus
Rijbewijs

Hoge ogen gaat zeker ook Marco
Keur gooien. Evenals Kox is de jonge
Zandvoorter een nieuwkomer, die
nog in deze snelle formuleklasse
moet rijpen. Het kan raar lopen in de
autosport. Terwijl vele rijders dit jaar
vanwege sponsorproblemen op de
tribunes moeten toekijken, stapt een
nieuweling, een dag nadat hij in het
bezit is gekomen van een race-licen-
tie, de formule Ford-klasse binnen
met een competatieve Reynard SF
84.

Samen met kampioenskandidaat
Lammy van den Heuvel vormt Marco
Keur het Yellow One Racing Team.
Terwijl ervaren rijders staan te trap-
pelen om in te mogen stappen, wordt
binnen het team rustig afgewacht of
de zoon van de Zandvoortse bakker
een week voor de wedstrijd slaagt
voor zijn rijbewijs.

Paul van Kessel van Yellow One:
„We waren op zoek naar een jonge rij-
der die we met goede begeleiding ho-
gerop kunnen brengen. Marco kan
van Lammy erg veel leren en het is
echt niet de bedoeling dat hij dit jaar
al gaat presteren! Marco Keur denkt
daar heel anders over. Hij had in de
eerste race van zijn leven graag bij de
eerste drie willen eindigen. Misschien
had dat ook wel gelukt in een begin-
nersklasse zoate de Austin Metro,
maar bij de formule Ford 2000 ligt
dat anders. Om dan temidden van
zestien ervaren coureurs als zesde te
eindigen is een prachtig resultaat. In
Marco Keur heeft Yellow One Racing
dan ook een waardig en veelbelovend
opvolger voor Eric Kistemaker.

Lang heeft men overigens niet hoe-
ven zoeken voor een vervanger van
de dit jaar met racen gestopte Zand-
voorter. Als mecaniciên van Eric Kis-
temaker liep Marco al met het team
mee. Maar zelf racen was zijn ideaal
en in het jaar waarin hij achttien
werd volgde hij een kursus bij de
Dutch Racing School. Hij bleek een
talent en zijn tweede plaats aan het
eind van de racekursus was het be-
wijs. „Mooier kan het toch niet?",
zegt Paul van Kessel. „De technische
kant heeft hij vorig jaar bij ons ge-
leerd en dit seizoen krijgt hij bij ons
gelegenheid om ervaring als rijder op
te doen. Ik verwacht dat we hem na
een jaar Zandvoort kunnen inzetten
voor het Beneluxkampioenschap en
misschien wel het Europees kam-
pioenschap formule Ford 2000.

Berend O. Kapteyn
Minder suksesvol zondag was

Keurs plaatsgenoot Berend Oeberius
Kapteyn. Met een negende plaats in
de Toyota merkenrace was de toer-
wagens groep A kampioen van twee
jaar geleden beslist niet tevreden.
Toch kwam de halve minuut achter-
stand op winnaar John Vos niet als
een verrassing. Met tuner Rob Jans-
sen was nu eenmaal afgesproken dat
de motor pas een dag na de eerste ra-
ce uit elkaar zou gaan.

Aanvankelijk had sponsor Jaap
Winter niets voor een kostbare aan-
passing van de motor gevoeld. De
Zandvoortse aannemer wil namelijk
niets liever dan zijn rijder weer in een
groep A wagen krijgen. Maar de

Toyota zal dan eerst verkocht moe-
ten worden en een snelle auto ver-
koopt gemakkelijker dan een mid-
denmotor.

„We komen er echt niet onderuit",
verzucht een in deze merkenklasse
zwaar teleurgestelde Jaap Winter.
„De snelle auto's zijn allemaal door
het Zaandamse HF-tuned onder han-
den genomen. Voor een merkenrace
met gelijkwaardige auto's is dat toch
te gek. Wij hebben nog niets aan de
wagen gedaan. We hebben bijvoor-
beeld nog steeds geen tweede over-
maats zuiger en dat scheelt zeker
zo'n twaalf tot vijftien pk. Het moet
er nu maar van komen, want ik wil
Berend zo snel mogelijk in groep A
met de Toyota zestien klepper die ik
voor hem op het oog heb".

De uitslagen
Formule Ford 1600: 1. Harald

Huysman (Bel) Reynard 21 min. 1.52
sec. (145.607 km per uur). Formule
Ford 2000- l. Lammy van den Heuvel
(Eindhoven) Reynard 20.06.36
(152,265 km per uur). Toyota Corolla:
1. John Vos (Castricum) 24.43.28
(123.838 km per uur). Sports 2000: 1.
Charles Zwolsman (Oostzaan) Tiga
34.30.10 (147.889 km per uur). Austin
Metro: 1. Erik Post (Koog a/d Zaan)
26.23.37 (116.010 km per uur). Prduk-
tie toerwagens tot 1300 cc: 1. Paul
Welther (Den Haag) Talbot 41.47.46
(122.093 km per uur). Tot 1600 cc: 1.
Hans Ernst (Diemen) VW Scirocco
39.31.41 (129.098 km per uur). Tot
2500 cc: 1. Hans van der Beek (Den
Haag) Mazda 38.14.97 (133,398 km per
uur). Boven 2500 cc: 1. Henny Hém-
mes (Den Haag) Chevrolet 38.17.14
(133.272 km per uur).

Lions basketballers
pakken laatste kans

ZANDVOORT - Zowel de he-
ren als de dames basketbal teams
van The Lions behaalden goede
overwinningen. De dames traden
aan tegen het sterke Hillegom en
verlieten, na een prima partij, ze-
gevierend met 46-30 het veld. De
heren klampten zich aan de laat-
ste strohalm vast door Anoeta
met 68-53 opzij te zetten. Door
deze zege is er nog een kans op
behoud.

Vanaf het eerste fluitsignaal heeft
Lions met vlot basketbal de wed-
strijd ondercontrole gehad. De Zand-
voortse dames speelden de bal goed
rond terwijl de verdediging de ge-
vaarlijkste Hillegomse aanvalster
aan banden lag. Daardoor was het
gevaar geweken en kon Lions rustig
bouwen aan een voorsprong van 12-8
na tien minuten. Hillegom hield dap-
per vol maar kon de achterstand niet
kleiner doen worden, ruststand 20-15.

Na de basketwisseling' bleef de
strijd het aanzien volkomen waard
en Hillegom probeerde terug te ko-
men. Lions gaf echter weinig kansen
weg en leidde na tien minuten met
29-24. Door enige fraaie afstands-
schoten van Caroline Bol nam Lions
in de slotfase definitief afstand van

Hillegom en bepaalde de eindstand
op 46-30.

Topscores: Caroline Bol 19, Thea
Reinders 12, Jacqueline Paauw 10.

Heren
De Lions hebben de laatste kans in

het gevecht tegen degradatie met
beide handen gegrepen en hebben
Anoeta nog vaster op de laatste
plaats gezet. Na enige minder goede
partijen heeft Lions in deze strijd een
prima inzet getoond waartegen
Anoeta geen verweer had. In verdedi-
gend opzicht heerste Peter Noort-
man en aanvallend kwam Rudy Be-
cic en Maarten Paap goed voor de
dag. Met de door Lions gespeelde
drie-twee-zone had Anoeta grote pro-
blemen en bij de rust leidde Lions
reeds met tien punten verschil.

Na de pauze voerden de Zandvoor-
ters de stand op tot een verschil van
meer dan twintig punten mede door
enige snelle breaks. Door dat Lions
slechts één wisselspeler tot de be-
schikking had en door ae vijl per-
soonlijke-fouten-regel, kwam het in
de slotfase met vier man te staan.
Door dit feit en mede doordat Bram
de Kruiter met een enkelblessure de
strijd moest uitspelen kon Anoete de
schade beperkt houden tot 68-53.

De formule Ford 1600 werd met drie Zuiderburen aan kop een complete Belgische aangelegenheid.

Sporting OSS volleyballers
klaar voor promotiekompetitie

ZANDVOORT - Het eerste da-
mesteam van volleybalvereni-
ging Sporting OSS trad aan te-
gen Heemstede en dat is altijd
een geduchte tegenstander. Het

Geslaagd OSS feest
ZANDVOORT - Ter gelegen-

heid van het tachtigjarig bestaan
hield de gymnastiekvereniging
„Oefening Staalt Spieren" zater-
dagmiddag een wervelende jubi-
leumshow. De turndemonstra-
ties oogsten bijzonder veel lof.
De vele jeugdige leden toonden
de goed, gevulde Van Pagéehal,
vlotte oefeningen aan de turntoe-

stellen, op Ue lange mat en ook
het jazzballet werd ten toon ge-
spreid.

Na deze prima demonstraties volg-
de de druk bezochte receptie waarbij
OSS penningmeester Jonkman in
korte bewoordingen de geschiedenis
van OSS uiteenzette. Was het zo dat
tachtig jaar geleden de vereniging
werd opgezet uitsluitend voor man-
nen, nu is het zo flat slechts viif man-

nen en honderdveertig dames lid zijn.
In de jaren 1914-1918 Vnoesten de he-
ren onder dienst en namen de dames
het roer over en niet zonder succes.
Deze werden eerste van Nederland en
traden toen ook internationaal op.
Net als vele andere verenigingen had
OSS het moeilijk in de oorlogsjaren,
rnaar kende daarna een geweldige
opbloei met als gevolg in 1959 een
aantal leden van 500 waaronder vol-
leybal en handbal.

Een van de onderdelen van de turndemonslraties. Foto: Dick Loenen

Sporting-team dat op zoek is
naar jong talent, gaf in deze wed-
strijd een nieuweling de kans om
ervaring op te doen. Deze jeugdi-
ge speelster paste zich snel aan
en liet enige goede reddingen
zien, maar moest met de overige
dames toezien dat de achter-
stand steeds groter werd.

Doordat het Sporting-blok ontbrak
ofte laat omhoog ging, kon Heemste-
de vele punten scoren. De achterhoe-
de van Sporting OSS draaide op vol-
le toeren maar kon de blokkeerfou-
ten niet allemaal goed maken waar-
door de achterstand aangroeide tot
3-15. De tweede set ging beduidend
beter maar Heemstede kreeg teveel
vrijheid waardoor ongehinderd ge-
smashed kon worden. Sporting kreeg
echter steeds meer grip op het spel en
kon nu de achterstand geringer nou-
den en zelfs gelijk trekken. Het nog
steeds falende Sporting-blok was er
de oorzaak van dat Heemstede de
laatste twee punten scoorde en met
16-14 ook deze set winnend afsloot. In
de derde set vond Sporting het wel
genoeg en met zeer geconcentreerd
spel werd Heemstede ingepakt. Het
Sporting-blok zat nu potdicht en er
waren flitsende combinaties te zien
die voor vele punten zorgden. Met 6-
15 werd de derde set gepakt en ook in
de vierde set liet Sporting het er niet
bij zitten. Eveneens 6-15 en een 2-2
gelijkspel.

Het adspiranten mix-team dat cni-
ge weken geleden tot een eerste set
winst kwam, heeft voor de eerste keer
de overwinning weten te behalen.
Met 2-1 was Sporting de sterkste
ploeg tegen Heemstede. De eerste set
was voor Sporting OSS vrij eenvou-
dig en direkt dominerend namen zij
de leiding en bouwden de voorsprong
gestadig uit naar 15-7. In de tweede
en derde set waren beide teams ge-
lijkwaardig, namen om beurten een
geringe voorsprong waardoor de be-
slissing tot aan het laatste fluitsig-
naal onzeker bleef. Met goed volley-
bal en veel spanning wist Heemstede
de tweede set met 15-13 te pakken en
Sporting de derde met 17-15. Deze
beide sets geven aan dat de teams el-
kaar geen duimbreed toe gaven.

Het vierde senioren mix-team
kwam uit tegen Triumph en in deze
partij was duidelijk zichtbaar een
verbetering van het spelniveau, het-
geen echter niet tot een overwinning
leidde. De eerste set werd eervol ver-
loren terwijl de tweede set door Spor-
ting in winst werd omgezet. In de der-
de set ging het tot de stand 8-8 gelijk
op, maar Triumph bleek toch de
sterkste te zijn. Ook de vierde set le-
verde winst op voor Triumph, waar-

idoor Sporting met een 3-1 nederlaag
huiswaarts ging.

Het derde damesteam heeft de
kans op een kampioenschap wel erg
verkleind door een 3-0 nederlaag te-
gen Allides vijf. In de eerste set kreeg
Sporting geen kans en werd vrij een-
voudig met 3-15 teruggewezen. In de
tweede en derde set kwam Sporting
goed terug en ging de strijd lange tijd
gelijk op. Tot de stand 8-9 had Spor-
ting nog alle kans op de overwinning,
maar Allides had wat meer aanval-
variaties en de stand liep op tot J 5-12.
In de derde set had Sporting tot 11-10
een geringe voorsprong. Ook in deze
set sloeg Allides in de slotfase toe
door meer gevarieerd spel.

Het eerste herenteam behaalde een
3-0 overwinning op SBY en zal in de
na-kompetitie uitkomen voor een
promotieplaats. Het Sporting-team
trad door blessures met twee inval-
lers aan en moest in de eerste set op
zoek naar het juiste ritme. Het ver-
liep zeer moeizaam, doordat de
hoofdaanval niet op slag was. Met
een gezamenliike krachtsinspanning
wisten de Zandvoorters in de slotfase
een 13-11 achterstand om te zetten in
een 13-15 winst In de tweede set
werd een andere hoofdaanvaller ge-
wisseld om maar aanvalskracht te
krijsen. Het Sporing team draaide
in zijn geheel een stuk beter en de be-
tere .set-ups resulteerde in een 5-15
overwinning. Met mooi volleybal en
lange rally's werd SBY in de derde
set tot wanhoop gebracht en pn-
danks moedig verweer was Sporting
duidelijk beter en stelde met 7-15 de
3-0 zege veilig.

Start softballseizoen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Softballclub is weer begonnen met de
training voor het komende seizoen.
Deze training wordt gehouden op de
terreinen van de Zandvoortse Hoc-
keyclub op zaterdagochtend vanaf
9.30 uur. Tijdens het seizoen wordt er
op dinsdagavond getraind van 18.30
tot 21.00 uur door dames en dames-
junioren en op donderdagavond door
heren.

De competitie zal worden gespeeld
in het rayon Haarlem. Hieraan zullen
vier teams deelnemen, bestaande uit
een herenteam, een dames-junioren-
team en twee damesteams.

Heren kunnen vanaf 18 jaar soft-
ball spelen, dames-junioren van 15
tot 18 jaar en dames vanaf 18 jaar.

Nieuwe leden kunnen zich aanmel-
den bij Marion Zaadnoordijk, tel.
19443 óf bij Herman Sikkens, tel.
15295, na 18.00 uur.
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Kamerverhuur De Witte
Zwaan, tel. 02507-1S164-
13713 98

Bedankt ZANDVOORTSE
MIDDENSTAND voor uw
gulle bijdrage t b v onze
bingo- en loterij-avond vrij-
dag 23 maart De avond
was een groot succes Bij
een volgende gelegenheid
maken we weer gaarne ge-
bruik van uw spontane me-
dewerking Evenementen-
commissie Zandvoorts
mannenkoor
Zandvoort te huur aange-
boden voor 3 mnd ± 15
mei tot 15 augustus GE-
DEELTE V HUIS met 3
slaapk Tel 02507-14759

U kunt ook BRUIN WOR-
DEN in Zandvoort-Noord.
Zonnekuur (bank en he-
mel) per 30 mm ƒ 7 50,
abonn. 10 x ƒ 65 -, ge-
zichtskanon per 15 mm.
ƒ 7 50, voor mf. en afspra-
ken Elhe v. Straaten, ope-
ningstijden maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 21.30
uur Zaterdag van 12 00
tot 17.00 uur. Tel. 02507-
18097.

HELEMAAL GRAND LUXE BEHALVE OP DE ACHTERKANT.

Op het kofferdeksel van de
Volvo 240 Grand Luxe vindt u geen
enkele aanduiding.

Toch is deze Volvo uitgerust
met een aantal extra's, dat de om-
schrijvmg 'Grand Luxe' ruim-
schoots rechtvaardigt: getint glas

rondom, lichtmetalen 25-spaaks
velgen, voor- en achterin met kus-
sens beklede hoofdsteunen en
metallic lak.

Vanzelfsprekend betaalt u
voor een dergelijke uitvoering wat
meer:f2.265,-incl.BTW.Maarvoor

dat bedrag rijdt u dan ook
werkelijk Grand Luxe.

In een uiterst com-
fortabele en veilige auto
die zo compleet is uitge-
rust dat zelfs de stuur-
bekrachtiging standaard
is; de voornaam gesti-
leerde Volvo 240 Grand Luxe die
ook met automaat of als Station-
car leverbaar is. Wij nodigen u uit
voor een Grand Luxe proefrit.

VOLVO 240 GRAND LUXE VANAF f 38 720,- INCL BTW
AFLEVERINGSKOSTEN (375, VRAAG INFORMATIE
OVER DE AANTREKKELIJKE VOLVO-LEASETARIEVEN

VOJLVO
HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluillijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekït telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Poslbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, IMhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluiltijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenlieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn mei voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC AjTStexdam.

Tuinaanleg
Bert Pols jr.

Erkend hovenier Vraag
offerte! Tel 020-999245.

* Te koop ELEC. GRAS-
MAAER Black en Decker
ƒ 100,-, h.fiets ƒ 100,-,
d fiets ƒ 100,-, meisjesfiets
S 75,- 10/12 jaar Tel. na 4
uur 02507-17421. 99

* Te huur per direct VRIJ-
STAAND ZOMERHUIS ge-
meubileerd en gestoffeerd,
tel 17434 99

* Te koop HOBBELPAARD
baby-rugzak, loopstoeltje,
babyschommel, fornuisvei-
ligheidsrek, fl.-warmer,
tel. 16636 99

* Gevr ZELFST HULP i.d.
huishouding op maandag-
en vrijdagmorgen (totaal 5
uur), tel. 16129. 99

* Te huur gevraagd zeer
EENVOUDIGE KAMER
met gebruik van douche,
gedurende de maanden ju-
h en augustus, tel. 02159-
41176. 99

* Te koop KEUKENKA-
CHEL, gevelkachel, km-
derbox, ledikantje, div
Seiko horloges, tel. 15178

99

* Te koop een TWEE-ZITS-
BANK grenen m. nat. can-
vas kussen, nw.prijs
ƒ 500,-, vr pr. ƒ 150,-. Te
bevr. Van Lennepweg 87,
zwart, Zandvoort. 99

* Te koop aangeb MAG-
NESIUM VELGEN voor
Talbot Simca of andere
merken vr.pr. ƒ 200,-, tel.
02507-1853fi. 99
U kunt ook BRUIN WOR-
DEN m Zandvoort-Noord.
Zonnekuur (bank en he-
mel) per 30 mm. ƒ 7.50,
abonn. 10 x ƒ 65.-, ge-
zichtskanon per 15 min.
ƒ 7.50, voor inf en afspra-
ken Elhe v. Straaten, ope-
ningstijden maandag t/m
vrijdag van 10 00 tot 21.30
uur. Zaterdag van 12.00
tot 17.00 uur Tel. 02507-
18097.

Vermist sinds 30 maart
GRIJS KATERJTE roepn.
Mickey, omg. Haltestraat,
tel. 19029, na 13 00 uur

98

Jonge vrouw met a kinde-
ren zoekt WOONRUIMTE,
tel. 02507-12128 98

Te koop SIMCA 1100 TI '76
3 d i z.g.st. techn. 100%,
met trekh. en mag.velg
vr.pr. ƒ 800,-, bm si. Tel.
02507-18536. 98

Vermist . Wie heeft onze
RODE KATER met bruine
vlooienband gezien, omg.
duinen, Kam Onnes-
straat/Waterzuivermg. V.
Straten, Fahrenheitstr. 22,
tel. 02507-15872. 98

T.k. aangeb. YAMAHA XP
ƒ 550,- l jr. oud km.st.
üSOO met voll. uitrusting,
pr. ƒ 5000,-. Tel 02507-
18459 Of 02523-6041 fhr.
De WlJS). 81

* T.k a. KINDERWAGEN
grijsAblauw, mcl. dekbed
e.o., eikenkl. rieten wieg
met wielen, witte klepkast
en draaistoeltje, r. ries-
wieg, babykoffer, pr
n.o.t.k. Tel. 17860. 99

* T.k.a. SAL.TAFEL
chroom met rookglas, blad
50, butagaskachel en fles,
2 draaitafels, oassettedeck,
t.e.a.b. Tel. 17860 99

*ALROUND BOUWVAK-
KER of chauffeur (werk-
loos) vraagt werk plm. 4
uur per dag, tel 025O7-
19593. 99

HOTEL LAMMY
vraagt voor het komende seizoen een

NET MEISJE
tussen 18 en 23 jaar

voor alle voorkomende werkzaamheden.
Inlichtingen:

mevr. E. v. d. Werff,
Hoge weg 34,2042 G H Zandvoort.

Tel. 02507 -1 34 66

RIJBEWIJS
Informatie voor beginners

• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• Extra in de rij-opleiding: 2 uur voertuigbeheersing
voorf30.-(schakelen, remmen,sturen), m.m.v.

oud-coureur en antislip-deskundige Alfred Abbenes.

• Cursus „Auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool Phil Waaning
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR.

BRUGSTRAAT20 -TEL. 02507 -1 20 71

voor de particulier

in

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen? Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

'Naam

.Adres

feleloon:

|_PostcorJe_ __ . __ -___^-_ ___ Plaats_

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrïoet uiterlijk maandag 1 7.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening gebracht, contant op '
één van onze kantoren te voldoen.

FAMILIEBER1CHTEN

Op 14 april 1984 zijn onze ouders

A Ibert van der Moolen
en

Eefvan der Moolen-Koper

35 jaar getrouwd.
Wij wensen hun hierbij een fijne dag en nog
vele gezonde en gelukkige jaren toe.

De kinderen:
ALBERT en SONJA
ASTRID en HANS
ROLFenIRMA
en hun kleinkinderen
FENNA, IVO, ANNE en IR1NA.

„SPLIT"
ZIJ LWEG 86-HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.

goulashsoep
div. soorten geroosterd
vlees
puree-saus . •
Servische salade
palacinka

Van maandag tl m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-MUZIEK.

mfC •*

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

BOMEN
HEESTERS
VASTE PLANTEN

assortiment welke
het meest geschikt
is voor Zandvoort.

BLOEIENDE VIOLEN
BEMESTING (ook biologisch)
VAM COM POST
BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMINGS-
MIDDELEN
BLOEM-en GROENTEZADEN
TUINGEREEDSCHAP

•X-
*
•K-
*
•*
#
#

*
*

DIER-PLEZIER ti
it

„DIERENGEZONDHEIDSCONSULENT'
erkend door het Ministerie van Landbouw en Visserij

| Prijspakkers van de maand april:

PENS 11 HALEN-10 BETALEN

'/a kilo-verpakking

HOOI kleinverpakking van 3.25 voor.

Grootverpakking van 6.10 voor

STRO kleinverpakking van2.75 voor.

Kleinverpakking van 5.10 voor

cP
1.15
2.75
5.50
2.25
4.50

U zag in het bekende TV-programma „Dierenmanieren" van
Martin Gaus DENKADOG. het enige merk hondevoer in Nederland
dat verrijkt is met extra lecithine (voor een vitale hond met een
gezonde, glanzende vacht),
nu verkrijgbaar bij: Vy j zjjn geopend: maandag, dinsdag

en vrijdag van 2.00-6.00 uur en
zaterdag van 10.00-5.00 uur.

Helmersstraat 11

Zandvoort (Oud-Noord)
Tel. 19345 dibevo

HEROÏNEVERSLAVING
Op 24, 27 en 30 december jl. verschenen artikelen over dit onderwerp
van Jan Woelre in Het Parool.

In Het Parool van 28 en 30 januari en 1 februari jl. verschenen de reac-
ties van lezers op de artikelen en de antwoorden van Jan Woelre op
'die reacties.

Artikelen, reacties en antwoorden zijn gebundeld in een extra uitgave
van Het Parool.

De 12 pagina's tellende krant op weekendformaat
is voor ƒ1,- te koop bij ons kantoor
Weekmedia/Het Parool, Gasthuisplein 12, Zandvoort

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

APRIL 1984
Voor leden komen beschikbaar:
1. de hoek-eengezinswoning
VAN LENNEPWEG 1
bestaande uit: woonkamer, zijkamertje, 3 slaapkamers, douche, berging. Huur: ƒ 191.90
per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze wnning slechts
woonvergunning aan:
- (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 3 personen.

2. de flatwoning
FLEMINGSTRAAT328
Huur: ƒ 417.15 per maand.

3.- de flatwoning
CELSIUSSTRAAT170
Huur: ƒ 424.30 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging,
blokverwarmmg.

4. de flatwoning
KEESOMSTRAAT363
Huur: ƒ 599.30 per maand.

5. de flatwoning
LORENTZSTRAAT339
uuur: ƒ 638.55 per maand.
Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging.
blokverwarming en lift.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor de flatwoningen slechts
woonvergunningen aan:
- (onvolledige) gezinnen;
- twee-persoons huishoudens.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
„puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen". Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient
u te vermelden:
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus

het aantal punten voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 april a.s. vóór 7 uur 's avonds
schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan
men dat kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief
te schrijven. U dient de woningen in volgorde van voorkeur op te geven. Reacties kunt u
deponeren m de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 13
april a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden
gepubliceerd.' . . . .. _ .

Tevens komt beschikbaar:
6. de opslagplaats
HOFDIJKSTRAAT 24
Huur: ƒ 475.00 per maand.
Dit pand bestaat uit een ruimte van 11.00 x 4.60 m, hoogte 2.70 m; een zolder (9.90 x
3.00 m) met schuin dak, grootste hoogte 2.30 m; en halletje van 2.20 x 2.00 m, waarop
een toilet uitkomt en een wasruimte (1.35 x 1.25 m). De opslagplaats is voorzien van een
geiser. In dit pand zijn gas-, elektriciteit- en telefoonaansluitingen aanwezig. Deze ruimte
mag alleen voor opslag van droge, niet geurende en ongevaarlijke artikelen worden
gebruikt.
Schriftelijke reacties met vermelding van geboortedatum en rangnummer dienen
vergezeld te gaan van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Haarlem en Omstreken, dat werd afgegeven in de maand april 1984.
Over toekenning van een bereidverklaring zal het bestuur beslissen aan de hand van de
aard van het bedrijf en het rangnummer van de belangstellenden. Inschrijving dient voor
dinsdag 24 april a.s. te geschieden aan het kantoor van de vereniging; reacties die later
binnenkomen worden terzijde gelegd. De uitslag van de toewijzing zal vóór eind april
aan de belangstellenden schriftelijk worden meegedeeld.

RUILRUBRIEK APRIL 1984
1. Aangeboden: 2-kamer benedenwoning
SWALUESTRAAT
Voor- en achtertuin + schuurtje en CV.
Huur: ƒ 356.35 per maand.
Gevraagd: grotere (flat)woning in centrum.
2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Douche, blokverwarming, berging.
Huur: ƒ 462.15 per maand.
Gevraagd: 4-kamerwoning (geen flat) elders in Zandvoort.
3. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
Douche, blokverwarming, berging.
Huur: ƒ 593.90 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.
4. Aangeboden: 4-kamer flatwoning
LORENTZSTRAAT
Douche, blokverwarming, berging.
Huur: ƒ 638.50 per maand.
Gevraagd: andere flatwoning
5. Aangeboden 4-kamer flatwoning
LORENTZSTRAAT
douche, blokverwarming, berging
Huur: ƒ 639.30 per maand.
Gevraagd: 3-kamer woning, géén flat.
6. Aangeboden: 4-kamer eengezinswoning
VAN LEEUWENHOEKSTRAAT
Douche, CV, berging, voor- en achtertuin.
Huur: ƒ 382.65 per maand.
Gevraagd: benedenwoning in dorp, minstens 2 slaapkamers.
7. Aangeboden: souterrainwoning
VAN LENNEPWEG
Bestaande uit: 1 woonkamer, 1 slaapkamer, berging, douche.
Huur: ƒ 180.20 per maand. Telefonische reacties: 16308.
Gevraagd: grotere woning bijv. bovenduplex, minstens 3 kamers. Niet in Nieuw-Noord.
8. Aangeboden: 2-kamerwoning 1e etage
MR. TROELSTRASTRAAT (Sonnewende)
Bestaande uit: woonkamer en open keuken, douche, toilet, 1 slaapkamer.
Huur: ƒ 366.80 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning of 4-kamerflat Keesomstraat.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor
van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens
de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt
uitsluitend schriftelijk reageren tot het eind van deze maand.

de eenzame adverteerder...

weet niet half hoe de krant z'n leven kan verandere
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ENORME BELANGSTELLING VOOR ZANDVOORT

Zonovergoten Pasen goed voor topdrukte

De drukte op het strand viel mee. Vele tienduizenden ouders waren gezwicht voor de argumenten van de kinderen
en bevonden zich Tweede Paasdag op het circuit. De rust op het strand vormde een grote tegenstellng- met de woeste'
tonelen rond de aankomst en vertrek van het A-team. Foto Dick Loenen

ZANDVOORT - Pasen 1984
zal de geschiedenis ingaan als
een goede Pasen voor Zandvoort.

Zorgde het circuit al voor tien-
duizenden belangstellenden op
beide dagen, door de crazy races,
en niet te vergeten de komst van
het A-team, ook het strand, het
dorpscentrum met zonovergoten
terrassen en geopende winkels
zorgden voor al die overigen die
niet het circuit als einddoel had-
den.

Tegenvaller voor veel gasten was
het feit dat het strand nu niet gemak-
kelijk bereikbaar bleek. De stroom
circuitgangers ondervond weinig hin-
der van het opengebroken kruispunt
Hoogeweg/Haarlemmerstraat/Brede-
rodestraat/Grote Krocht en Gerke-
straat, zo niet de strandgangers. Wel
was door de gemeente gezorgd dat de

wegen naar het strand „open" waren,
slechts een smalle doorgang naar de
Grote Krocht en Hoogeweg, doch de
pijlen die dit aangaven waren nu niet
direct duidelijk.

Veel strandgangers kwamen moei-
zaam pijlen volgend op dit openge-
broken kruispunt en volgde gemaks-
halve de grootste pijl en kwamen tot
de verbijsterende ontdekking dat ze
Zandvoort alweer verlieten voordat
ze er geweest waren. Dit was dan ook
één van de redenen dat het onver-
wacht druk werd in Zandvoort-Zuid
toen men alsnog het strand wilde be-
reiken via de Lijsterstraat, de Mole-
naarstraat en het Shell-station.

Ongemak ook bij het verlaten van
het dorp toen de twee verkeersstro-
men samengevoegd moesten worden.
Gelukkig viel het al met al mee met
ongelukken, en 's avonds omstreeks
19.00 uur kon de politie, afdeling ver-
keer, dan ook melden dat opstoppin-

ri

gen niet meer voorkwamen. „Het
ging wat moeizaam, maar dankzij de
zon was iedereen in een goed humeur
en verliep alles toch nog wel gladjes
gezien de omstandigheden", meldde
adjudant Barmentlo dan ook tevre-
den die met man en macht gewerkt
had, terwijl ook op het circuit de re-
servepolitie, helemaal bij de aan-
kpmst van het A-team, onschatbare
diensten bewees.

Voor de strandpachters en de on-
dernemers uit het centrum werd het
een goed weekeinde. Het strand leek
wat rustig, maar achter het glas, uit
de vrij stevige frisse wind, was het
goed toeven en veel buitenlanders
verlieten na de paasdagen de bad-
plaats met een gezonde kleur.

VVV-direkteur Hilbers meldde dat
alle beschikbare bedden in Zand-
voort dit weekeinde bezet waren, ter-

„;rur..;ïE23ïï.>iE2« s- t-.-j.s-r' .*.;:/,'

wijl deze trend met het naderende
bloemencorso, koninginnedag en de
extra vrije dag op l mei van de Duit-
se toeristen, nog wel zal aanhouden.

Wel is de Zandvoortse politie in ak-
tie gekomen voor een aantal vecht-
partijen gedurende het paasweekein-
de. Zo raakten vrijdagnacht in een
café aan het Kerkplein enkele jonge-
ren slaags met Duitse toeristen. En-
kele jongeren werden licht gewond.
Een ruit vermeld.

Ook in de Haltestraat werd
's nachts gevochten. Ongeveer twin-
tig jongeren hebben hieraan deelge-
nomen, enkele Duitsers liepen hierbij
snijwonden op.

Voor het overige kan worden ge-
meld dat Zandvoort, ondanks open-
gebroken straten, duizenden toeris-
ten en dankzij uitstekend weer een
uitstekend Pasen 1984 heeft beleefd.

Verhuiskosten vallen niet
goed bij merendeel raad

ZANDVOORT - „De raad moet
in het openbaar een oordeel vel-
len over deze kwestie, we moeten
de schijn vermijden dat er ook
maar iets te verbergen zou zijn.
De vorm die ik hierbij wil hante-
ren is die van een verklaring, ik
heb geen behoefte aan een de-
bat", aldus PvdA-raadslid I. Au-
kema voordat hij dinsdagavond
in de gemeenteraad namens zijn
eigen fractie, D'66 en Gemeente-
belangen een verklaring voorlas
over de gang van zaken rond de
toepassing van de verplaatsings-
kostenverordening bij de verhui-
zing van de gemeentesecretaris.

, Aanzien college
ernstig geschaad'

Zoals bekend ontving de secretaris
in totaal 27.000 gulden aan verplaat-
singskosten, een bedrag waarvoor hij
eerst van Hoorn naar Haarlem en
vervolgens van Haarlem naar Zand-
voort verhuisde. „Ondergetekenden
geven uiting aan het ongenoegen dat
in wijde kring is ontstaan met betrek-
king tot het toepassen van de ver-
plaatsingskostenverordening. Zij
stellen vast dat, na één en andermaal
te hebben getracht het college van
burgemeester en wethouders te over-
tuigen dat in een recent geval onjuist
is gehandeld, het college blijft volhar-
den in eigen gelijk", zeggen de be-
trokken raadsleden in hun verkla-
ring. Zij verwijten het college boven-
dien de zogenaamde hardheidsclau-

Ide Aukema: „Bestuurlijk misbruik van
blanco volmacht".

sule uit de verordening, waarin staat
dat B en W bevoegd zijn af te wijken
van de bestaande regels in bepaalde
gevallen, niet juist toe te passen.
„Ondergetekenden betwisten deze
bevoegdheid niet, maar vinden dat
de regelen in het onderhavige geval
wel degelijk voorzien in alle redelijk-
heid en dat daarom het artikel be-
stuurlijk wordt misbruikt. Misbruikt
als blanco volmacht!"

Tot slot merken de ondertekenaars

GELUKKIG - zijn
de bewoners van het
Huis in de Duinen
die terug zijn in hun
vroegere, nu ruime,
kamers.

3

5 KONINGINNE-
DAG - een blik in het
verleden - waar zijn
ze toch gebleven die
enthousiaste konin-
ginnedagvierders
vraagt het comité.

HEERLIJKHEID -
vroeger was Zand-
voprt een heerlijk-
heid, een stukje ge-
schiedenis uit de ar-
chieven van Haar-
lem.

7

l
HALVE EEUW -

vijftig jaar heeft de
familie Paapo nu een
strandtent, hoe ging
dat vroeger?

PANNENBIËR -
werd geschonken bij
het bereiken van de
hoogste top van
voorlopig het laatste
projekt van EMM.

9

11 TOERNOOI - een
geslaagd paastoer-
nooi van de hockey-
club, paasraces, een
verlies van een zaal-
voetbalteam, het
tennisseizoen is ge-
start en nog veel
meer op de sportpa-
gina.

l Mei-viering
ZANDVOORT - De Partij van

de Arbeid, afdeling Zandvoort,
organiseert op l mei een openba-
re bijeenkomst in het Gemeen-
schap huis aan de Louis Davids-
straat. De bijeenkomst begint
om acht uur 's vonds.

De avond wordt ingeleid door twee
bekende sprekers. Aad Kosto, woord-
voerder van de Partij van de Arbeid
in de Tweede Kamer, zal een verhan-
deling houden over de werkloosheid,
arbeidstijdverkorting, het nieuwe
werkgelegenheidsplan van de PvdA,
vrijwilligerswerk en de noodzakelijke
verandering van het arbeidsethos.

Dick Hamaker, woordvoerder na-
mens de dienstenbond FNV, zal de
nadruk leggen op de broodnodige
solidariteit tussen werkenden en uit-
keringsgerechtigden en de proble-
men die dit ook voor de vakbeweging
met zich meebrengt. Hierna krijgen
de aanwezigen uitgebreid gelegen-
heid in discussie te treden met de
inleiders. De pianist Dico v
n Putten zal met zijn combo het
geheel muzikaal omlijsten. De avond
is voor iedereen toegankelijk.

Kunst uit
gemeentelijk bezit

ZANDVOORT - Van 27 april/20
mei is in het Cultureel Centrum werk
te bezichtigen van: Saul Belem, Rob
Clous, Poppe Damave, Gerrit van
Dijk, Annemarie Pischer, Pieter Gil-
tay, Gen Glas, Louis Hartz, Marian
Jaspers, M. Jonk, Roelof Klein, A. de
Kroon,' Hannes Kuiper, Michel van
Overbeeke, Mat Reynders, Jan Ro-
land van Tetterode, Sonja Toets,
Chris Tonbreeker, Jan van der Veer,
Jan Verburg, J. Verkruisen, Cees Vis,
R. de Vries, Jan Westendorp, Paul
van Wierst.

De opening vindt plaats morgen-
avond van 20.00-22.00 uur, verder is
het Cultureel Centrum aan net Gast-
huisplein geopend dagelijks van
13.30-16.00 uur, behalve op maandag
en dinsdag. Op 5 mei is het centrum
gesloten.

op dat zij het betreuren dat het aan-
zien van en het vertrouwen in het col-
lege „binnen en buiten deze raads-
zaal ernstig is geschaad". De fractie
van de WD kwam eveneens met een
verklaring waarin werd gezegd dat de
verplaatsingskostenverordening in
dit geval te ruim is toegepast. Frac-
tievoorzitter Rita de Jong vroeg te
voorkomen dat herhaling van deze
zaak plaatsvindt. Het had trouwens
nog heel wat voeten in de aarde voor-
dat de raad over deze zaak verklarin-
gen kon afleggen. Het punt stond na-
melijk niet op de agenda. Burge-
meester Machielsen legde aan het be-
gin van de vergadering het verzoek
van raadslid Aukema om de kwestie
alsnog op de agenda te plaatsen aan
de raad voor. Na hoofdelijke stem-
ming bleken twaalf leden voor het
voorstel Aukema te zijn, waardoor
het afleggen van de verklaringen mo-
gelijk werd. Burgemeester Machiel-
sen verklaarde zich bereid de kwestie
van de secundaire arbeidsvoorwaar-
den (waaronder de verplaatsingskos-
tenverordening valt) nader met de
raad te bespreken, maar stelde ten-
slotte wel zeer nadrukkelijk: „Het
college van burgemeester en wethou-
ders werpt alle beschuldigingen die
in deze zaak zijn geuit ver van zich".

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Hartaanval
ZANDVOORT - Op zaterdag 21

april kreeg een 73-jarige vrouw een
hartaanval in een koffiebar aan de
Haltestraat. Ze had al medicijn inge-
nomen toen ze onwel was geworden,
maar dit bleek'niet afdoende. Men
heeft de vrouw snel zuurstof toege-
diend en vervolgens naar het Diaco-
nessenziekenhuis overgebracht.

Slaande
drugverkopers

ZANDVOORT - Een 17-jarige
Duitse jongen is op zaterdagnacht 21
april door een groep Nederlandse jon-
geren die hem drugs wilden yerko-
pen, zodanig geslagen dat hij naar
het Marinehospitaal moest worden
gebracht. De jongen werd mishan-
deld omdat hij weigerde de drugs te
kopen. Hij is bovendien bedreigd met
een mes.

IN PLAATS VAN VUIL OPHALEN, VUIL VEGEN

Fors verlies voor gemeente door
privatisering ophalen bedrijfsvuil

ZANDVOORT - Het budgettai-
re verlies voor de gemeente dat is
ontstaan door het afstoten van
het bedrijfsvuil kan voor 1984
worden geraamd op ruim hon-
derdduizend gulden.

Dit blijkt uit een aparte bijlage
van de voorjaarsnota, waarin het
college de reeds in het vooruit-
zicht gestelde cijfers produceert.

Aan totale inkomsten derft de ge-
meente nu een bedrag van bruto
ƒ 147.750.- terwijl bovendien door het
wegvallen van het inzamelen van het
bedrijfsvuil per jaar 1040 manuren
van het personeel moeten worden in-
gevuld, plus 500 uur (ongeveer één-
derde van de normale capaciteit per
jaar) van één vuilnisauto.

Besparing personeel
Deze duizend manuren wil het col-

lege invullen door 500 uur een chauf-
feur plus een bedrij fsvuilauto in te
zetten voor een vrachtauto met
kraan. Binnenkort kan de raad dan
ook een voorstel tegemoet zien ten
behoeve van de aanschaf van een
kraan.

Daar waren ze dan in volle glorie, drie leden van het A-team waarvoor veel kinderen en hun ouders naar het
circuit waren gekomen. Foto Berlott

A-team in Zandvoort
ZANDVOORT - Op maandag,

tweede paasdag, was het zover.
Drie leden van het A-team, de
TROS-televisieserie, landden met
een helikopter op het terrein van
de Slipschool aan het circuit.

Een belangrijke gebeurtenis
voor Zandvoort, zoals bleek uit de
enorme mensenmassa, waaron-
der natuurlijk veel kinderen, die
zich had verzameld om een glimp
van hun helden op te vangen.
B.A., Murdock en Face arriveer-
den omstreeks twee uur in een
door de KLM beschikbaar gestel-
de helicopter, compleet met film-
ploeg en gezinsleden.

L)e populaire acteurs stapten
onder enorm gejuich uit de heli-
copter, namen plaats in drie hier-

voor mooi opgepoetste antieke
Fords Thunderbird en reden rich-
ting hoofdtribune. Helemaal pro-
bleemloos verliep het tochtje niet,
de antieke auto's liepen aanzien-
lijke schade op in hun poging zich
een weg te banen door de mensen-
menigte. Maar gelukkig voor het
circuit-publiek werd de tocht
toch ondernomen. Eerder die dag
moest van een soortgelijke ronde
in Sneek en Harderwijk worden
afgezien, omdat men vreesde voor
ongelukken vanwege de grote
groep mensen die zich daar verza-
meld had.

Het raceprogramma van het
circuit was speciaal voor dit eve-
nement onderbroken. Het team
werd officieel welkom geheten op
het platform tegenover de tribune

door circuit-directeur Jim Ver-
meulen. Circuit-commentator
Kees Verhart stelde de acteurs
vervolgens enkele vragen die gro-
te hilariteit wekten. De actrice
Willeke van Ammelrooy hing hen
tot slot bloemenkransen om,
waarbij ze haar verbazing uit-
sprak over de enorme omvang
van B.A.'s nek.

Op eigen verzoek vertrok het
team op het dak van een busje,
zodat iedereen ze nog eens uitge-
breid kon zien. Via sluiproutes
moest de terugtocht naar de heli-
kopter worden ondernomen.

Hoe belangrijk het bezoek van
het A-team was, bleek wel uit het
feit dat uren na hun vertrek nog
honderden mensen stonden te
wachten in de hoop hun helden
nog eens te kunnen zien.

Daardoor behoeft 500 uur één
chauffeur met kraanwagen niet meer
ingehuurd te worden, hetgeen een be-
sparing op jaarbasis oplevert van
ƒ 20.825.-.

Voor 1984 kan men dus rekenen op
een besparing van ruim ƒ10.000.-
wanneer deze chauffeur met kraan-
wagen tenminste snel wordt ingezet.

Voor de rest van het personeel
moeten de werkuren anders worden
ingevuld. Het college zegt in de voor-
j aarsnota dat het niet mogelijk is de
werknemers in te zetten bij de plant-
soenendienst. „Dit kan niet wegens
het ontbreken van vakkennis, en er
zijn al genoeg ongeschoolden voor
het eenvoudige plantsoenwerk, juist
aan de mensen met vakkennis is een
tekort", aldus het college.

Schoon dorp
Nadat het college nog uiteengezet

heeft dat het personeel ook niet kan
worden ingezet voor werk dat nu
wordt uitbesteed, omdat of specialis-
tische arbeid werd uitbesteed, of om-
dat mankracht met machines of ma-
terieel van derden wordt gehuurd,
komt men met het voorstel tenmin-
ste 540 manuren per jaar te gebrui-
ken voor het schoonhouden van het
dorp.

Het college, heeft „mede gelet op
de discussie en de eensgezindheid
hierover in de begrotingsraad, voor
1984 besloten om met deze vrijvallen-
de uren voorshands een begin te ma-
ken met het opruimen van honde-
nuitwerpselen en het vegen van klei-
ne straatjes, pleintjes, hoeken en
trappen e.d.".

Volgens het voorstel van het colle-
ge drukken de 540 uur dan niet lan-
ger op de reinigingsdienst, maar ko-
men ten laste van de straatreiniging.

Bovendien wordt door het college
voorgesteld de capaciteit van de vuil-
niswagens te handhaven op twee, zo-
dat de zogenaamde motteballenwa-
gen verkocht kan worden.

De gehele privatisering zal de ge-
meente Zandvoort dan uiteindelijk
ruim honderdduizend gulden hebben
gekost, namelijk ƒ 106.112.-.

nadering van de prognose over het
resultaat van het afgelopen jaar, en
ook de doorlichting van de begroting
voor het lopende jaar kan slechts bij
benadering worden gegeven.

Het college had ook liever een voor-
jaarsnota het licht doen zien die meer
als „beleidsstuk" had kunnen die-
nen. Zo lang echter de gemeente nog
niet tot automatisering is overge-
gaan blijkt dit niet mogelijk te zijn.

De gemeenteraad zal het dus nog
in 1984 met deze nota moeten doen,
een nota die een gortdroog verslag is
van cijfers en cijfertjes.

Afwijkingen in positieve en nega-
tieve zin kunnen zich nog voordoen.
In feite moeten wij ons thans nog be-
perken tot hoofdlijnen en uitschie-
ters. Zo kunnen bijvoorbeeld inflatie,
personeelslasten etc. nog moeilijk in
het totale begrotingsbeeld worden
verwerkt. De rente-ontwikkeling en
de gevolgen daarvan kunnen slechts
globaal en aan één post worden ge-
toetst", aldus het college in de inlei-
ding behorend bij de voorjaarsnota.

Wel verwacht het college over 1983
een batig saldo van ƒ 54.115.-.

De saldi-reserve per ultimo 1983 zal
stijgen tot ƒ 812.222.- doch het college
is voorstander van een stijging van
de saldi-reserve tot omstreeks één
miljoen, dit is noodzakelijk om de no-
dige financiële flexibiliteit te hand-
haven.

Tegenvallers

Voorjaarsnota
Voor het overige geeft de voorjaars-

nota 1984 slechts een zeer globale be-

Volgens de voorjaarsnota belopen
de nadelige ramingen voor 1984 van
de secretarieleges en rechten van de
burgerlijke stand ƒ40.000.- terwijl
ook de personeelslasten, evenals de
kosten van de administratieve ine-
chanisering hoger zullen uitkomen.

De politie levert een klein voordeel
op, doch de brandweer vergt aan uit-
gaven brandbeheer en personeellas-
ten een kleine tien mille meer. Ook
de wateroverlast in 1984 is schuldig
aan de overschrijding van het ge-
raamde bedrag, zodat al met al het
college een budgetruimte van
ƒ89.605.- voorziet. Een bedrag dat
aan de post voor onvoorziene uitga-
ven dient te worden toevoegd, aldus
de voorjaarsnota.

Zandvoort; s;
Nieuwebflad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BONi flOTEËRMIJ OOK ALSAÖÓNNËE!^

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /T5\
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FAMILIEBERICHTEN

Enige nn algemene kennisgeving

Mot dioefhoid geven wij u kennis dat na een .iorg-
/ciam !e\en van ons is heengegaan onze vadei,
M.hoon\ adei en opa

Alphonsius Johannes
Hubertus Spoldcrs
weduwnaar \an Maaitje Schuiten

op do leeftijd \ an 79 jaar

Zandvoort,
Tineke en Jan
\ a n den Bergen-Spoldeis
Naolette, Maic

\mstoidam,
Alicc en W i m
Pnjs-Spoldei^
Lod<, Deboiah

L< 'sd
Hei man en Maijon
Spolders-van Es
Florence, Erwin

Zand \on i t 2.i ipul 1984
T]ei k Hiddcs-.li aal 19
Coi i espondcntn>-adies
Steil l d ô")^l HB Eerbel

De begiafenib heeft heden te Zanckoort plaatsgo-
\ o n d t n

Dankbaai \ooi de vele jaren dat wij haai in on.s
midden mochten hebben, is na een liefdevolle \e i-
/oigmg in de ALTINGERHOF te Bellen, van ons
heengegaan orze lieve moedei, gioot- en ovei-
giootmoeder

Pieternella Cornclia van Balen
sedeit 10 oktobei 1972 weduwe van
EVERT DEES

m de ondeidom \nn 90 jaai

Bellen
H E Dees
C M Dees-Kion

Groningen
C Hefting-Dees

Diever
C J v d Bos-Dees
H v d Bos
Klem- en achterkleinkinderen

Bellen, 24 apnl 1984
Coir adies Encalaan 39, 9411 AP Bellen

De ciematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 apnl
a s om 1500 uui in het crematorium „De Bos-
kamp", Europaweg Zuid te Assen
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-
icn

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507 - 172M/ 12137/13278

^ Overheerlijke TOMPOUCES |
' i

5R.v.d.Werff
Tol weg 6-Tel. 1 5001q i oiweg o - i ei. i ou u i fl-7 f ^

Autorijschool G. van Engelen
Troelstralaan 62/3

OPGELET!

Voor nieuwe leerlingen, schakel en
automaat:

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Tel.02507-1 94 53, b.g.g. 1 3887

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

Lt10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel.02507-1 40 90 / 1 47 64

JI GAAT DOOR DE KNIEËN VOOR
'N NATURO KURK VLOER

't is warwte-eneluids-
isolerend.g&v
l n onderhoud, veerkrachtig
ensll/tvast, eenvoud ft
zefteleggeti,

EJke NK.-win&t heeft
een wedstrijdfvmiHlier.

decoratief en sfeervol,
verkrijgbaar in 5O soorten.
Prizen vanaf f 12,50 tot

Aai... en iedere maand
Kans op een gratisla/voleren kwasten.

Natu/vKurk vloer...

Bel voor gratis documentatiepakket onderstaand adres.
ALMERE-STAD: Umuidenstraat 33,Tel. 03240-33277 AMSTERDAM: Weissenbruchstraat 31-37
(tussen Hoofddorpplein en Surinameplein) Tel: 020-177138 HAARLEM: Jansweg 26-28 (bij station,
achter parkeergarage). Tel: 023-318281
ALKMAAR Tel 072 120230 ALMERE-STAD Tel 032<!0 33277 AMERSFOORT k-1 033 630537 AMSTERDAM UI 020 17713b APELDOORN
Tel 055 222680 ARNHEM Tel 085453503 BREDA Tel 076 149050 DEN BOSCH Tel 073 130465 DEN HELDER Til 0223017760 EINDHOVEN
Tel 040 432068 EMMEN Tel 05910 41130 GRONINGEN Tel 050 716718 HAARLEM Tel 023 318281 HOORN Tel 02290 15483 LEIDEN
Tel 071 149738 MAASTRICHT Tel 043 11810 NIJMEGEN Tel 080 234433 ROTTERDAM Tel 010 133939 SITTARD Tel 04490 12116 TILBURG
Tel 013 359629 UTRECHT Tel 030948835 ZWOLLE Tel 038 221330 BELGIË AALST, Tel 053 785857
Geopend dinsdag t/m vriidagOgOO 1800uur Zaterdag 09 00-17 00 uur Koop.ivonden 19002100uur

NK naturo kurk DE VLOER DIE ALLES MEE HEEFT...OOK Z'N PRIJS-

* Te koop FOTOTOESTEL
Practica met drie objectie-
ven en tas, prijs ƒ 225 -
Tel 02507-15256
* ALLROUND BOUWVAK-
KER of chauffeur (werk-
loos) vraagt werk van 4
uur per dag Tel 02507-
19593
* Te koop een junior PLA-
TENSPELER met S boxen
en microfoon voor spot-
prijs van ƒ 75 - Tel
02507-15519
* Te koop aangeb BONT-
JAS, kort model, kleur
lichtbruin, damesmaat 44-
46, vraagprijs 250 - Tel
02507-17463
* Alleenst dame 55+ zoekt
LOTGENOTE om samen
woonruimte te huren en
voor vriendschap, met
lesb Tel 19112
* Te koop 3-ZITS BANK
met bijpassende FATJ-
TEUIL beide hebben mooi
houtwerk met nbcord be-
kleding Tesamen ƒ 275 -.
Tel 02507-15052
* Verzamelaar vraagt OU-
DE PRENTBRIEFKAAR-
TEN Voor fraaie kaarten
goede prijs tel 023-
377405
* Te koop MIMISET
chroom/rookglas ƒ 25 -,
hoektafel idem ƒ 25 -, sa-
lontafel rookglas 0 90 cm
ƒ 75 -. Tel 02290-36669,
vervoer kan geregeld wor-
den

KLEUTERLEIDSTER zoekt
per medio aug., liefst zelfst.
woonruimte m Zandvoort.
Reakties 072-115939.
KAMERVERHUUR De Witte
Zwaan. Tel 02507-12164/
13713.
Gevr. gemeub. kl. WONING
of appart. v. mei tot septem
ber. Br. ond. nr. Z 763 bur.
v.d. blad.
WOONR. gevr. met spoed,
huur ± 300.-. Tel. 02507-
14406.
Meisje 20 jr. zoekt WERK, er-
varing m horeca. Tel. 02507-
14406.
* Permanente WOONRUIM-
TE gez. in Z.voort (voor 2
pers.) huur tot 550.-. Tel.
15186.
Hallo ik ben Angela, als je een
leuke, sexy, lieve brief wil ont-
vangen. Bel 020-791018.

Tuinaanleg
Bert Pols jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte! Tel. 020-999245.
* GEMEUBILEERDE KA-
MER te huur. tel 15182-
16033

HILLEGOM-ANTIEK.
Honderden gezellige meub.
m vele houtsoorten v be-
taalb. prijzen. Ook klein
antiek Leidsestr. 123 in
tumcentr. Dagel geop.
Koopavond 02520-20993.

Wij zoeken een

ervaren verkoopster
(géén seizoenwerk)

als uitbreiding van ons jonge, enthousiaste
team.

Parfumerie v. d. Werf
Kerkstraat 23 - Zandvoort
Tel.02507-1 21 07-1 7781

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

MlCRO

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluillijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tetèt telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8. Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
slerdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Inlormatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.

Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
yerspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
[deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) ol zende"
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsteidam._

* Te koop gevraagd 4- of 5-
pits GASSTEL. Tel. 025O7-
14464.

Via de gemeente Zandvoort bestaat de
mogelijkheid om werkervaring op te doen op
verschillende plaatsen, zoals bij de secretarie,
dienst publieke werken, zwembad "De Duin-
pan" etc

Deze projecten zijn goedgekeurd door de
zgn Regionale Toetsingscommissie.
O.a bij genoemd zwembad zijn weer diverse
vacatures
Ben je al wat langer werkloos, beneden 23
jaar en heb je nog niet gewerkt, dan bestaat
de mogelijkheid om geplaatst te worden.
Er zal naast je uitkering per maand een on-
kostenvergoedmg beschikbaar worden ge-
steld.

Voor uitvoerige informatie kun je terecht
bij de afdeling Personeelszaken, tel. 14841,
tst 140

Folders met een aanmeldingsformulier zijn
verkrijgbaar bij de receptie van het raadhuis,
bij de afdeling Sociale Zaken en bij de open-
bare bibliotheek te Zandvoort.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag e/? nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 - 33 19 75

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

%. y.

Kwekerij P. VAN KLEEFF l

•*
*
#
#

*

*J

**

Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 17093

VOOR KOMPLETE BEMESTING VAN UW TUIN

ffPOKONGAZON-MESTSTOFFEN! WOLF GEBATE
•f AS F
^OOK BIOLOGISCH

BORDER- EN TUINMEST*
SPECIALE ROZENMEST
GEDROOGDE STALMEST
GAZONMEST MET ONKRUIDVERDELGER
GAZONKUUR (SPECIAAL TEGEN MOS-GAZONS)
GAZONVERNIEUWING (WOLF)
BEPLANTING - GEREEDSCHAPPEN - ZADEN
GROENTEPLANTEN - KAMERPLANTEN E.D.

^ jfojc* ***************************** -it

f 100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30.-,

m.m.v. oud-coureur en anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT20-TEL. 02507-1 2071

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
V3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOI ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie! Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier

van 0,08 cal. m2 ho C. ^ Knirjpincj (Dld.)

• 15 jaar garantie
O nooit meer schilderen
• 5-punts sluiting
• preventie tegen inbraak

• leverbaar m vele kleuren J
• geluidwerend 9

ventilatiestand 9 SchllifpIllBII
draai-kiep systeem Q RolllllkCD

modelhuis/showroom

Hans Wiering
PERFEKTIEOPMAAT! Tel. 02290 -e 12 95

VERKOOPKANTOREN

Diverse soorten glas
Levering inkl. therm.
beglazing

• EGMONO BINNEN 4*'
TEL 02206-3545
• LANDSMEER

TEL 02908-1165
• ZWAAG

TELL 02290-39605

stuurt u de antwoordbon
ingevuld in een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere

J informatie

~

itime
Ons restaurantgedeelte is nu ook weer 's avonds geopend
(keuken tot 21.00 uur).
Naast diverse

VLEESGERECHTEN
voeren wij een ruime sortering

VISSCHOTELS
(tong, schol, kabeljauw, enz.)
Ook verzorgen wij voor groepen vanaf 20 personen

complete barbecue-party's
Graag zullen wij u hierover vrijblijvend informeren.

Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.
Tel. 02507 -188 88.

NBUBQFVOLVO
ZÏEN AANKOMEN.

De levensduur van een Volvo
woidt in de fabriek bepaald en niet door de
weersomstandigheden daarbuiten Want
elke Volvo krijgt van huis uit een omvangrijk
roestpreventie programma mee, om m te
beschermen tegen ons soms zo barre
klimaat

Zo wordt het plaatstaal verzinkt en
ondergaat de hele carrosserie een lange
reeks beschermende behandelingen Maat
regelen die worden afgerond met een volle
dige ML behandeling in de holle ruimten en
een PVC laag over de gehele onderkant

Kenmerkend voor Volvo's hoge
kwaliteitsnormen is trouwens ook het feit
dat de voorportieren voorzien zi|n van zwaie
stalen buizen Een idee waarmee Volvo het

tekort aan vangi ails langs de wegen definitief
opvangt Een comfortabele gedachte ook, bij
een toch al zo comfortabele auto

Voeg daarbi) het perfecte wegge
drag en niets staat u nog in de weg om een
overtuigende proeft it te maken in een van de
vele Volvo modellen

En mocht u vervolgens uw
huidige Volvo willen inruilen dan zult u
merken dat Volvo's niet alleen hun glans
maar ook hun waarde behouden

Volvo 340'360 serie vanaf f 17650 incl BTW
Allevermgskosten(3 /5 Vraag mlonrutie over de
aintrekMijke Volvo leabetaneven

VOLVO

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brecierodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

MICRO voor de particulier

m

Zandvoorts nieuwsblad
Fiets kopen of verkopen'' Bankstel of
andere huisraad te koop? Een medede-
ling te doen? Kortom alles wat u in de
particuliere sector kwijt wilt.
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Tot een maximale vraagprijs van ƒ300,- kunt u gratis
adverteren met een Micro.

Micro's kunnen NIET telefonisch worden opgegeven!
Gebruik voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat tussen ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele woorden of letter-
grepen. Zie voorbeeld hierboven. Vul hieronder uw tekst in!

Mijn „Micro" kunt u de eerstvolgende verschijndag plaatsen.

FNaam

LAdres. ...
l

Telefoon

Lf̂ 'ESFlËl

Uitknippen en opsturen, (frankeren als brief) met vermelding van uw postcode, naar ons
kantoor:

Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
of afgeven: Kantoor Zandvoorts nieuwsblad

Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

De tekst van uw Micro rrtoet uiterlijk maandag 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing in
dezelfde week. Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening gebracht, contant op
één van onze kantoren te voldoen.
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AU1OINFO AUTO1NFO
Strakke aero dynamische lijnen

Nieuwe Lancer goed voor
langdurige autorelatie

lVeel dealers van automerken
uilen het met mij eens zijn, dat
r toch wel degelijk van een ge-
rouwheid aan een bepaald merk

bij het koperspubliek kan wor-
len gesproken Tevredenheid
over wagen en service, persoon-
ilke bekendheid met de dealer
'ii zijn personeel, de vaak wat
logere mruilpnjs als je bij het-
elfde merk blijft, allemaal facto-
'n die tot een langdurige relatie
n trouw kunnen leiden
Toen ik onlangs bij een Mitsu-
ishi-dealer even moest wachten
mdat de Lancer, het onderwerp
an dit verhaal, nog onderweg
as, trof ik daar een bezoeker,
ie me vertelde, dat hij in zijn
esde achtereenvolgende Mitsu-
ishi reed Ditmaal een Galant,
n dat hij zo'n fan van dit merk
as geworden, omdat hij eigen-
jk nooit en te nimmer door zijn
agen in de steek was gelaten
Als je met je auto je brood moet
erdienen en zo'n 60 000 km per
aar aflegt, dan kun je je wagen
igenlijk geen uur missen. Wel-
u, ik kom hier vrijwel nooit an-
ers m de werkplaats dan voor

onderhoudsbeurt".

Wel, na dit compliment van een
Mitsubishi-aanhanger, dat overigens
door meerdere vrienden en bekenden
onder de Mitsubishi-njders werd be-
vestigd - al zijn er vanzelfsprekend
meer merken, die om dezelfde rede-
nen zulke trouwe klanten kennen -
wat gegevens over de dit jaar
geïntroduceerde nieuwe Lancer-se-
ne
Drie motoren

Als ik begin met de krachtbron,
dan is er keuze uit een drietal moto-
ren een 1,2 liter en een 1,5 liter benzi-
nemotor en een 1,8 liter dieselmotor
De 1,2 liter is wat lichter en zuiniger
dan zijn vorganger m de Lancer F
van 1244 cm3 teruggebracht tot 1198
cm3 door een wat kleinere boring De
kompressieverhoudmg steeg tot 9,5
l, wat normale brandstof toelaat

Ik heb een aantal ritten gemaakt
met de lichtste uitvoering, de 1,2 liter
dus en die motor toonde zich heel ge-
willig met zijn vermogen van 55 pk
bij 5500 t p m De trekkracht was
meer dan voldoende, het gelmdsm-
veau opvallend laag en het schakelen
met de vijfversnellingsbak, waarmee
deze Lancer was uitgerust, verliep
perfekt

Het dashboard heelt klokken en me-
tcrs \an flink formaat, die duidelijk
afleesbaar zijn

Wat de overbrengingen betreft, er
is voor de 1,2 liter motor keuze uit
een 4- of 5-bak De 1,5 liter is uitge-
rust met een 5-bak of een dneversnel-
lingsautomaat en de 1,8 liter diesel
met een vijfbak Nogmaals, die licht
ste motor voldeed goed maar per-
soonhjk zou ik, als ik voor de keuze
stond, toch de voorkeur geven aan de
1500 uitvoering, die met een vermo
gen van 75 pk toch wel wat meer trek-
kracht en accelleratievermogen heeft
te bieden Vergeleken met de 1200
GL is die uitvoering ƒ 2 250,- duurder,
maar dat is het verschil m prestatie
zeker waard

Het remgedrag is goed te noemen
De vakuum bekrachtigde schijfrem-
men voor (de Diesel heeft geventi-
leerde schijven) en de zelfstellende
trommelremmen met remdrukbe-
grenzer achter grijpen soepel aan en
werken uitstekend Bij een aantal
malen herhaald krachtig remmen
was geen „fadmg" merkbaar en trok
de wagen ook niet scheef

Ook over de weghggmg geen klach-
ten, al zou ik me kunnen voorstellen
dat een enkeling misschien een wat
soepeler vering zou prefereren, maar
dat is ook dikwijls een kwestie van
persoonlijk smaak Zelf was ik met
weghggmg en weggedrag best mge-
nomen Het stuur ligt prettig m de
hand en het stuurkarakter is neu-
traal te noemen Zoals m bijna alle
moderne automobielen is het tand-
heugelpnncipe toegepast, hier met
een variabele overbrenging Dat pakt
zo uit, dat meer stuurkracht nodig is
als het stuurwiel in de neutrale stand
staat en minder bij het nemen van
een bocht

De zit achter het stuur kan goed
aan het postuur van de rijder worden
aangepast doordat de rugleuning
voor traploos verstelbaar zijn en bo-
vendien is in de 1500 versies de be-
stuurdersstoel nog in hoogte verstel-
baar

Flink formaat
Het mstrumentenpaneel van de

nieuwe Lancer heeft klokken en me-
ters van flink formaat, die ook door
de mdirekte verlichting duidelijk en
gemakkelijk afleesbaar zijn Voor de
bediening van licht- en wis/was-scha-
kelaars zijn satellieten op de stuurko-
lom onder het stuur geplaatst In het
begin wel eens even zoeken, maar na
een tijdje probleemloos en vinger-
licht te bedienen

De beenruimte in het interieur, zo-
wel voor als achter, is ruim voldoen-
de De kuipstoelen voorin zrjn van
hoofdsteunen voorzien en de achter-
bank is breed genoeg om drie passa-
gies te herbergen Met een luchtver-
versend verwarmings- en ventilatie-
systeem is het leeflimaat binnen
goed regelbaar

De kofferbak is ruim genoeg voor
een komplete vakantiebagage van
een heel gezin met zijn inhoud van
420 liter Bij de 1500 GLX is de ach-
terbank uitgerust met een neerklap-
baie a-symmetrisch gedeelde IPU-
nmg waardoor de kofferbak van bin-
nenuit toegankelijk is en lange voor-
werpen zonodig het interieur kunnen

Het interieur biedt \olop ruimte en is
keurig afgewerkt. De \an hoofdbteu-
nen \oorzieiie voorstoelen zijn tra-
ploos \crstelbaar.

worden bmnengeschoven
Aan het uiterlijk is alles gedaan om

strakke aerodynamische lijnen en
een lage luchtweerstand te verwezen-
lijken Stijlen en regengoten zijn wég-
gewerkt, de ruitenwissers zijn in de
lijn van de motorkap opgesteld en de
deurhendels zijn verzonken aange-
bracht

Ik begon dit verhaal met een ont-
boezeming van een bijzonder tevre-
den Mitsubishi-benjder Welnu, de
nieuwe Lancer in zijn verschillende
versies zal aan die reputatie geen af-
breuk doen en met de m totaal zes
verschillende versies is er een be-
hoorhjke keuzemogelijkheid om dat
type uit te zoeken, dat het beste bij
uw persoonlijke wensen en rijstijl
past

Tot slot een overzicht van de tech-
nische gegevens van de Mitsubishi
Lancer 1500 GLX

Strakke, .lerofKiiiimischc lijnen van
de nieuue Mitsubishi L.nu er

Motor 4 cilmdei m lijn vootin
dwaisgeplaatst inhoud 1468cm3,bo-
nng x slag 75,5 x 82 mm, kompressie
verhouding 95 l max vermogen 75
pk bij 5500 t p m max koppel 113
Nm bij 4000 t p m

Max snelheid 1GO km/u
Brandstofverbruik bij 90 km/u

constant l op 18 2, bij 120 km/u l op
13,5,
m stadsverkeer l op 11 5

Transmissie 5 versnelüngsoak 01
drieversnelhngs automaat aandnj-
vmg op de voorwielen

Stuurinnchting tandheugelbestu-
nng, zelfcorrigerend

Vermg voor onafhankelijk
McPherson systeem met stabihsa-
torstang, achter onafhankelijk met
progressieve schroefveren en stabili-
satorstang

Remmen kruiselings gescheiden
systeem met tandem hoofdremcilm-
der vakuum bekrachtigde schijfrem-
men voor, zelfstellende trommelrem-
men met remdrukbegienzer achter

Banden 155 SR 13

Afmetingen lengte 4125 mm
breedte 1635 mm, hoogte 1360 mm,
wielbasis 2380 mm, spoorbreedte
voor 1390 mm spoorbreedte achter
1340 mm, draaicirkel 10 m Kente-
kengewicht 880 kg

Prijzen Lancer 1200 EL ƒ 18 895,-
Lancer 1200 Gl ƒ 20 195,-
Lancer 1500 GLX ƒ 22 445,-
Lancer 1500 GLX Automaat

ƒ24 195,-
Lancer EL Diesel ƒ 22 495,-
Lancer 1800 GL Diesel ƒ 23 795,-

Bij kleine schram
zelf,,dokter" spelen

Het is vandaag de dag heel
goed mogelijk om kleine lakscha
des aan onze automobielen zelfs
bij auto's met een metalli
claklaag /elf te vei helpen

Zo heeft Volkswagen een lakie
paratic.set voor doe-het-zelvei s m
de handel gebiacht die bestaat
uit een hoeveelheid plamuui, een
kleine spatel, schuuipapier met
twee verschillende fijnheidsgia-
daties en afplaktape Daainaast
heeft men alleen nog een spuit-
bus lak of een lakstift nodig die
in de bij de auto's passende ongi
nele kleuren verknjgbaai zijn

Het bij \veiken begint met het glad
schuren van de ondergiond oeist
giof en daarna f i jn waamn - wanneei
ei kleine deukjes oi krassen aanwezig
zijn - de plamuui wordt aangebiacht
en uitgestreken En wel /o dat een
glad en schoon oppei vlak ontstaat

De volgende fase van het werk bc
paalt de kwaliteit van de icpa ia t iu
na het drogen van het met plamuui
bestreken vlak wordt 7orf>vuldig ge
schuurd eerst giof en daaina fi]n
Tenslotte wordt - het zij met de
spuitbus of met de lakstift de nieuwe
lak zodanig aangebiacht dat het lie-
le vlak mooi is gedekt Meestal xyn
hiervoor twee bewei kingen noodza-
kelyk

Als het gaat om een metalliclak is
er nog een extra bewerking noodza
kelijk Na een droogtijd van dertig
minuten wordt vervolgens de tians
parante lak aangebracht en wel due-
maal na elkaar want drie lagen hier
van zijn noodzakelijk opdat de dek
lak zijn beschermende functie naai
behoren kan vervullen De beloning
voor al deze moeite is meteen 7icht
baar

Een VW-lakreparatieset voor doe-
het-zelvers maakt het wegwerken
van kleine beschadigingen tot een
simpel karwei

TENAUff5™AVENUE IN UWE MTH BEAUTY.

i rx

WM8* $L£CHT$ &IK£I£

AVE

«" 111%•:;,;,:;. J-flf. "f

Franse charme met een vleugje Ameri-
Jise brutaliteit Dat is de Renault 5th
tiue ten voeten uit Of het nu gaat om de
tm' of de 1108 cm3 versie: de Renault 5th
nue is een pittig wagentje dat bü je past als

> zien wilt worden.
Elegant op z'n wielen met speedline

ttnetalen velgen, markant in z'n fraai door-
wrde striping. En natuurlijk brutaal tot in
«.Todynamische dakspoiler.

De Renault 5th Avenue is motorisch op
•ip een Renault 5 Dus feL soepel en zuinig

(verbruik TL versie: l op 21,7 bü 90 km/u, l op /
16,1 b« 120 km/u en l op 15,9 in de stad). /

De Renault 5th Avenue: is he^ ramour of f(
is het love? Dat moetje zelf komen proeven.

De 5th Avenue financier je 't beste by je
Renault dealer, ofwel in één jaar zonder rente
(0%), ofwel in 24, 36 of 48 termijnen met 8%
effectieve rente op jaarbasis'Zo'n 4% lager dan
de laagste bankrente! (25% aanbetahngwette-
lyk verplicht, al dan niet in de vorm van inruil).
Het aanbod geldt voor alle Renaults 5,9 en 11.

WO®

1NAULT 5thAvenue
13.995,-. Meveringskosten f 342,-. Pryzen inclusief BTAV Wijzigingen voorbehouden.

«ncieringsactie in. samenwerking mei Renault Credit Nederland B.V. *Maximum crediet-bedrag 111.. 000.- Alleen in de maand april. Renault adviseert elf oliën.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Koof/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

m
AUTORIJSCHOOLm

* GRIMBERG

SCHAKEL en AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG/ZAND VOORT/TEL 02507-16197

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

AUTORIJSCHOOL

G.
ENGELEN

Troelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18 15 en 18 45 uur
van maandag t/m vrijdag

Tel. 02507-19453, b.g.g. 13887

G. van Engelen
LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62-3,2042 BT Zandvoort - Tel
02507-19453 b g g 13887
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ABN Privé-rekening.
Om 't u makkelijk
te maken.

Als u een ABN Pnve-rekening opent
bent u v a n alle gemakken voor?ien De bank
regelt uw betalingen,automatisch als u w i l t
U krugt overzichten \an al uw inkomsten
en ui tgaven U kunt overhandige I.uro-
chequcs besLhikken U hebt toegang tot alle
ABN'-diensten /oals bparep, lenen,
verzekeringen, vakanties Komt u eens praten

Wij helpen.
ABN Bank
Grote Krocht 12, tel. 15341

GROENTEN en FRUIT
Grote Krocht 23

Zandvoort
Tel. 1 44 04

Dagelijks verse aanvoer
van

ZOMERKONINKJES
(AARDBEIEN)

tegen de laagste prijs

& (&C\ ***

+>®**/

«au na
xonnetoank

Brood- en Banketbakkerij

E. PAAP
De bakker m Zandvoort voor elke gelegenheid'

Potgieterstraat 24 - Zandvoort-Noord
Telefoon 12865

HANDWERKZAAK „Berendhia"
• Breiwol - Smyrna * Breimachines
9 Handwerkpakketten • Poppenmode
• Alle mogelijke modellen en patronen
voorradig, voor mannen en vrouwen van
O tot 80 jaar. Wij geven u goed advies.

Grote Krocht 26 - Tel. 02507-17423

VERSTEEG E'S Ijzerhandel
Vooral uw:
• Uzerwaren • Tuingereedschap
• Gereedschappen • Elektrische artikelen
• Makita - AEG - Skil elektrische gereedschappen
en „DOE-HET-ZELF"-artikelen.
PAKVELDSTRAAT 19-ZANDVOORT-TEL 1 2554

MANEGE „RÜCKERT

Voor lessen en buitenntten
onder deskundige leiding

FNRS

ANWB
Bondsstal

Inlichtingen:
MANEGE „RÜCKERT"
Vijverpark - Vondellaan
Zandvoort
Tel 02507 -1 28 85

VREEBURG & Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT

TEL 12451

ZANDVOORT HOUSING SERVICE BV
Zeestraat 30 - 2042 LC Zandvoort - Tel. 02507 -1 46 96

Bemiddeling bij HUUR/VERHUUR en BEHEER van
APPARTEMENTEN en VAKANTIEVERBLIJVEN

Gespecialiseerd m seizoenverhuur vakant/eflats en -huisjes
voor de zomer- en wintermaanden. Huurprijzen op aanvraag.

Fa. L BALLEDUX & ZONEN

MEUBELEN
KAMERBREED TAPIJTEN
GORDIJNSTOFFEN
LUXAFLEX ZONWERING
ALLE SOORTEN VLOERBEDEKKING

Haltestraat 27-29 - ZANDVOORT - Telefoon 12596

BPASFOTO S

AKELS

Kerkstraat 29-31
Zandvoort - Tel 12513

Uw adres voor

• foto en film
• lederwaren
• koffers
• luxe artikelen

De fascinerende
sfeer van een

internationaal
easino.

Faites vos jeux. Rien ne va plus.
Dat klinkt dag in dag uit in een uiterst
fraaie speelzaal met 11 Roulette-tafels

en 5 Black Jack-tafels. De mmimum inzet
voor Roulette is 2 gulden. De entree is

f 7,50. Er is een bar, een petit-
restaurant en een TV-lounge.

Alles airconditioned. Legitimatiebewijs
is vereist. En vanzelfsprekend ook

korrekte kleding.
Dagelijks open van 2 tot 2 uur.

Casino Zandvoort
Badhuisplein 7. tel. 02507 • 18044

Programma voor Koninginnedag 1984

Evenement

Aubade Zandvoorts
Muziekkapel
Bedrijfsvoetbaltoernooi

Rommelmarkt

Kleutervoorstelling

2e optreden Zandvoorts
Muziekkapel
Officiële opening
door de burgemeester
Optreden Damiate Band
Haarlem
Wandeltocht

Optreden Drumfanfare
Zoeterwoude
3e optreden Zandvoorts
Muziekkapel
2e optreden Drumfanfare
Zoeterwoude
Optreden Old Timers

Kinderfestival

Optreden Flora Band
Rijnsburg

Estafette

Ringsteken

Taptoe met optreden van
Show en Marching Band
„Kunst en Genoegen",
Muziekvereniging
„Oefening Baart Kunst" en de
Damiateband
Oranje-rally

Oranjebal met optreden
van Lee Towers

Plaats

Trans van de
Watertoren
Terrein van v.v.
Za ndvoortmeeu wen
Gasthuisplein

Gebouw De Krocht

Huis in 't
Kostverloren
Raadhuisplein

Dorp

Raadhuisplein
(start)
Huize Bodaan

Clarakliniek

Nieuw Unicum

Grote Krocht

Raadhuisplein

Grote Krocht
Dorp
Grote Krocht

Grote Krocht

Grote Krocht

Dorp (start bij
Restaurant Delicia)

Dancing l'Auberge,
Gasthuisplein

(W) = door de wethouder van sportzaken
(B) = door de burgemeester'

Tijd

09.00

Prijs-
uitreiking

09.00 16.30 (W)

09.00-
13.30
09.45-
11.45
10.00

10.30

10.30

10.45

10.45

11.00

12.15

20.00-23.00(8)
23.00 in Rest.

Delicia
20.00

Als bloemen konden spreken adviseerden ze

Bloemenmagazijn „ERICA"
Voor degelijk en modem werk

• Tevens gespecialiseerd in bruids-en grafwerk
« Wij verzorgen uw bloemen door het gehele land
• Enorm gesorteerd m exclusieve kamerplanten

Grote Krocht 24 - Telefoon 12301

T a x i T e e s s e l i n g
16550 • 16843

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dr C A Gerkestraat 47 rood - 2042 EN Zandvoort

H AA R VERZORGING

HENK VAN DER FEÉR
Diaconiehuisstraat 24 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 38 74

Haltestraat 26
Zandvoort

Tel. 02507-125 24

Het gehele jaar geopend

Parkeerterreinen voor het ZUIDERSTRAND

Benzine-station
*r DE ZUID"

Ook voor dagkaarten voor de Amsterdamse waterleidingduinen.
Ir. Friedhoffplein (t/o de Sterf lat) -Tel. 02507 -1 47 70

RENAULT • Off dealer
voor Zandvoort

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Curiestraat 10 - ZANDVOORT - Telefoon 02507-12323/12424

• Occasions met ANWB-rapport en Bovag garantiebewijs.

wenst de inwoners van
Zandvoort een plezierige

Koninginnedag.

Zeestraat 49-51
Telefoon 12023 - Zandvoort

13.30- i 15.00
15.00 (B)
14.00-
16.00
14.00-
15.30
16.00-
18.00
18.45-
20.00
20.00-
21.45

1
\

L_

i 18.00
(B)

19.45
(B)

i

Autobedrijf
VersteegeKVL

Pakveldstraat21 -Zandvoort
Tel.02507-1 2345

ALTIJD
VOORDELIG,

SNEL EN
SCHONER.

Grote Krocht 21 - ZANDVOORT - Tel 02507-12574
Zandvoortselaan 69 - HEEMSTEDE - Tel 023-283245

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL13136

Speciaal Drogisterij

MOERENBURG
Haltestraat 8 - Telefoon 16123

Voor al uw: • GENEESMIDDELEN
• REFORM-EN DIEETPRODUKTEN

RESTAURANT

ZANDVOORT
02507 -1 35 99

Kerkplein 8 - Zandvoort

REISBUREAU KERKMAN
• Vliegreizen
• Touringcarreizen
• Cruises
• Rijnreizen enz. enz. enz.

GROTE KROCHT 20 - ZANDVOORT - TELEFOON 12560
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Renovatie Huis in de Duinen
ZANDVOORT - De renovatie

van het bejaardencentrum Het
Huis in de Duinen is momenteel
halverwege. De bewoners die in
het najaar verhuisden van het
grote huis naar de houten nood-
woningen, zijn inmiddels terug-
gekeerd in de geheel gerenoveer-
de en verruimde kamers, en heb-
ben nu de beschikking over een
eigen douche, een eigen toilet en
een klein keukenblok, en ze zijn
allemaal, zonder uitzondering
bijzonder enthousiast.

,,Je kunt niet zeggen van de hel
in de hemel, dat klinkt wat cru,
maar als je mij diep in het hart
kijkt, dan is het wel zo", ver-
klaart een zeer kwieke en monte-
re bewoonster van ruim tachtig
jaar over de renovatie.

„Speciaal dat eigen toilet, niet
meer de gang op te moeten, en ja, een
toilet hoe vaak het ook wordt
schoongemaakt is toch afhankelijk
van de gebruikers. Wij zijn allemaal
oude mensen, en tja daarom ben
ik zo gelukkig dat aan die ellende
tenminste een einde gekomen is".

Ook de woonruimte, het vloerop-
pervlak is een grote verbetering,
vroeger was er slechts plaats voor
een bed, een tafeltje en misschien de
tv en een kastje, maar dan was het
echt vol. Nu heeft men tenminste
loopruimte, men kan zogezegd uit de
voeten, terwijl een hele verbetering
eveneens is dat men nu twee ramen
heeft, plus een eigen keukentje, hoe
piepklein dit ook mag zijn.

Eigen keuze

Behalve het feit dat de bewoners
konden uitzoeken welke kleur vloer-
bedekking en gordijnen men wenste,
er was een sortering van wel twintig
kleuren, hebben de bewoners ook m-
spraak gehad in de renovatie van de
verschillende gemeenschappelijke
ruimten.

Zo valt bij het binnenkomen de ge-
heel vernieuwde entree met uiterst
gemakkelijke stoelen op. Stoelen die
door de bewonerscommissie tezamen

, Van de hel in de hemel is wat
veel gezegd, maar toch '
met.de directeur werden uitgezocht.

„Wij hebben er een dagje uit van
gemaakt, wat zeg ik, verschillende
dagjes uit", vertelt direkteur Den
Brabander lachend.

„Wij zijn verschillende malen er op
uitgetrokken om in tehuizen waar
een vergelijkbare renovatie was uit-
gevoerd een kijkje te nemen. Zo was
er bij voorbeeld een tehuis in Coevor-
den dat in ons wereldje als voorbeeld
werd gesteld. Men had het daar zo ge-
weldig opgeknapt, zo gezellig. Wij
zijn daar vol verwachting naar toe ge-
gaan, maar de bewonerscommissie
vond het maar zo, zo. Ik moest hen
daarin gelijk geven, er waren veel fel-
le kleuren gebruikt en een erg mo-
dern interieur. Onze bewoners von-
den dat niets. Dus een volgende reis
naar weer een ander tehuis in de pro-
vincie Utrecht. Waar men het uitein-
delijk vond, bleek vlak naast de deur
te zijn, namelijk m de wijk Schalk-
wijk in Haarlem, dat was het voor de
bewoners. Die stoelen, en die kleur,
dus wij hebben identieke stoelen be-
steld. Wat zegt u er zelf van, ze heb-
ben gelijk gehad hé, het staat gewel-
dig".

Inderdaag heeft directeur Den Bra-
bander gelijk, want bij het bmnenko-
men al valt op dat de stoelen uitnodi-
gen tot plaatsnemen. Bovendien is
op Goede Vrijdag het hele huis ver-
sierd voor de komende paasdagen.
Het personeel, dat net zo trots is op
de bereikte resultaten, heeft de bewo-
nershal aangekleed met veel narcis-
sen, tulpen en hyacinthen. Er hangt
dan ook een sfeer die uitnodigt tot
welkom.

Aparte biljartkamer
Behalve de renovatie van de ka-

mers, vleugel B en de vroegere zus-
tervleugel zijn gereedgekomen, heb-
ben er ook belangrijke verplaatsm-
gen plaatsgevonden.

Zo is de ziekenafdeling verplaats
van boven naar beneden, waarbij de
tijdelijk zieken ook de beschikking
kregen over een eigen recreatieruim-
te. De aula werd verplaatst en heeft
dankzij veel planten en een lichtkoe-
pel m het dak een aparte vorm gekre-
gen.

Grote verbetering werd ook dat
ruimte werd verkregen voor een ei-
gen fysiotherapie-afdeling. Deze is
gesitueerd boven de vroegere aula,
dat nu de ziekenafdeling is.

„Wij hebben daar namelijk een pla-
fond in aangebracht, en kregen daar-
door op de eerste verdieping een
ruimte die is ingericht voor de fysio-
therapie. De ziekenkamers beneden
zijn ruimer en gezellig, plus het eigen
dagverblijf voor de zieken. Een grote
verbetering daar is iedereen het over
eens", aldus de direkteur.

De recreatieruimte is nog niet
klaar, maar over enkele maanden
zullen de bewoners ook hier weer te-
recht kunnen Ook dit wordt eerygro-
te gezellige ruimte met verrassend
gemakkelijke stoelen. Trouwens de
zitjes die nu in de diverse gangen zijn
gesitueerd zijn ook nieuw, en noden
tot rusten wanneer misschien je ka-
mer toch wel een heel eind weg is.

Doordat de ziekenafdeling werd
verplaatst is er nu ruimte gekomen
voor een aparte biljartkamer. Hier
komt een biljart en een kleine bar,
plus tafels en stoelen voor de kaar-
ters. Een eigen sfeertje dat misschien
herinneringen zal oproepen aan een
echt café, voor de liefhebbers zal dit
zeker een gang naar de biljartkamer
waard worden. Een eigen soosmid-

De nieuwe aula in het Huis in de Duinen.

dag zit er in de toekomst dan ook wel
in.

De entree is al geheel gerenoveerd. Foto's Berlolt

Enthousiasme
Opvallend is het enthousiasme van

zowel bewoners als personeel over
het welslagen van de renovatie. De
tweede verhuizing van de bewoners
naar de noodwomngen, die juist wer-
den verlaten door de eerste bewoners
die naar de gerenoveerde kamers ver-
trokken, verliep dan wel niet zo glad-
jes als de eerste keer, daar staat te-
genover dat deze bewoners de tijd
bijna niet kunnen afwachten totdat
ook hun kamers klaar zullen zijn.

„Het heeft toch nog wel zes maan-
den geduurd, en omdat wij nu weten
hoe het zal worden zal de tijd in de
noodwoning ons wel lang vallen",
zegt een bewoonster. Een grote steun
is wel dat de noodwomngen nu al gro-
ter zijn dan de kamers die werden
verlaten. Ook hier is het eigen toilet
en douche één van de grootste pleis-
ters op de wonde van de verhuizing

Want dat zelf kunnen beschikken
over een badruimte is één van de din-
gen die toch wel door de bewoners
werd ontbeerd.

Een bewoonster die de negentig al
gepasseerd is verteldt stralend:
„Vroeger ging ik altijd zwemmen. Ik
woon hier nu al vierentwintig jaar, en

Ambtenaren in Zandvoort te hoog ingeschaald

Functiewaardering gemeentepersoneel
na vijven en zessen vastgesteld

ZANDVOORT - De ambtena-
ren van de gemeente Zandvoort
hebben sinds dinsdagavond een
vernieuwde methode van func-
tiewaardering. Toen stelde de
raad namelijk een zogenaamde
conversietabel vast, waardoor
aan een omschreven functie een
bepaald salaris wordt gekoppeld.
Voordat de raad tot goedkeuring
van de voorstellen van B en W
overging was er heel wat discus-
sie nodig en werd er zelfs nog een
motie ingediend.

In deze motie, van PvdA en D'66,
zegt de gemeenteraad het te betreu-
ren dat het college vlak voor de vast-
stelling van de conversietabel een
bevorderingsronde heeft laten
plaatsvinden, die ongeveer dertig
procent van de daarvoor in aanmer-
king komende ambtenaren betrof.

Wethouder P. Flieringa was het ten
dele eens met de kritiek vanuit de
raad, maar had toch argumenten die
vóór de bevorderingen pleitten:
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„Doordat we vreselijk lang gedaan
hebben over de vaststelling van de
nieuwe regeling, hebben een aantal
jaren geen bevorderingen plaatsge-
yonden. Hoewel de nieuwe regeling
in de maak was, leek het me terecht
de mensen na die jaren toch promo-
tie te laten maken".

Door deze bevorderingen, die in de-
cember plaatsvonden, zijn een aantal
mensen terecht gekomen in de zoge-
naamde uitlooprang die de nieuwe
regeling kent. Deze uitlooprang is
voor die ambtenaren die door hun in-
zet hebben getoond bijzondere kwali-
teiten te bezitten. Anderen komen te-
recht in een aanlooprang of een func-
tierang. Degenen die in een functie-
rang bevorderd werden kunnen, als
daarvoor goede argumenten worden
aangevoerd, met terugwerkende
kracht tot l januari 1981 aanspraak
maken op een bij een hun nieuwe
rang behorende beloning. Verschil-
lende raadsleden bleken dinsdag-
avond bang te zijn dat de bevorde-
ringsgolf die zo kort geleden heeft
plaatsgehad voor grote financiële ge-
volgen zou zorgen. Omdat volgens de
wethouder de meeste bevorderingen
plaatshadden in uitlooprangen, die
niet met terugwerkende kracht kun-
nen ingaan, vallen de financiële ge-
volgen voor de gemeente mee. De ge-
meente heeft bovendien een extra
uitkering uit het gemeentefonds ont-
vangen ter bestrijding van de kosten
die het nieuwe stelsel van'functie-
waardering meebracht.

Hoe het ook zij, raad en college zijn
het over een punt wel eens, namelijk
dat een aantal ambtenaren in Zand-
voort een te hoog salaris ontvangt.
Daarom kon het college ook instem-
men met het verzoek van de raad om
„in de komende jaren het scheefge-
groeide salarisniveau tot normale
proporties terug te brengen, waarbij
met name de uitlooprangen de func-
tie krijgen waarvoor zij bedoeld zijn
te werken: een rang waarvoor het
personeelslid slechts in aanmerking
komt indien, na langdurige, uitste-
kende dienstvervulling onder andere
in de laatste periodiek van de betref-
fende salarisschaal er geen verdere
promotie mogelijk is".

De hele zaak van de functiewaarde-
nng was noodzakelijk omdat een
aantal jaren geleden de minister van
binnenlandse zaken een herziening
van de oude waardering van ambte-
narenfuncties voorschreef. Die oude
waardering, gebaseerd op het inwo-
neraantal, zorgde er voor dat kleinere
gemeenten moeilijk aan hoog gekwa-
liflceerde ambtenaren konden ko-
men. Daarnaast konden die gemeen-
ten hun ambtenaren vaak niet vast-

houden. L>e bedoeling van de nieuwe
functiewaardering is om de honore-
ring van de individuele ambtenaar
beter af te stemmen op de zwaarte
van zijn werk en het gemeentelijk sa-
larisbeleid meer af te stemmen op de
regelingen die het Rijk kent.

Hoewel de raad dinsdag de nodige
besluiten nam, wordt de regeling
geacht te zijn vastgesteld op l janua-
n 1981. Deze datum geldt dan ook als
ingangsdatum.

Biererstichting gaat in
, , andere'' handen over

ZANDVOORT - De Joshua
Biererstichting houdt in naam
op te bestaan en wordt onderge-
bracht in de Stichting Bescher-
mende Woonvormen Zandvoort.
Eén en ander heeft geen conse-
quenties voor het personeel, De
dienstverlening aan de bewoners
van het Strandhotel, De Meent
in Zandvoort en de Ankaraflat in
Haarlem blijft gewoon doorgaan.

De stichting bestaat ongeveer veer-
tien jaar in Zandvoort. Het exploi-
teert een drietal huizen ten behoeve
van psychiatrische patiënten, die na
een verblijf in een psychiatrisch zie-
kenhuis nog enige tijd begeleiding en
verzorging behoeven, doch die niet of
nog niet in aanmerking komen voor
opname in een algemeen psychia-
trisch ziekenhuis.

Door problemen van financiële
aard was het bestuur van deze stich-
ting enkele jaren geleden genood-
zaakt surséance van betaling aan te
vragen, welk verzoek door de recht-
bank te Haarlem werd ingewilligd,
onder aanwijzing van de heren mr.
H.L. Houthoff te Amsterdam en mr.
A.J.T. Karskens te Beverwijk als be-
windvoerders.

Omdat de Biererstichting haar ak-
tiviteiten zou moeten beendigen, wat
behalve ingrijpende sociale conse-
quenties voor de 50 personeelsleden,
ook tot gevolg zou hebben dat de re-
gio's Zuid-Kennemerland en Haar-
lem deze zeer goed werkende tussen-
voorziening zouden gaan missen,
hebben bestuur en bewindsvoerders
naar mogelijkheden gezocht die zou-
den kunnen leiden tot voortzetting
van de aktiviteiten van de Zand-
voortse stichting.

Overleg van bestuur en bewind-
voerders met het Ministerie van Wei-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur
heeft geleid tot de oprichting van de
Stichting Beschermende Woonvor-
men Zandvoort.

Genoemde stichting is een dezer
dagen in het leven geroepen en heeft
inmiddels van het ministerie van
WVC de betreffende subsidiebeschik-
kingen ontvangen, waardoor zij m
staat wordt gesteld de eigendommen
en de exploitatie van de binnenkort
op te heffen dr. Joshua Biererstich-
ting te Zandvoort over te nemen.

Bestuur en bewindvoerders heb-
ben vorige week het personeel van
deze voor hen verheugende ontwik-
keling in kennis gesteld.

tot mijn vijfenzeventigste ging ik re-
gelmatig. Toen werd het wat be-
zwaarhjk die gang naar het zwem-
bad. Weet u wat ik nu zo heerlijk
vind? Mijn douche. ledere avond als
ik naar bed ga, denk ik morgenoch-
tend om zeven uur dan is het zover.
Dan sta ik op, en sta ik wel een kwar-
tier lang onder het stromend water,
dan doe ik al die zwemslagen, en ik
voel mij er iedere dag weer beter
door. Heerlijk, ik geniet er zo van".

Doordat de kamers groter zijn ge-
worden, is ook het ontvangen van be-
zoek niet meer zo'n groot probleem,
en het is dan ook opvallend hoe vaak
men even bij de buurman of buur-
vrouw binnenloopt voor een babbel-
tje.

De gangen liggen er zeker met ver-
laten bij, het bruist er van het leven,
de boodschapjes worden even ge-
haald in de winkel beneden, stoelen
worden op de balkonnetjes gezet om
van de zon te genieten, ook al ligt de
tuin er aan de achterzijde er nog wat
doods en verlaten bij door de renova-
tie. „Wanneer die weer is opgeknapt,
dan zit ik hier als een vorst", ver-
klaart een bewoner zielstevreden.

Wanneer de gehele renovatie is vol-
tooid, en dat zal toch nog wel duren
tot 1985 dan kan het Huis in de Dui-
nen aangemerkt worden als een bij-
zonder comnfortabel bejaardencen-
trum, een centrum waar de bewoners
met plezier verblijven, „en dat is ook
de bedoeling van een dergelijk woon-
oord", aldus direkteur Den Braban-
der.

MARGREET ATES

•:
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ZOMER EN ZON - of zomerzon - m ieder geval heeft Zand-
voort een goede Pasen beleefd - en dat is mooi meengenomen
wanneer je de Zandvoorters spreekt - nu is lang met iedereen
gelukkig - duidelijke klachten heeft een ondernemer die al sinds
jaar en dag op zondag open is - maar dit weekeinde. -- of liever de
paasdagen - voor mets zijn zaak open deed - want hij heeft geen
klant gezien •

„Vroeger was dat anders - maar nu parkeert men zomaar een
grote auto voor mijn deur - mijn zaak is al niet groot - en dan
ziet niemand dat ik open ben -- werkelijk hel Gasthuisplein mag
er dan leuk uitzien - maar daar kan ik met van leven - ik had dit
niet verwacht", - vertelt hij dinsdag bijzonder teleurgesteld •

Teleurgesteld ook raadslid Aukema die van het college te ho-
ren kreeg dat zijn verzoek het verhmsgeld van de gemeentesecre-
taris op de agenda teplaatseii van de raadsvergadering niet kon
worden gehonoreerd -- wegens gebrek aan argumentatie - „Ze
willen mij monddood maken" klaagde Aukema -- maar voordat
je Ide monddood maakt moetje natuurlijk van goede huize ko-
men - dat is dus niet helemaal gelukt •

Teleurstelling ook bij de gemeenteraadsleden over de voor-
jaarsnota -- opnieuw geen beleid - slechts wat dorre en droge
cijfers - waarschijnlijk ook teleurstelling bij de werknemers van
de dienst PW die vroeger verantwoordelijk waren voor het opha-
len van het bedrijfsvuil - er is toch een groot verschil tussen het
verwijderen van het bedrijfsvuil en dat van slraatvml - in de
voorjaarsnota wordt voorgesteld dat ze voor dit additionele
werk kunnen worden ingeschakeld - niet om het een of ander -
maar men zal het wel werk niet een luchtje vinden - en waar een
luchtje aan zit???? •

Teleurgesteld waarschijnlijk ook de kindertjes uit Brabaiit die
met mama mee mochten voor een dagje Zandvoort -- aangeko-
men in de badplaats ging mama even een boodschapje doen -
het grut -- drie kinderen sterk ~ in de auto achterlatend - na
uren was mama nog niet terug -- een inwoonster uit Heemstede
waarschuwde de politie - die zich over de kinderen ontfermde en
op onderzoek uit ging - mama werd gevoiiden - verwoed spelend
in het casino. De historie vermeldt niet of ze speelde uit de huis-
houdkmp - of de spaarpotten van de kinderen - maar teleur ge-
steld waren de Brabandertjes wel - hun dagje Zandvoort verliep
anders dan verwacht •

Anders dan verwacht ook de vele kinderen die naar het circuit
kwamen om het „A"-team te zien - ze wilden allemaal een hand
geven - of misschien zelf even proefondervindelijk voelen of het
nu wel de echte waren - maar daar kwam niets van m - toch wel
lichtelijk gehavend is het A-team vertrokken - dat is de prijs die
men betaalt voor populariteit •

Populair is ook het strand nog steeds bij veel toeristen - en
dagjesmensen, Tobber kan er van meepraten - tot onze grote
verbazing ondernam hij toch de tocht naar het Gasthuisplein •

„Wat is dat nu, prachtig weer, en toch de pootjes strekken?",
informeerden wij belangstellend toen wij hem onverwacht bin-
nen zagen komen •

„Ja, achter het glas is hel wat warmpjes", gaf hij bescheiden
toe - „trouwens ik moest nog een boodschapje doen op het plein
- want ik hoor dat de omzet terugloopt voor de mensen hier -
sinds het plein klaar is - en dat kan ik als Gasthuispleinkat niet
hebben - dus loop ik even terug - het was best druk hoor op het
strand ~ en het komende weekeinde wordt het nog drukker - dan
komen al de mensen van het bloemencorso ook nog even langs -
dat hebben wij te danken aan de VVV-direkteur - nou ik moet
een complimentje geven aan mevrouw van de VVV, Gerda Blauw
- ik heb vrijdagavond naar Hilversum H geluisterd - en zij was
de beste - eerlijk waar -- onze VVV-direkteur heeft altijd een
goede babbel in huis maar heb je die van Noordwijk gehoord? Ik
dacht die man stopt niet meer, gelukkig kreeg Zandvoort er nog
een woordje tussen - maar ik dacht vooruit Theo mond open
straks is de uitzending voorbij •

Overigens ga ik straks terug naar het strand want morgen
hebben wij een klein feestje - ga ik even buurten bij De Vturf- en
in het dorp gaan ze koninginnedag vieren - als het maar mooi
weer blijft -- want ik ga niet in de regen een kijkje nemen - daar
heb ik toevallig deze keer geen zin in - ik ben trouwens wel blij
met de grote bazen die verzonnen hebben dat ze straks met be-
zems door het dorp gaan, kunnen ze gelijk de strandafgangen en
het fietspad langs de noordboulevard meenemen - al weken lang
wandel ik daar met met buik door het zand - het lijkt wel of het
dagelijks stormt zoveel zand ligt er -- laat ze daar maar beginnen
- zeg nou zelf -- iedereen moet wel zijn eigen straatje vegen --
maar zo lang dat vergeten wordt - vind ik het een prima idee •

Kom ik maak een rondje en ik ga maar weer eens - denk je
eraan dat jij wel naar de koninginnedagvienng gaat kijken - die
mensen van het comité hebben zich niet voor mets uitgesloofd -
ikke hoef niet maar jij moet -- zo is dat", met opgestoken staart
stapte hij de deur weer uit •

Dat was het dan weer - de krant is klaar - voetjes op tafel - tot
volgende week •

Plannen voor alarmcentrale voor ouderen
HAARLEM — Oudere mensen

en zelfstandigen in nood kunnen
zich binnenkort wenden tot de
Bejaarden Alarm Centrale BAC.
Om voor hulpverlening van deze
centrale in aanmerking te ko-
men, moet men ingeschreven
staan bij de BAC en een alarmsy-
teem in zijn bezit hebben.

Het lidmaaatschap van de
BAC bedraagt f l- per maand.
De aanschafprijs van het alarm-
systeem staat nog niet vast,
maar ligt omstreeks ƒ 3000.-. Dat
is natuurlijk een hoog bedrag,
maar het ligt in de bedoeling dat.
bij voldoende deelname, het sys-
teem ook gehuurd kan worden.

Het bezit van het alarmsysteem ga-
randeert in veel gevallen een snelle
en doeltreffende hulpverlening aan
mensen in nood Het werkt als volgt'
aan de telefoon is een apparaat be-
vestigd, dat de telefoon automatisch
het nummer van de BAC doet bellen,
wanneer het m werking wordt ge-
steld. Dit komt tot stand door een
druk op de knop van een polsband,
die te allen tijde wordt gedragen. De
BAC schakelt vervolgens de dienst-
doende arts in de betreffende woon-
plaats in. Er kunnen circa twintig te-
lefoonoproepen gelijktijdig behan-
deld worden. Hoewel er voorlopig
nog geen subsidie wordt verstrekt,
staat minister Brinkman zeer positief
tegenover de alarmcentrale. Er be-
staat goede hoop dat deze in de toe-
komst binnen de nieuwe financie-
ringsregeling in bijvoorbeeld het zie-
kenfondspakket zal worden opgeno-
men, zodat ook de minder draag-

Telefoon gckop-
pcld aan het
alarmsysteem. De
polsband, die er-
naast ligt, moet al-
tijd worden gcdra-
gcn. Door een druk
op de knop van de
polsband wordt
automatisch de
alarmcentrale iii-
geschakeld.

klddiugden \ an liet .sjbluum kunnen
profiteren. De regering streeft ernaar
om ouderen zo lang mogelijk m hun
eigen woning te laten wonen De aan-
schaf van het BAC-alarmsysteem
kan hierbij een belangrijke bijdrage
leveren.

Ook de instellingen in de regio, die
belast zijn met ouderenzorg, hebben

zich enthousiast getoond voor hot
systeem.

De BAC denkt bi] voldoende be-
langstellmg nog voor de zomennaan
den van start te gaan en in ieder ge
val wel m het naiaar. Voor nadeie m-
lichtingeir BAC. Buitenrustlaan '2
2012 BM Haarlem telefoon 023-
245218

Man in nood
ZANDVOORT - Een 74-jange be-

woner van de Tjerk Hiddestraat
bleek ruim een week niet buiten te
zijn geweest en nauwelijks iets te
hebben gegeten

De politie, die door
een buurman was gealarmeerd om-
dat de man de telefoon niet beant-
woordde, trof de 74-jarige aan m
slechte lichamelijke conditie De
man is naar het Marinehospitaal
overgebracht en de familie is op de
hoogte gebracht.

Schoolvakanties '84/ '85
ZANDVOORT - De schoolvakan-

ties 1984/1985 voor de in het gewest
Kennemerland samenwerkende ge-
meentes zijn als volgt vastesteld
Herfstvakantie: 13-10 t/m 21-10
Kerstvakantie: 22-12 t/m 6-1
Voorjaarsvakantie: 16-2 t/m 24-2
Paasvakantie: 5-4 t/m 14-4
Koninginnedag 30-4
Bevrijdingsdag. 5-5
Hemelvaartsdag en aansl. vrijdag 16-
5 t/m 17-5

Pinkstervakantie 25-5 t/m 27-5
Zomervakantie 6-7 t/m 18-8

Deze vakanties gelden voor alle
soorten kleuteronderwijs, lager on-
derwijs, basisonderwijs en voortgezet
onderwijs, met uitzondering van de
paasvakantie

De paasvakantie voor het voortge-
zet onderwijs loopt van 30-3 t/m 14-4
en is dus een week langer dan voor de
andere onderwijssoorten.
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braadworst

BRILLIANT FA CET,

Briljant

de nieuwste Amerikaaanse
bril-rage naar Nederland!

Giasbrillen zijn brillen met alleen
een metalen neusstukje en meta-
len pootjes d.m.v. schroefjes aan
het glas bevestigd. Deze brillen
zijn zeer licht van gewicht en zijn
in elk denkbaar model te krijgen.
Echt een totaal nieuw gezicht is de
Briljant-Facet-reeks: een glasbril
met schuingeslepen glazen geeft
een zeer modieus aanzien en is
eindelijk ook eens geschikt voor
mensen met wat hogere brilsterk-
tes. Dit is de nieuwste brilmode in
de Verenigde.Staten. En nu ook de
nieuwste brilmode in Nederland.

*iet.

DESKUNDIGE OOGMETING
MET MODERNE RODENSTOCK

APPARATUUR
door gediplomeerde

oogmeetkundige

Gediplomeerd opticiens

Optiek Fa. Slinger en Zn.
GROTE KROCHT 20a

Tel. 02507-14395
ZANDVOORT

Voor leuke geschenken!
Barometers

Huishoudscharen
Bril-etuis

Kamerthermometers
Veldkijkers enz.
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OPENINGSTIJDEN:
WOE - DO - VRIJ: 9.00-18.00 UUR
ZATERDAG: 9.00-15.00 UURDE WITTE

VLEESHAL
HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18

Deslagerijwaardeklantnogechtkon'wgis!

HAARLEM:
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

let op! ons filiaal Boterm ar kt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

met schoenen van /
HermanHarms
Zomerschoenen te kust en te keur.

/ \
Grote Krocht 20b Zandvoort.

HET IS FIJN DAT ER IN
ZANDVOORT

DIERENGEZONDHEIDS-
CONSULENTENZIJN.

Voor u als baas/bazin een reden te meer
om daar met uw vragen naar toe te gaan.
Als u het beste voor uw huisdieren wilt

voor voeding en verzorging!

Onze jarenlange ervaring staat er borg
voor.

Wij nodigen u uit ...
voor een 'warme' ontvangst op

vrijdag 27 april tussen 17.00 en 19.00 uur
in onze nieuw te openen

IJSSALON PICO BELLO.
U bent hartelijk welkom.

ussAiory
PICO BELLO

Kerkplein 1
2042 JD Zandvoort

Fam. Drommel

Bij inlevering van deze bon
ontvangt u

GRATIS een IJSJE
geldig t/m 2 mei

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Maasstraat 13A • Zandvoort - Tel. 15186

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE

SNELKOOKPAN

adverteer in ae krant
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Theorieschool
Zandvoort

j Dinsdag 1 mei: 70 C.B.R. DIA'S |

l Dinsdag 8 mei: START f

| NIEUWE CURSUS l
l Adres: f
l Gereformeerde kerk. Emmaweg |
l (zij-ingang) |
= Inlichtingen: =
l tel. 149 46 i
=|im muil II III Illllllllllllll Illlllllllll 17

NU!
KINDERPANTY'S

inkleur,

van 6.95 nu 2 stuks

10.-
•tWMIIKELME

Buureweg 1-3
Zandvoort

Tel. 02507 -1 65 80

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 1 41 31

Uw bibliotheek is GESLOTEN op:
DINSDAG 1 mei
VRIJDAGAVOND 4 mei

(nationale dodenherdenking)
ZATERDAG 5 mei

(nationale bevrijdingsdag)
DINSDAG 8 mei
DINSDAG 15 mei
DINSDAG 22 mei
DINSDAG 29 mei

De bibliotheek is voorlopig tot l juli a.s. op
dinsdag gesloten i. v. m. de invoering van een
geautomatiseerde uitleen-administratie.

SPOED:
goed onderhouden vrijstaand huis

Kostverlorenstraat 29
Centr. verw., 1 woonk., 5 slaapk., 2 toiletten, enz.
Kant-en-klaar. Kompleet ingericht voor gastenverhuur,
incl. stoff., meub., bedden, dekens, lakens, servies,
tuinmeub., enz.
De 5 slaapk. zijn alle voorzien van warm en koud water.

Koopsom f 265.000.- k.k.

Tel. 145 78 of 141 88

de krant helpt
u op weg

SOMERS^^ELEKTRO-

^ ^ TECHNIEK
Energieverzorgers van huis uit

AANLEG - ONDERHOUD - REVISIE van:

* Lichtinstallaties
* Krachtinstallaties
* Bevelllglngsystemen
* Meet- en regeltechnieken

ADVISEUR voor:
* Verlichting
* Energie-economische

installaties

LANDELIJK ERKEND INSTALLATEUR

Ostadestraat 10,
2023 XA Haarlem

'TÖ!. 023-251299

Leidsevaart 474,
2014 HP Haarlem

Tel. 023-244743

WIJ ZIJN "DE FIETS VAKMAN
(mei een groot assortiment)
Wij zijn ervaren specialisten die precies
welen aan welke eisen een fiets moet
voldoen. Een merkfiets uiteraard. Gazelle
bijvoorbeeld. Topkwaliteit.
Wij doen veel meer. Wij informeren en
adviseren elke klant tot in alle details: frame, 7
framehoogte, remsysteem, verlichting, zadel '
enz. Want wij willen maatwerk afleveren.
Opdat fietsen meer ontspannend dan
inspannend is: zonder spier- of zadelpijn.
Wij zorgen er met onze technische service
bovendien voor dat fietsen in optimale
conditie blijven. En moet er worden
gerepareerd? Ook dat is dan ons vakwerk!

Keus? Zoveel u maar wilt!
Bijvoorbeeld de nieuwe extra voordelige
Gazelle Primeur.
Een klassefiets, en toch maar v a.

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zandvoort

l
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RACES DRUK BEZOCHT

Superieure Van den Heuvel
in schaduw van het A-team
ZANDVOORT - Eigenlijk verdien-

le Lammy van de Heuvel dezelfde
aitbundige toejuichingen als de le-
ien van het A-team. Want aan de
prestaties van B.A., Face en Mur-
jock, die op uitnodiging van de
rROS de paasraces bezochten, deed
1e Eindhovenaar niets onder. Ook

is immers geen tegenstander de
jaas. Maar liefst elfduizend toe-
chouwers zagen Van den Heuvel op
jvertuigende wijze voor de derde
naai in suksessie de formule Ford
2000-race om de Golden Lion Trophy
winnen.

Alleen de Deen Jesper Villumsen
ilaagde erin de snelle Brabander
migzins te volgen op 6,2 seconden in
1e eerste heat en 7,3 seconden in de
weede manche. Na het wegvallen dit
eizoen van Cor Euser (formule 3),
Ion Kluit (Sports 2000), kampioen
raap van Silfhout en Eric Kistema-
<er (beiden geen sponsor) is Lammy
•an de Heuvel alleenheerser in deze
dasse. En dat is jammer, want de
vinnaar van de Toyota merkenrace
'an vorig jaar verdient meer tegen-
tand. Dan zou zijn onmiskenbare ta-
ent meer opvallen, want winnen met
en straatlengte voorsprong spreekt

iu eenmaal niet tot de verbeelding.

Lammy's teamgenoot Marco Keur
jereikte een knappe vierde plaats
chter Richard Weggelaar. De Zand-
oorter kon zo hoog in het klasse-
nent opstomen omdat de snellere
ians Kitz en de Duitser Markus
jUhr beiden met een strafminuut be-
ioet werden vanwege te vroeg star-
en.
Een gebroken schakelstang in de

erste heat bracht een eind aan de il-
ussie van Peter Kox. De winnaar
an de Marlboro Challenge Cup zou
tngetwijfeld op het erepodium heb-
ien gestaan. In de tweede heat nam
uj revanche door op de derde plaats
e eindigen na achter in het veld ge-
tart te ziin.

Spektakulair was eveneens de in-
haalrace van Uwe Schaeffer bij de
formule Fords 1600. Aan zijn pole-po-
sition had de Duitser niet veel meer
toen hij tweehonderd meter na de
start spinde. Het gehele veld was ge-
passeerd toen hij de neus van zijn
Van Diemen RF 84 weer in de goede
richting had. De eveneens van de eer-
ste startrij vertrokken Harald Huys-
man kwam die eerste ronde ook al
niet heelhuids door. De problemen
van de Belg waren echter te groot om
de race te kunnen hervatten. Na het
uitvallen van Gert Valkenburg werd
het duidelijk dat de formule 1600 een
complete buitenlandse aangelegen-
heid zou worden. De Belgen Bache-
laert en Pachot waren met de Duitser
Ratzenberger in fel gevecht om de
koppositie tot het moment dat
Schaeffer aansluiting bij de kop had
gevonden. Ook deze laatste hinder-
nis nam de Duitser zonder proble-
men, daarmee een sterke opmars tot
een goed einde brengend.

Stuntwerk bij de Toyota's heeft
John Vos niet het gewenste resultaat
opgeleverd. '

Het begon al bij de training toen de
sluwe Vos vier seconden sneller dan
de concurrentie was door de Marlbo-
ro-bocht af te snijden. Een stunt die
met veel kunst en vliegwerk tot
stand werd gebracht en daarom ook
volgens Vos niet voor herhaling vat-
baar is.

Zo kon het gebeuren dat een Toyo-
ta voor het eerst onder de twee minu-
tengrens dook.

Tijdens de race was Vos opnieuw
bij Stuntwerk betrokken, toen hij de
voor hem leidende wagen van Arie
Ruitenbeek raakte. In de Tarzan-
bocht kwamen beide rijders hierdoor
in de problemen en Evert Bolderhey
maakte er dankbaar gebruik van
door de leiding over te nemen en deze
niet meer af te staan.

Ondanks een nog tegenvallende

achtste plaats kon Berend Oeberius
Kapteyn gematigd optimistisch zijn.
Voor het eerst in dit seizoen was hij
de top tijdens de training tot op één
seconde genaderd. Als de nieuwe mo-
tor ingereden is verwacht de Zand-
voorter er de volgende race bij te zijn.
Waarschijnlijk had dat er nu al inge-
zeten, ware het niet dat er enkele
remblokken afgevlogen waren.

De uitslagen:
Formule Ford 1600: 1. Schafer

(Wdl) Van Diemen; 2. Backelaert
(Bel) Rondeau; 3. Pachot (Bel) Rey-
nard 21.13,6. Snelste ronde: Schafer
1.43,0 (gem. 148,614 km/u).

Sports 2000: 1. Edvinsson (Zwe);
Zwolsman (Ned) Tiga; 3. Onderstal
(Ned) Lola 20.47,4. Snelste ronde: Ed-
vinsson 1.41,6 (gem. 150,661 km/u).

Produktiewagens: tot 1300 cc: 1.
Wakker-Talbot. Snelste ronde: Wis-
se-Talbot 2.02,2 (gem. 125,264 km/u).
Tot 1600 cc: 1. Ernst-Volkswagen Sci-
rocco; 2. Bolderheij-Volkswagen
Golf; 3. Top-Audi. Snelste ronde:

Ernst 1.54,2 (gem. 134,039 km/u). Tot
2500 cc: 1. Van de Beek-Mazda; 2.
Kristoffersen (Den) Mazda; 3. Staal-
Oplel. Snelste ronde: Van de Beek
1.51,9 (gem. 137,779 km/u). Boven
2500 cc: 1. Hemmes-Chevrolet; 2. Mo-
ritz-Chevrolet; 3. Loek Vermeulen-
Chevrolet 23.01,6.

Austin Metro: 1. Van Rijn; 2. Post;
3. Klarenbeek. Snelste ronde: Post
2.09,0 (gem. 118,660 km/u).

Formule Ford 2000 (Golden Lion
Trophy): 1. Van de Heuvel (Ned) Rey-
nard; 2. Villumsen (Den) Van Die-
men; 3. Weggelaar (Ned) Reynard.
Snelste ronde: Van de Heuvel 1.38,5
(gem. 155,403 km/u).

Toyota Corolla: 1. Bolderheij; 2.
Vos; 3. Van Dedem. Snelste ronde:
Vos 2.01,9 (gem. 125,572 km)u).

lenny Hemmes in fel gevecht met Hans v.d. Beek. Beiden wonnen hun
lasse bij de toerwagens groep A. Foto Berlott

BC Duinstreek
badmintontoernooi

ZANDVOpRT - Op zondag 29
april organiseert Badminton club
Duinstreek haar bekende familie en
vriendentoernooi. Leden van alle
Zandvoortse badmintonvrenigingen
kunnen samen met een vriend of fa-
milielid deelnemen aan deze sportie-
ve happening.

Evenals voorgaande jaren wordt er
gespeeld in een gekombineerd poule-
en afvalsysteem met tegenstanders
van zoveel mogelijk gelijke sterkte.
Daarom zullen diverse kombinaties
van rekreanten, jeugd enz. worden
samengesteld. Het gebeuren begint
om 9.30 -uur in de Pelikaanhal te
Zandvoort, aan de A. J. v.d. Moolen-
straat. Het inschrijfgeld bedraagt
ƒ 6,- per onderdeel, te voldoen op de
wedstrijddag. Inschrijven kan tot ui-
terlijk donderdagavond 26 april bij
de zaalleiding in een van de sporthal-
len of bij het wedstrijdsekretariaat
van de BC Duinstreek, Koningstraat
29.

Goede resultaten volleyballers
ZANDVOORT" De volleybal-

ereniging Sporting OSS kende
it weekend een overladen pro-
ramma. Van de vele wedstrijd
en werden er negen in winst orn-
ezet, drie gingen verloren en
chtmaal kwam Sporting tot een
elijkspel. Over het geheel geno-
len zeer bevredigende resulta-
sn.
Het jongensteam leed als eerste
m 2-0 nederlaag tegen OVRA. In de
weede wedstrijd, met VCY als tegen-
tander, had Sporting wat meer ge-

en kwam tot een fraai gelijkspel.
r stond ook een derde wedstrijd op
et programma opnieuw tegen VCY
n nu wist Sporting tot een 2-0 winst

•• komen.
Het meisjesteam speelde eerst te-

en Spaarne '75 met 1-1 gelijk en de
olgende partij tegen OVRA bete-
ende een fraaie 2-0 overwinning. De,
erde partij leverde eveneens een ze-

op met 2-0 van Van Nispen. Het
veede meisjesteam van Sporting
erdeelde de punten met Van Nispen,
l en ook de tweede partij was een
elijkspel tegen Spaarne. Het Spor-
ng E team verloor, speelde gelijk en
on. De eerste wedstrijd tegen Alli-
es E eindigde in 1-1 en de wedstrijd
gen Allides 3 werd met 2-0 verloren,
aar opnieuw tegen hetzelfde Alli-
es werd later overtuigend met 2-0
;wonnen.
Het junioren A-team kwam in een
elijkopgaande strijd tegen OVRA A
ot een 2-2 gelijkspel. De eerste set
as voor Sporting met 15-13 maar
VRA pakte de tweede met 15-12. De
erde set was opnieuw voor Sporting
et 15-10 doch in de vierde set trok
VRA de stand gelijk met 15-11. Het
porting adspiranten K team pakte
«ee punten van OVRA M, 2-1. In de
rste set ging Sporting kansloos ten

nder met maar liefst 15-0. Een zeer
oede mentaliteit zorgde er voor dat
aorting terugkwam en de tweede
et na zeer veel spanning en lange
illy's met 19-17 winnend afsloot. In
e derde set werd een ontmoedigd
VRA genadeloos met 15-6 terug ge-
ezen.

Het eerste damesteam dat zeer
terk startte was snel uitgespeeld,
en zweepslag bij tegenstander
eemstede, die geen reserves had,
laakte een vroegtijdig einde aan de
edstrijd. Het tweede damesteam
*d heel wat meer moeite en tijd no-
'g om met HSVC de punten gelijk te
Adelen. Een gelijkopgaande strijd
''et lange rally's en veel opslagwis-
e's, die voor veel kijkplezier zorgde.

De eerste twee sets werden verloren
met 10-15 en 6-15. Van uit deze uit-
zichtloze achterstand overwon ook
hier de Zandvoortse mentaliteit. Zeer
geconcentreerd werden de derde en
vierde set gespeeld waarin Sporting
het spel beheerste en met 15-9 en 15-4
liet zien waartoe zij in staat is.

Het derde damesteam, dat na een
korte terugval het spelritme weer te
pakken heeft, zegevierde met 3-1 over
JBS. De eerste twee sets waren pro-
bleemloos door Sporting met 15-5 en
15-6 gewonnen en in de derde set mis-
lukte alles waardoor JBS de span-
ning kon terugbrengen, 9-15. In de
vierde set was Sporting genadeloos
en stelde door middel van een 15-3
setwinst de zege veilig.

Heren
Het eerste herenteam besloot deze

kompetitie zeer overtuigend door Die
Raeckse via, 15-4, 15-4 en 15-9 volko-
men weg te spelen. Schitterende
combinaties afgewerkt met flitsende
smashes zorgde voor hoogstaand vol-
leybal dat Die Raeckse tot wanhoop
bracht. Dit goed draaiende team
gaat nu vol goede moed beginnen
aan de nakompetitie met als inzet
promotie naar de eerste klasse.

Het tweede herenteam dat. vorige
week reeds kampioen werd speelde
een goede partij tegen Allides negen.
Allides begon sterk en eiste de eerste
set op met 5-15. Maar de ware karn-
pioenen lieten dat niet op zich zitten
en de volgende sets toonden aan dat
Sporting terecht de kampioen was.
Met onmogelijk lijkende reddingen
door de verdediging, en onhoudbare
smashes werd Allides terecht terug-
gewezen. Dit technisch betere Spor-
ting OSS-team domineerde en stelde
de winst veilig door setstanden 15-9,
15-5 en 15-8.

Het derde team dat tegen het altijd
moeilijk te bespelen Van Nispen aan-
trad kon het ritme moeilijk vinden en

stond al vrij snel door 10-15 en 2-15
met 0-2 achter. Door het goede in-
zicht van de coach werd het spel en
de opstelling iets gewijzigd waardoor
Sporting beter draaide en de derde
set afsloot met 15-8 winst. In de vier-
de set leek het mis te gaan maar een
0-10 achterstand werd omgezet in een
15-10 overwinning waardoor alsnog
een 2-2 gelijkspel werd behaald.

Het vierde heren mixteam leed te-
gen Die Raeckse 5 een kansloze 0-3
nederlaag. Ondanks hard werken en

volhouden tot het laatste fluitsignaal
kwam Sporting niet verder dan 7-15,
4-15 en 7-15.

Met nog enige wedstrijden te gaan
kan Sporting nu reeds op een ge-
slaagd seizoen terugzien, met drie
kampioenen, enkele tweede plaatsen
en een promotieplaats voor het eer-
ste herenteam.
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l Statiefoto van de dameskampioen Schelpenkartoernooi. Poto: Dick Loenen. i

Zeer geslaagd ZHC- toernooi
ZANDVOORT - Onder uitstekende weersomstandigheden werd dit weekend het traditionele

internationale paashockeytoernooi gespeeld. De ZHC had ook dit keer een zeer sterk veld van
hockeyteams bijeen gebracht en op de velden in het binnencircuit was het een prima verblijven.
Ondanks de felle strijd kenmerkt dit toernooi zich telkens weer door de sfeer die er heerst rondom
het clubgebouw waar de gezelligheid troef is.

Op de eerste speeldag bleek al snel dat de Zandvoortse dames tot de grootste kanshebsters
behoorden. Zandvoort had op veel meer tegenstand gerekend maar was veruit het beste team.
Heerlen werd goede tweede en DCPE uit Schotland legde beslag op de derde plaats. De uitslag was
verder, BP vierde, Garnael vijfde, Wiesbaden zesde, Hudito zevende en Blackheath achtste.

Bij de heren was er meer spanning. In twee poules werd keihard geknokt om de finale plaatsen
die uiteindelijk weggelegd waren voor Hudito en Montrouge uit Frankrijk. Deze finalewedstrijd
was bijzonder spannend en slopend, waarbij de krachtsverhouding zeer gering was. De normale
[speeltijd bracht geen beslissing (1-1) en in de verlenging was het Hudito die de winnende treffer
produceerde, 2-1.

De volledige uitslag is: 1. Hudito, 2. Montrouge, 3. Kameleon, 4. Blackheath, 5. Uitgeest, 6. Wies-
baden, 7 en 8. Zandvoort en Garnael, 9. Heerlen, 10. BP.

Voorzitter Van Ekeren constateerde na het toernooi dat het opnieuw een zeer geslaagd feest is
geweest. „De toernooicommissie heeft het voortreffelijk gedaan en verdient veel lof. Wat het spel-
peil betreft, dat was zeer goed te noemen. Er werd fel gespeeld maar daarna was het zeer gezellig
onder elkaar. Ons komplex leent zich uitstekend voor zo'n gebeuren en de buitenlandse teams
staan dan ook in de rij om te kunnen deelnemen. Volgend jaar gaan we het opnieuw doen maar in
verband met het vijftigjarig bestaan moet dat wat bijzonders worden", aldus Van Ekeren.

Zandvoort'75 sterker
maar geen overwinning

AMSTERDAM - Het restant
van de drie weken geleden, na
een half uur gestaakte wedstrijd
(beenbreuk Philip van den Heu-
vel), bracht ook wat de uitslag
betreft Zandvoort '75 geen geluk.
Zonder Wim van Straten, Ronald
Zaadnoordijk en Luit Veenstra
moest Zandvoort '75 met 2-1 de
eer laten aan SCZ '58.

De Amsterdammers waren in het
resterende kwartier voor de rust iets
meer in het offensief. Toch was het
Zandvoort '75 dat een voorsprong
nam toen uit een prima voorzet van
Peter Braamzeel, Toine Toonen de
bal binnen tikte, 0-1. De vreugde was
echter van zeer korte duur, toen de
Zandvoortse doelman Bakx de bal
onvoldoende op de vuist nam waarna

v. Itsert de gelijkmaker liet aanteke-
nen, 1-1.

De volledige tweede helft liet pen
fel Zandvoort '75 zien. Peter Braam-
zeel lanceerde Ruud van der Putten,
die net door de doelman van de bal
werd gezet. De Zandvoorter bleven
aandringen en Toine Toonen kwam
een centimeter te kort om te scoren.
SCZ '58 kwam een enkele maal tot
een uitbraak maar doelman Bakx
greep goed in.

Beide teams streden in het verdere
verloop verwoed om de zege, waarbij
de beste mogelijkheden waren voor
Zandvoort '75 dat met de afwerking
geen geluk had. Peter Braamzel zag
een inzet gestopt en zijn broer Ro-
nald kon eveneens de Amsterdamse
doelman niet verschalken. Daarna
was het Ruud van der Putten die het
SCZ-doel onder vuur nam. Eenmaal

ging de bal net naast en de tweede
maal kogelde hij de bal tegen de
kruising.

In de veertigste minuut had SCZ
meer geluk toen de vrijstaande Bo-
mans de bal over de uitgelopen doel-
man Bakx in het net deponeerde, 2-1.
De laatste vijf minuten perste Zand-
voort '75 er een alles of niets offensief
uit maar ook nu zat het niet mee.
Toine Toonen was bijna bij de gelijk-
maker maar zijn kopbal werd met
een hakbal van de doellijn gehaald.

Het blijft oppassen voor de Zand-
voorters die uit de laatste twee wed-
strijden, nog zeker een punt moeten
halen om Energie op de ranglijst voor

Zandvoortse
avond fietstochten

ZANDVOORT - Op de dinsdag-
avonden m de maanden mei en juni
zullen door de Zandvoortse leden van
de Amsterdamse RijwipRowclub
Olympia, welke m de budplaats reeds
18 jaar bekendheid geniet dooi de
organisatie van de ZsndvooitM'
Strandloop, wederom en wel voor de
6e maal de bekende u\ onaiïet.stuf'1-
ten m de Zandvooitse omuevinH v,<:i-
den georgamseeid

Het vorig jaar namen 350 fietsoi.-
deel aan de/e tochten, die een lenju<'
hebben van ongeveei 30 km Ei kan
door iedereen worden deelgenomen
gezien het teit dat de tochten m eigen
tempo gereden kunnen worden, ter
wijl de tochten tevens een zeer toens-
tisch karakter dragen Wie mee wil
doen kan zich op de genoemde cnns-
dagavonden, t.w. 1,8,15, 22,29 mei en
5, 12, 19, 26 juni en de laatste op ^i juli
melden en tevens inschrijven en star-
ten bij Strandpaviljoen (iQO ,Trei
punt" tussen 18 30 en l') 30 uui

De kosten zi]n evenals vorig jam
voor de eerste inschi i jvmg ƒ 2,- en de
overige ritten ƒ l,- per peisoori pi i
avond. Bij de ibncluijving unuangt
men een kontrolekaart en een route-
beschnjving, iedere avond wouit een
andere route gereden Om in aanmer
king te komen voor een heiinnenng,
dienen 8, 6 of 4 tochten volbiacht U
worden. Evenals vorig jaar zullen de
organisatoren voor een bij/.ondei
fraaie beloning zorgen

De organisatie heelt er alles ann
gedaan om deze heerl i jke toensti-
sche avondfietstocnten, opnieuw to;
zeer geslaagde te doen maken Nacle-
re gegevens zijn te verkrijgen bij Dick
Castien, Keesomstraat 91 te Zand-
voort, telefoon 02507-17547

Rinko naar
nederlaag

HOOFDDORP - In een goede
en spannende partij zaalvoetbal
moest Rinko met 3-1 het onder-
spit delven tegen Beurszicht. Bij
de rust leidde Rinko nog met 0-1.
Rinko kon de snel bewegende
Beurszichtploeg, door een korte
dekking, lange tijd op afstand
houden, maar m de slotfase gin-
gen de moegestreden Zandvoor-
tenaren onderuit.

Het begin van de strijd was voor
Rinko dat direkt het doel van Beurs-
zicht onder vuur nam. Teun Vasten-
hoxiw schoot rakelings naast en een
inzet van Jan Willem Groen had
meer verdiend. Toch kwam Rinko op
voorsprong al moest het wachten tot
de zestiende minuut. Bart Botschui]-
ver scoorde na een fraaie pass van
Simon Sebregts.

In de tweede helft heeft Beurszicht
over het geheel genomen het betere
van het spel gehad Al snel kwamen
de gastheren langszij en het doel van
Addy Otthp kwam nadien onder zwa-
re druk. Rinko counterde gevaarlijk
maar Peter van Kalmthout knalde
de bal naast. Rinko kon de steeds
toenemende druk lange tijd pareren
doch twee minuten voor het einde
was Addy Ottho kansloos bij een van
richting veranderd schot, 2-1

De Zandvoorters trokken toen
massaal ten aanval om de gelijkma-
ker te forceren. Zoals zo vaak bij
zaalvoetbal, loopt het dan fout en een
snelle uitval van Beurszicht beteken-
de de definitieve beslissing, 3-1

Slechte start TC Zandvoort
ZANDVOORT - Na de goede

kompetitiestart van de tennis-
club Zandvoort vorige week, wa-
ren de resultaten dit weekend
wat minder. Wat het spel betreft
werd zeker niet onder gedaan
voor Leimonias en Cream Crac-
kers, maar beide teams waren
wat geroutineerder. De strijd te-
gen Leimonias ging met 6-2 ver-
loren en tegen Cream Crackers
ging Zandvoort met 5-3 ten on-
der.

In de eerste single tegen Leimonias
kwam Wijnand v.d. Boom uit tegen
ex-Nederlands kampioen Loek San-
ders en speelde zelfs technisch beter.
Te veel ontzag voor Sanders was er
de oorzaak van dat V.d. Boom met
6-3 en 7-5 de partij verloor. Hans
Bruggeman verloor eveneens zijn
partij maar hier had zeker meer inge-
zeten. In drie lange sets was Maarten
Kunne iets gelukkiger dan de Zand-
voorter.

De beide ^aiidvoortse dames Ellen
Driebergen en Nicole Eijssen kwam
zeer goed voor de dag en bezorgden
Zandvoort met overwinningen de
twee punten. De herendubbel kombi-
natie Hans Schmidt en Wijnand v.d.
Boon speelde een prima partij tegen
Sanders en Fok. Schmidt en V.d.
Boom hebben met zeer attraktief
tennis het de ex-nationaje kampioe-
nen zeer lastig gemaakt eh moesten
met miniem verschil in de derde set
de winst laten. Zandvoort deed vrij-
wel in elke partij niet onder voor
Leimonias maar ook in het dames-
dubbel waren drie sets nodig om de
badplaatsbewoners er onder te krij-
gen. De mixed-dubbels Hans Brugge-
man en Ellen Driebergen en Hans
Schmidt en Nicole Eijssen waren
eveens dicht bij een overwinning Lei-
monias zorgde echter voor een iets
beter slot. Beide partijen gingen ver-
loren met 6-3, 4-6 en 7-5.

Op paasmaandag werd de strijd
afgewerkt tegen Cream Crackers uit
Groningen waar eerder met 4-4 gelijk

was gespeeld. Nu leden de Zandvoor-
ters voor veel eigen publiek een onge-
lukkige nederlaag, 3-5. Wijnand v.d.
Boom ging prima van start en met
ijzersterk tennis werd Max Oolders
van de baan geveegd 6-0, 6-0. Hans
Bruggeman was echter kansloos te-
gen de geroutineerde Jan Mulder <2-
6, 4-6) waardoor de partijen in even-
wicht waren. In het damesenkel
kwam Nicole Eijssen uit tegen de
zeer sterke Engelse speelster Drury
en na een zeer goede eerste set (4-6)
werd de tweede set een formaliteit,
0-6. Het was echter Ellen Driebergen
die Zandvoort weer op gelijke hoogte
bracht door de Groningse Manon
Bollegraf met 6-4, 4-6 en 6-1 te ver-
slaan. .

Hoogtepunt van deze uitstekende
tennisdag was de herendubbel partij
van Hans Schmidt en Wijnand v.d.
Boom. In een geweldige partij met
schitterende rally's kwam Zandvoort
op voorsprong door een 4-6, 6-2 en 7-5
zege. De Zandvoortse dames Drieber-
gen en Eijssen waren echter kansloos
tegen Drury en Bollegraf (2-6, 2-6) In
het gemengd dubbel gaven Sandra
van der Heiden en Hans Schmidt
zeer goed tegenspel, maar het spel
van Cream Crackers was iets verzorg-
der, 5-7, 3-6. Ook de tweede mixed-
dubbel ging verloren en ook hier was
het verschil zeer gering. Evenals in de
voorgaande partij had er meer in
gezeten voor Ellen Driebergen en
Hans Bruggeman maar de Gronin-
gers waren iets fortuinlijker 5-7 en
4-6.

Voorzitter van de technische com-
missie Van der Lip: „Het is zeer span-
nend deze tenniskompetitie. Cream
Crackers staat wel bovenaan en wij
op de voorlaatste plaats maar de
verschillen zijn zeer gering. Zo kan je
dus onderaan eindigen maar met
twee overwinningen, wel van 8-0, kan
je kampioen worden. Het loopt ech-
ter goed en deze twee wedstrijden
zijn prima gespeeld maar het zat wat
tegen", stelt V.d. Lip.

Foto Dick Loenen.

(Advertentie)

KLEURENFOTO
FORMAAT:
9 x 9 cm.
9x11 cm.
9x13 cm.

mra

TOP-KWALIÏ1
KLEURENFOTi

FORMAAT:
9 x 9 cm.
9x11 cm.
9x13 cm.

O
n
a
m

Hn
S!
65

* BINNEN 3-DAGEN KLAAR
* KEUZE UIT MAT OF

GLANZEND
MET FOTOSTICKERS

* KWALITEITS-GARANTIE:
Niet goed, geld terug:

HAAL HET BU

FOTOSERVICE
• HOOFDDORP Mirkllaan 55 • NIEUW VENNEP Hmitdw.q 118!
• 7WANENBURG Dinnnnlaan 19 • ZANDVOORT Buti]i ITWMI i

Enqi.|bivl!!traal21 • MAARSSEN Hirmonirpliin

^•BBBBBBBB

BB

mesra
m



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 26 APRIL 1984 PAGINA 6

„DIER-PLEZIER tl

DIERENSPECIAALZAAK

dltoetro -lid

Er zijn weer verse maden -
mee/wormen en tijgerwormen.

Nu de tijd voor vijvervissen
of een nieuwe fontein.

Certificaat erkend door het Ministerie van
Landbouw en Visserij.

Wat zulle n de dieren in Zand voort gezond
worden m et 2 consulenten.

Helmersstraat 11, Zandvoort (Oud-Noord).
Tel. 19345/15566.

Wij zijn geopend: maandag, dinsdag en vrijdag van 14.00 tot
18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

\/"

Drogisterij-parfumerie

it
DE GAPER
vriendelijk, gezellig en goedkoop!

KRULTANG met 2 verwisselbare borstels
2 hittestanden; met meedraaiend snoer, nu

GROTE O DE LAIMCOME SPRAY
nu.

KRIZIA
eau de parfum-spray

ALAIN DELON „LETEMPS D'AIMER"
eau de toilette-spray

22.50

22.50

19.95

19.95
NIEUW!
In ons altijd groeiende assortiment Lancôme-huidverzorging, eau de toilette en de gehele
serie nagellak, lipstick enz. enz.

Spaar onze kassabonnen! Bij 100.- kassabonnen krijgt u 3.- terug, (geldt niet bij
geneesmiddelen).

Wat is-ie
gek hè?????
Zijn hele winkel volgegooid
met troep. Maar menigeen
die bij ons eenmaal binnen is
geweest weetal beter, en
sommigen komen zelfs al een
paar keer per week struinen
omdat ze weten dat er echt
elke dag nieuwe spullen
worden gebracht (en
gekocht). Geloof me of niet,
maar het is echt de moeite
waard.

Misschien wordt u ook wel één van die verslaafden aan het

WATERLOOPLEINTJE.
H ALTESTRAAT 61, tel. 13463.

Voor de lekkerste kaas blijft
,,De Kaashoek" de baas.

LEKKER EN VOORDELIG

Jongbelegen kaas heei küo 8.50
Verse boter „
Uit 'f Vat ............... SOOgram 5.25

Kruidenkaas
uit eigen keuken ............ 150 gram

Tot zie n s
bij

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 Zandvoort, tel. 15000

WIJ VERKOPEN DE BESTE
KLEURENIILMS OOIT

GEMMKT. AGEACOLOR XR.

De nieuwe kleurenfilms van Agfa, AgfacolorXR,
zijn bij ons verkrijgbaar Kleurenfilms waar de zgn
tweelingknstallen in verwerkt zijn Een revolutionaire
vernieuwing binnen de filmtechnologie

U kunt er kleurenfoto's mee maken die mooier
zijn dan u ooit zag Met uitzonderlijk natuurlijke kleuren
en een ongekende scherpte

Er zijn drie verschillende kleurnegatieffilms
AgfacolorXR 100, 200 en 400 En twee verschillende
diafilms Agfachrome CT64 en 200 Wij helpen u graag
met uw keuze AGFA-GEVAERT<B>

FOTO BAKELS
Kerkstraat 29-31

Zandvoort

SLAGERIJ ARBOUW
Haltestraat 12-Tel. 12616

Deze week speciaal aanbevolen:

Ta rta 3 T 500 gram 7 .50

Malse biefstuk ioogram 2.95

VREEBURfi&Zn
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT

TEL

Let op al onze barbecue-specialiteiten!
Voor

vers Hollands zuiglam
naar de Topslager.

Heef t u onze

lassagna en mousaka
al eens geproefd?

25 min. in de oven en smullen maar.

"̂

GESNAPT. .
bij drogisterij/parfumerie De Gaper

Wie is deze man die op paaszaterdag een geschenkje zo mooi liet
inpakken door mevrouw Olieslager???

Deze klant wordt verzocht, na morgen eens langs te gaan bij deze
zaak in de Kerkstraat.

Misschien ligt er een verrassing op hem te wachten

P. REUS „Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16
Tel. 02507-16204

Deze week: Tarbot groot
DAGVERS jong groot

Tong klein

Tongschar groot
Tongschar klein
Schol
Schelvis

Kabeljauw
Zalm

Zalmforel
Zeewolf
Wijting

Kabeljauw-wangetjes
Oesters enz. enz.

stretchpantalons
7 kleuren

98.-

KERKSTRAAT 20 • TEL. 13136

CHICK-KING SNACKCORNER
Nieuw voor Zandvoort: kip Southern Fried Style, verrukkelijk gemarineerde

stukjes kip op een zeer speciale, vetarme manier gefrituurd,
naar keuze met patates frites, salade of rijst.

Chick-King Corner levert dit bijzondere kipgerecht in speciale
meeneemdozen voor één of meer porties. U kunt het natuurlijk ook

nuttigen in onze Chick-King Corner.

1 karbonade
of drumstick

van 2.10 voor

1.90

TER KENNISMAKING:

1 HELE KIPPEPOOT
va n 4.20 voor

3.50
Haltestraat 24, Zandvoort. Tel. 02507-13201.

J^.

F! GOED
GOEDKOOP Kerkstraat 16, Zandvoort,

telefoon 02507-12270

Wij gaan door met lage prijzen, prima service
en 1e klas kwaliteit!

RUNDVLEES
T-BONE4ons 32.50
TOURNEDOSaons 29.50
ENTRECOTE 2* ons 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
BIEFSTUK-TARTAAR 21.50
CHATEAU BRlAND 2personen 52.50

OSSEHAAS
in stroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac

PRIME-BEEF 2'/2 ons
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE4ons
KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons...

KALFSKOTELET 225 gram

VARKENSVLEES
SPAR E-R l B plm. 5 ons

LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES

VIS
GEB. TONG 4ons
2SLIPTONGETJES
Alles voorzien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.

.29.50

.32.50

.32.50
26.50
21.50

.19.50

.20.50

29.50
.19.50
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Pannehbier en de
vlag in top

ZANDVOORT - Donderdag 19
april werd bij het projekt Lijster-
straat/Brederodestraat, de voor-
malige Julianaschool, de vlag ge-
hesen, want het hoogste punt
van het bouwwerk was bereikt.

Een welkome onderbreking
van de werknemers van de IBB-
Kondorgroep, het pannenbier en
„kapgeld", die in opdracht van
de woningbouwvereniging EMM
dit projekt uitvoeren.

Na bijna acht maanden is het hoog-
ste punt bereikt, een hoogste punt
dat door enkele bewoners van de

toor van de woningbouwvereniging.
De prijswinnaar wordt hij voltooiing
van de bouw uitgenodigd, en kan ook
nog een klein geschenkje in ont-
vangst nemen", aldus Jan Termes
nadat hij de vlag had gehesen.

Aangepaste woningen
Trots ook is de woningbouwvereni-

ging op de drie „aangepaste" wonin-
gen die in dit projekt worden gereali-
seerd. Deze woningen zijn bestemd
voor mindervahden. Voor het overige
omvat het projekt dertig tweekamer-

PROJEKT WORDT IN
NAJAAR OPGELEVERD

Kerkmanflat met angst en vreze
werd gade geslagen, omdat enkele
woningen nu op een afstand van nog
geen twee meter vanuit het keuken-
raam worden geconfronteerd met een
muur. „Och in het begin zijn we er
wel van geschrokken, maar als straks
al die bouwrommel is opgeruimd, zal
het misschien wel meevallen. In ieder
geval zijn we te laat om te proteste-
ren, want de bouw is bijna klaar, nou
dan leren wij er wel mee te leven", zo
wordt door een bewoonster van de
Kerkmanflat opgemerkt.

Prijsvraag
Overigens is door de voorzitter van

EMM bekend gemaakt dat voor dit
nieuwe projekt nog geen naam is be-
dacht. „Wij hebben de laatste jaren
aan diverse projekten typische Zand-
voortse namen gegeven, zoals „San-
devoerde" Hulsmanhof, Zeeburg en
Klimop. Deze traditie willen wij
voortzetten, maar om dit projekt nu
„voormalige Julianaschool" te noe-
men dat gaat ons iets te ver. Mensen
die echter een leuke naam bedenken
kunnen die opsturen naar het kan-

en vijftien vierkamerwoningen, zeven
HAT-eenheden voor starters en enke-
le maisonnettes. De woningen zijn
bestemd voor de premiehuursector
en zullen door de gemeente Zand-
voort aan de eerste bewoners worden
toegewezen. De gemiddelde huur-
prijs bedraagt ƒ 474,10 per maand. De
kleinere woningen zullen dus iets
minder, de grotere woningen iets
meer aan huur doen.

Honderdste woning
Door de woningbouwvereniging

werd op deze dag eveneens bekend
gemaakt dat op 18 mei een premie-
huurpand aan de Kruisstraat wordt
opgeleverd.

Deze woning blijkt de
honderdste woning te zijn die door de
IBB-Kondorgroep in Zandvoort is
gebouwd. Wanneer van een complex
gesproken wordt, dan zou deze éne
woning ook het vijftigste complex
van EMM zijn, die dus in totaal gróte-
re en ook kleine woningbouwcomple-
xen in Zandvoort heeft gerealiseerd.

Ondanks de tegenslag in het vroe-

Voorzitter Jan Termes van EMM hijst de vlag bij het complex dat
bijzonder mooi wordt uitgevoerd en waar een „binnenplein" wordt
gerealiseerd.

Foto Dick Loenen

ge voorjaar bij de bouw van het com-
plex aan de Lijsterstraat/Brederode-
straat, denken de woningbouwver-

eniging en IBB-Kondor dat rond ok-
tober de woningen zullen worden op-
geleverd.

ADJUDANT DE HOOP NEEMT AFSCHEID

„Ik denk dat het even wennen is,
maar ik zal het wel leren"

ZANDVOORT - Morgen vrijdag
27 april zal in het politieburo aan de
Hogeweg officieel afscheid genomen
worden van Adjudant De Hoop we-
gens het bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd. Om 15.00 uur is er
een officieel afscheid, gevolgd door
een receptie in de kantine van het po-
htiebureau voor collega's. In de Cal-
vijnzaal van de Gereformeerde Kerk
aan de Emmaweg wordt tenslotte
's avonds nog een receptie gehouden
voor familie, vrienden en bekenden.
Aanvang 20.00 uur. „Receptie" tus-
sen haakjes, want het zal wel uit-
groeien tot een feestje is de adjudant
van mening.

Adjudant Hylke de Hoop (Flip voor
vrienden en bekenden), solliciteerde
bij de gemeentepolitie van Zand-
voort op 21 oktober 1946. „Ik had
toen nog idealen zo van politieagent
in een grote stad in het westen van
het land worden. Dat was mijn be-
doeling nadat ik bij de rijkspolitie
wegging. Het is er nimmer van geko-
men, het beviel mij en mijn gezin uit-
stekend in Zandvoort en wij zijn er
gebleven", vertelt De Hoop, die toch
wel even stil wil blijven staan bij zijn
afscheid.

Begon hij ooit als straat- of wijk-
agent, momenteel eindigt hij als sta-
fadjudant van het Zandvoortse
korps. In de loop der jaren heeft hij
het hele scala van werkzaamheden
en rangen wel doorlopen.

Hij werd achteenvolgens in 1954
hoofdagent, in 1956 brigadier, in 1971
adjudant en in 1978 F-adjudant.

Vanaf het begin van de jaren zeven-
tig was hij werkzaam bij de verkeers-
politie en volgde adjudant Sandber-
gen op in 1971 als chef van de Alge-
mene Dienst, hetgeen inhield: sur-

veillancedienst, bijzondere wetten en
verkeerspolitie.

Adjudant De Hoop zal worden op-
gevolgd in rang door brigadier Van
Huizen. Zijn functie als stafadjudant
zal niet meer worden ingenomen. „In
de toekomst zal er in Zandvoort ge-
werkt worden met management-
teams en wordt een stafadjudant dus
overbodig. De werkwijze zal verschil-
len, er zal meer wijkgericht gewerkt
worden. Gewoon een andere opzet",
verduidelijkt de scheidende adju-
dant.

Nieuw politieburo
Reeds aan het einde van het vorig

jaar sprak korpschef Menkhorst de
hoop uit dat het zilveren ambtsjubi-
leum van collega Barmentlo voorlo-
pig de laatste zou zijn in de kantine
van het oude buro. Deze hoop is niet
bewaarheid, want er zijn er toch nog
wel enkele recepties geweest, en werd
er afscheid genomen van collega's.
Het afscheid van adjudant De Hoop
is waarschijnlijk wel het laatste dat
in het oude buro wordt gevierd. „Ik
had toch nog wel graag een jaartje in
het nieuwe buro gewerkt. Ondanks
het feit dat je nu wel de contouren
kunt waarnemen, het zal er heus ko-
men, lukt het mij niet meer. Ook niet
zo erg, ik zal er dan wel eens binnen
lopen om te zien hoe het geworden
is", is het commentaar van de adju-
dant wanneer gevraagd wordt naar of
hij het jammer vindt dat hij dit met
meer meemaakt.

Het feit dat hij niet meer dagelijks
naar de Hogeweg zal gaan, lijkt hem
nu nog een onwerkelijkheid. „Ik denk
dat ik het zal missen, maar oud-colle-
ga's verzekeren mij dat het vrij zijn

snel went, en toch ik denk dat ze ge-
lijk hebben", is hij van mening.

Zijn mening is ook gewijzigd waar
het de toename van kriminahteit be-
treft. „Een paar jaar geleden heb ik
nog eens in de krant gezegd dat dat
eigenlijk wel mee viel, gezien in het
licht van de landelijke cijfers. Nu
moet ik tot mijn spijt constateren dat
Zandvoort meegroeit met de landelij-
ke cijfers, dat is jammer. Misschien
heeft het toch wel te maken met het
feit dat Zandvoort zoveel toeloop
ontvangt van de grote steden uit het
achterland, de toenemende
werkeloosheid en de daardoor vrije
tijd, wordt met altijd even goed be-
steed, denk ik wel eens. Duidelijk is
in ieder geval dat ook in Zandvoort
de kleine kriminaliteit is toegeno-
men. Een constatering waar ik wel
wat moeite mee heb".

Na mim veertig jaar overheids-
dienst van 1945-46 rijkspolitie en drie
jaar werkzaam in de gemeentedienst
van Domawerstal van '42-'45, dus nu
het functionele leeftijdsontslag voor
de adjudant. Een nieuwe periode in
zijn leven, waaraan hij wel zal wen-
nen is hij van mening. Op het politie-
buro aan de Hogeweg zal het ook wel
even wennen zijn wanneer De Hoop
is vertrokken.

Opnamen bij Avro's
Wie waagt die wint

ZANDVOORT - De Avro heeft
in samenwerking met het Circuit
van Zandvoort voor koninginne-
dag 30 april een evenement opge-
zet waar velen aan kunnen deel-
nemen. Onder het motto „wie
waagt die wint", zijn er sprint,
schansspringen en wheely's met
hindernissen.

Schansspringen met crossmotoren
is het volgende onderdeel. Zij die be-
schikken over een geldige starthcen-

Leuke serie
ansichtkaarten

ZANDVOORT - In het Cultureel
Centrum Zandvoort aan het Gast-
huisplein zijn, in een speciaal hier-
voor ingerichte vitrine, foto's te zien
die duidelijk het veranderde Zand-
voortse straatbeeld weergeven. De
foto's zijn afkomstig uit het gemeen-
telijk foto-archief. Er werd gebruik
gemaakt van allerlei oud materiaal,
zoals bijvoorbeeld oude prentbrief-
kaarten. Maar er zijn ook foto's te
zien die voor het grootste deel in 1983
zijn genomen, zodat men de situaties
goed kan vergelijken, hetgeen de ex-
positie uitermate boeiend maakt.

Vanwewge de grote belangstelling
voor het oude fotomateriaal, biedt
het Cultureel Centrum pakjes met
acht prentbriefkaarten te koop aan
voor ƒ 5.- per pakje. Ook de prent-
bnefkaarten zijn samengesteld uit
herdrukte oude foto's van de Zand-
voortse straten met daarbij dezelfde
straten anno 1983. De kaarten tonen
afbeeldingen van de oude en de nieu-
we watertoren, de vroegere Baan nu
het Gasthuishofje, de vroegere
Strandweg nu het Badhuisplein, het
Kerkplein, de Dr. Metzgerstraat, het
Stationsplein en de Haltestraat.

De Hoogeweg toen en nu.

tie van de motorbond KNMV kunnen
hier aan deelnemen. Zij moeten via
een springplank een grote afstand
zien af te leggen. De finale heeft
plaats op 2 september. Het schans-
springen kan ook per auto. Op het
rechte eind van het circuit is daar-
voor een schans geplaatst. Record-
brekers kunnen vervolgens deelne-
rnen aan de finales die plaats nebben
tijdens de World Record Day op l ju-
ni.

Als laatste komt het onderdeel
wheely's met hindernissen aan bod
waarbij de deelnemers kunnen laten
zien dat ze op een voorwiel of achter-
wiel van een motor kunnen rijden
Op welk tijdstip het evenement be-
gint is nog met bekend. Informatie en
inschrijvingen via het Circuit Zand-
voort, Postbus 132, 2040 AC Zand-
voort, telefoon 02507-18284. Van de
verschillende onderdelen worden te-
levisie-opnamen gemaakt.

Het programma begint met sprint
Iedereen die in het bezit is van een
normaal verzekerd voertuig, een
brommer, motor of auto, kan aan de
start. Er wordt twee aan twee begon-
nen met zoveel mogelijk gelijkwaar-
dig materieel. De tien snelsten gaan
over naar de finale, die tijdens de
dragsterraces op 14 en 15 juli worden
verreden.

Meisje aangereden
ZANDVOORT - Op maandag 23

april is een 12-jarig meisje uit Koog
aan de Zaan aangereden door een
bromfietser. Het meisje keek niet uit
bij het oversteken en viel na de aan-
rijding tegen een geparkeerd staande
auto. Het kind liep een lichte wond
op. De bromfiets werd zwaar en de
auto licht beschadigd.

Dronken vrienden
ZANDVOORT - pp dinsdag 24

april werd een 19-jarige Amsterdam-
mer een rijverbod opgelegd omdat hij
dronken achter het stuur zat. Omdat
de politie dacht de man een uur later
weer achter het stuur dacht te zien,
werd de auto die op de Julianaweg
reed, aangehouden De bestuurder
van de auto bleek een vriend te zijn
van de 19-jarige Amsterdammer, aan
wie, na het afnemen van de bloed-
proef, ook een rijverbod moest wor-
den opgelegd.

Paasweekend 18-20 graden!
Grfrote klasse! Die term is van
toepassing op het weer wat we
de dagen vóór Pasen en tijdens
het paasweekeinde hebben
meegemaakt. Twee weken te-
rug lieten we op deze plaats
doorschemeren dat het koude
begin van april, waarbij een
stevige winterjas en muts be-
slist geen luxe waren, wel eens
de voorbode zou kunnen zijn
van een warmtegolfje. Onze
hoopvolle blikken waren voor-
al gericht op Pasen, mede ge-
zien het feit dat deze feestdag
dit keer op een late datum viel -
later dan 23 april kan Pasen
niet vallen; in het jaar 2000 is
het pas weer zover.

Welnu, het is gelukkig geen ij-
dele hoop gebleken. We kunnen
terugzien op een fantastische
Pasen 1984, die tot de vier
warmste Pasens van deze eeuw
gerekend mag worden. Alleen
Pasen 1949 (op 17 en 18 april)
was nog aanzienlijk warmer,
met in Maastricht zelfs 30 gra-
den. Op Goede Vrijdag wees het
kwik in de thcrmometcrbuis op
het weerstation Mijdrecht 18.7
gr. C. aan, in Zandvoort werd
het slecht 12.1 gr. C. Op paasza-
terdag werd de hoogste stand
bereikt: 23.7 gr. C. in Mijdrecht,
in Zandvoort slechts 18 gr. C.
Hierbij dienen we er wel op te
wijzen dat de temperatuur in
een bebouwde kom iets hoger
uitvalt dan op een veel opener
en dus ook wat frisser KNMI-
station op een vliegveld zou
zijn gebeurd. Maar de thermo-
mcter gaf natuurlijk wel exact
en realistisch aan hoe warm het
in de plaats Mijdrecht was. Eer-
ste paasdag werd het met 23.4
gr. C. bijna net zo warm. Op

tweede paasdag had zich een
overgang voltrokken naar een
nieuw hogedrukgebied, waarin
het met 18.2 gr. C. een stuk fris-
ser bleef, maar waarin de 7011
uit een strak blauwe hemel ui-
termate fel scheen.

Wonderbaarlijk was de snelle
voortgang in de natuur. Met na-
me het ontplooien van de kas-
tanjebladeren vind ik persoon-
lijk een fascinerend verschijn-
sel.

Aanmerkelijk kouder blijft
het in dit jaargetijde in de regel
langs de kust. Door het koude
zeewater (momenteel 7 a 8 gra-
dcn) blijven de temperaturen in
de kop van Noord-Holland (Den
Helder) en op de Waddeneilan-
den zo'n 5" 10 graden achter bij
de rest van het land. De oosten-
wind is hier immers ook zee-
wind. Bovendien is het niet uit-
gcsloten dat plotseling binncn-
drijvende mistbanken de hemel
aan het gezicht onttrekken en
het druk bezochte strand in een
kille, klamme mist hullen.
Eerst is het helder en mooi. Er
vindt aanvoer van warme lucht
vanaf het land naar zee plaats.
Boven zee vormt zich door de
lage watertemperatuur eerst
een enkele meters dikke, later
hoger reikende koude laag,
waarboven de oorspronkelijke
warme continentale lucht aan-
wezig blijft. Bij het scherper
worden van de inversie (dit is
een tempcratuuromkering: de
temperatuur stijgt dan bij toe-
nemende hoogte over enige af-
stand vormt zich door verdam-
ping van het zeewater een pla-
fond van stratus (=Iage) bewol-
king. Wanneer de gehele laag zo
vochtig is en zo ver is. afgekoeld
dat de bewolking tot de zee

HET WE£R

door Paul Dekkers

reikt, is er sprake van zcemist.
De binnendrijvende flarden
van deze zeemist lossen boven
land overdag meestal op. Ze
zien er uit als lekkende tongen.
Men spreekt in zo'n geval langs
de kunst van zcevlam.

Wat de temperatuur en de zon
betreft zitten wij zeker deze
week, inclusief het aankomen-
de weekeinde, nog steeds op ro-
zen. Hoe anders verging het di-
rect na Pasen 1979 (15 en 16
april), die zo prachtig begon: op
eerste paasd;>g veel /.on, weinis
wind en een temperatuur, üie
iedereen in een bestemming
bracht: 20 a 22 graden. Op twee-
de paasdag voltrok zich evcn-
wel een abrupte temperatuur-
daling naar G a 7 graden. Voor
veel paasgangcrs betekende dat
een vervroegd einde van hun
lange weekend, terwijl het voor
Nederland het begin betekende
van een lange periode met zeer
slecht weer, die in het begin
van mei zijn climax zou vinden
in een uitzonderlijke sneeuw-
storm voor de tijd van het jaar.
Temperatuurnormalen periode
25 april-2 mei
Maximumtemperatuur (over-
dag): 15 gr. C.
Minimumtemperatuur ('s
nacht) 5 gr. C.

Slagerij
Arbouw-Haltestraat

Sindskort is Slagerij Eldik in de
Haltestraat in andere handen overge-
gaan, mevrouw Van Eldik heeft de
zaak verlaten en het zijn Aat en Dien
Arbouw uit Voorschoten die nu in
Zandvoort de ambachtelijke slagerij
voortzetten.

Mag er dan niet veel veranderd zijn
aan het interieur, wel veranderd is
het assortiment. Behalve malse bief-
stukken, heerlijke rolladen, zelfge-
maakte leverworst, verrukkelijke hu-
zarensalade, kan men er ook terecht
voor bami, nasi, ragouthoorntjes en
guiche Lorraine, om maar een paar
gerechten te noemen.

De quiche Lorraine, van oorsprong
een Frans gerecht, is geen toeval
want slager Arbouw verkoopt uitslui-
tend „limousin" vlees, een speciaal
uit Frankrijk afkomstig product.

Voor de echte vleeshefhebber, is dit
een zeldzaamheid, want lang niet alle
slagers verkopen dit natuurprodukt
dat speciaal wordt geïmporteerd.
„Uit de natuur" is in deze slagerij dan
ook geen loze kreet, fijnproevers zul-
len snel in de gaten krijgen wat „li-
mousin" vlees is.

„Voordeel bovendien zal zijn dat de
prijzen zijn aangepast aan de gewone
huishoudbeurs, onze voordeelaanbie-
dmgen én onze andere vleeswaren,
specialiteiten en vlees zijn zeker be-
taalbaar", zegt Arbouw trots.

Wie van plan is vlees bij deze slage-
rij te gaan halen in de Haltestraat zal
de winkel snel vinden, want de mar-
kies waarop de naam Arbouw staat
vermeldt, is duidelijk zichtbaar in
deze drukke winkelstraat.

Openingstijden van de winkel zijn
dagelijks van 08.00-18.00 uur, voor
bestellingen tel. 12616. Zondags en
maandagmiddag gesloten.

ttDIER-PLEZIER"
DIERENSPECIAALZAAK

Hans Janssen van de dierenspe-
ciaalzaak Dierplezier uit de Heimer-
straat 11 in Zandvoort (oud Noord)
heeft de afgelopen maanden deelge-
nomen aan een cursus gezondheid
van gezelschapsdieren in relatie tot
huisvesting, voeding en verzorging
Deze cursus werd gegeven met m-
stemmmg van het ministerie van
landbouw en visserij. Op 2 april ont-
ving Hans Janssen een certificaat
hiervoor uitgereikt op de praktu'k-

school van het Agiansch Onderwijs
Centrum te Bamevold

Deze speciale opleiding over de ge-
zondheid van kleine huisdieren is tot
stand gekomen op initiatief van de
landelijke branche-organisatie Dibe-
vo en de Nedeilandse Herstiucture-
rings Maatschappij Nehem De les-
sen werden gegeven m de lesgebou-
wen en boeideuj van du Praktijk-
school te Baineveld Behalve docen-
ten en dierenartsen van de praktijk-

school hebben ook üa>:aoeenten van
deRijksunnersi tei t ui; L'uecht prak-
tische kennis ov e: gedragen zo waren
er lessen o\ei duuon leptielen en
amfibien en aquanuimibien

Ook honden ka t t en knaagdieren
en \ ngel* ku. amen aan de beurt Door
het \ olsen \ an de/:e cursus heelt de
lieer Janssen /ich de meest aktuele
kennis eisen kunnen maken op het
eebied \ an gezondheid en \velzrjn
\ an de huisdieien Dooi het dcelne-
men aan de/e cursus en het behalen
\ an het vakdiploma kunnen de klan-
ten van Dier-Plezier ervan oveituigd
zijn dat het advies woidt gegeven ten
aanzien van verzorgings- en genecs-
middelen juist is

Dier-Plezie wil beslist met de rol
van de dicrenaits overnemen .Wij
hebben een eerste hulpmnctie. wij
zijn het voorportaal van de dieren-
arts. Voor eenvoudige aandoeningen
en kleine problemen kan men bi j ons
terecht, voor het overige naar de
dieienarts, waarmee wij een zeer goe-
de verstandhouding hebben", aldus
het echtpaar Janssen

Programma Vrouwenvereniging
ZANDVOORT - De Vereniging

Vrouwen van Nu te Zandvoort heeft
voor de maand mei het volgende pro-
gramma samengesteld:

1 mei. Contactochtend m het Ge-
meenschapshuis, aanvang 10.00 uur.
Er wordt gesproken door VVV-direc-
teur Hilbers. Gelegenheid tot inteke-
nen voor diverse excursies.

2 mei: Wandeltocht. Verzamelen
om 10.00 uur bij het Gemeenschaps-
huis.

3 mei: Open dag ter gelegenheid
25-jarig bestaan Gemeenschapshuis.
Deelname van alle Zandvoortse ver-
enigingen met kramen waaronder
Vrouwen van Nii. Aanvang 10.00 uur.

7 mei: Om 8 uur 's morgens vertrek
bus vanaf Gemeenschapshuis naar
Lof. Paspoorten dienen te worden
meeeenomen.

16 mei Strandwandeling Veitrek
om 10 00 uur vanaf Gemeenschaps-
huis.

17 mer Tweede bezoek aan iuwe-
lier Joke Lanters in Haarlem Vei trek
per bus om 900 uur 'smoigens uit
Zandvoort ol met eigen vervoer vanaf
half tien bij de bushalte in de Tempe-
herstraat

24 mer Excursie naar Utrecht Ver-
trek per bus om 9 00 uur vanaf Ge-
meenschapshuis Bezoek aan slot
Zeist, tentoonstelling Willem van
Oranje en de kaasmakerii „De Stae-
lenhoef'. Kosten ƒ 28,- per persoon,
inclusief koffie met gebak en toe-
gangsprijs Slot Zeist

25 mei: Bezoek aan Frans Halsmu-
seum. Verhandeling ovei 18e eemyse
kunst verzamelen 10 15 uur bij in-
gang museum. Kosten ƒ 4,- per per-

soon Entree museum vooi eigen re-
kenmg

29 mei Jaarlijkse avondwandeling
Veizamelen om 19.00 uur bij ingang
Waterleidmgduinen, Johnny's Tref-
punt, Zandvoortse laan

Loterij kerkbazar
ZANDVOORT - Op 11 en 12 april

hield de Nedeilands Hervormde kerk
een bazar met daarbij diverse lotenj-
en De totale opbrengst van de bazar
is nog niet bekend De volgende num-
mers van de loterijen hebben prijzen
gewonnen Van de giote loterij 004
1751, 2263 en 3686 Verder blauw
sprei 717, geborduurd oranje kleed
736, gehaakt oranje kleed 912, geel
smyrna kleed 37, Zandvoorlse pop-
man geel 179. vrouw geel 278, rozen-
boom geel 57, 84, 18, 8, 19. rose 6 94
29, 83, 96, blauw 94, 88, 67, 52. 11, wit
68, 18, 67, l, 65.
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Stuniwerk bij Crazy races
ZANDVOORT - Onder een stralen-

de zon en voor duizenden toescliou-
wers vonden zondag zogenaamde
Crazy races plaats op het circuit van
Zandvoort Het was een begin van
een zeer succesvol paasweekend voor
de Cenav.

De race-piste was voor deze gele-
genheid een stuk kleiner gemaakt,
waardoor de gehele ronde vanaf de
tribunes zeer goed gevolgd kon wor-
den. Het werd een zeer boeiende ver-
tomng van de gemotoriseerde vehi-
kels, die elkaar in de vele heats danig
in het vaarwater zaten, zonder dat er
gevaar voor de coureurs ontstond.
Met duwen, botsen, elkaar afsniiden

en van de baan drukken waren yeer-
tig deelnemers bezig de voertuigen,
die onbruikbaar zijn voor het wegver-
keer, nog geschikter te maken voor
de sloop.

Met hoge snelheid werden de ron-
des afgewerkt, waarbij menige cou-
reur voor spektakulaire stunts zorg-
de, door slippers of koprollen. De ver-
plichte veihgheidskooi, brandblus-
sers en sterke riemen zorgden er
voor, dat ieder zonder kleurscheuren
het einde haalde. Deze tweede Crazy
race, waarbij de resultaten op het
tweede plan komen, stond zo in de
belangstelling, dat er dit jaar nog en-
kele op het programma staan.

28-29 april 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel 12058,
Drenth, tel. 13355, Fliennga, tel,
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek,
H. B. A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

«WATER
STANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
26 apr.
27 apr.
Z» apr.
29 apr.
30 apr.

1 mei
2 mei
3 mei

HW
1.08
2.00
2.44
3.22
3.58
4.33
5.03
5.30

LW
8.57
9.53

10.39
11.21
12.03

0.21
0.48
1.18

HW
13.37
14.26
15.04
15.40
16.12
16.46
17.20
17.53

LW
21.40
22.34
23.16
23.52

12.39
13.09
13.39

Maanstanden: dinsdag l mei NM 4.45
uur.
Springtij: donderdag 3 mei NAP + 104
cm

WEEKEND: 28-29 april 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag: 10.00 uur: ds. P. J. Mackaay
uit Leiden. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag: 10.00 uur: ds. J. Kroeze,
Rhoon. Kmdernevendienst en crè-
che.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: ds. J. C. Beekhuis, Haarlem.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: EV met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 8.45 uur: stille viering. 10.45
uur: Hoogmis (m.m.v. St. Caecilia-
koor). Thema: „De eerste christe-
nen".
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag: 09.30 uur: Zondagsschool,
bijbelgesprekken. 10.30 uur: Morgen-
dienst ds. J. Overduin. 19.00 uur:
Avonddienst ds. C. Holleman, Rot-
terdam. Woensdag: 20.00 uur: Bijeen-
komst celgroepen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniel, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

DEZE WEEK REKLAME:
ORANJE SLAGROOMTAARTJE 6.25

ORANJESTOET (brood) 5.95
En onze bekende

ORANJE-SIAGROOMSOEZEN

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

OPHALEN HUISVUIL

l.v.m. Koninginnedag wordt het huisvuil van
wijk l (maandagwijk) op dinsdag l mei op-
gehaald.

De directeur,
Ing. N. Wertheim.

l MEI

Henny
Hildering

65 JAAR
Hij wordt van harte gefeliciteerd

door:

MIEP, YVONNE - JANS,
JOSIEN - LUDY, HENNY JR.

DIANA en ALEXANDER

3 SUISSES
• ZANDVOORT - Corn. Slegersstraat 2 <

vraagt:

ervaren breisters
Tel. 02507 -1 92 61

Men verwonden zich Ie zeer over wal men zelden ziet
en niet genoeg over wat men dagelijks kan zien.

COMTESSE DE GENUS (1746-1830)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
zorgt ervoor dat u zich dagelijks verwondert over zijn
prachtige en uiterst nauwkeurige horloges, klokken en

wekkers.
In ons eigen atelier repararen wij alle soorten uurwerken,
zowel moderne quartz horloges als antieke zakhorloges

en klokken.
Prijsopgave vooraf .Volledige garantie. r

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar iaat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

. [ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

1 mei manifestatie Zandvoort

dag van de
arbeidslozen
Aad Kosto spreekt namens de
P.v.d.A. over werkeloosheid,
arbeidstijdverkorting, werk-
gelegenheid en vrijwilligerswerk.

Dick Hamaker van de Diensten-
bond F.N.V. spreekt over de
solidariteitsgedachte tussen
werkenden en uitkeringsgerech-
tigden en de samenwerking
tussen P.v.d.A. en vakbeweging...

met natuurlijk een feestelijke
muzikale omlijsting.

u bent welkom!
Gemeenschapshuis
1 mei 1984, 20.00 uur
Louis Davidsstraat 17
Zandvoort

PvdA
QT0

NAGELPROBLEMEN?
De professionele oplossing voor na-
gelproblemen vindt u bij THE GALLE-
RY. Hier worden uw nagels behan-
deld volgens de SCULPTURED MAIL
METHODE. Een methode die in
Amerika al meer dan 15 jaar met suc-
ces wordt toegepast!
SCULPTURED NAIL betekent vrij
vertaald:
„Op-maat-gemaakte-
kunst-nagel".
Inderdaad: Een kunstnagel. Een
kunstnagel die

- voor langere tijd wordt aange-
bracht;

- niet los kan raken (in tegenstelling
tot opgeplakte nagels);

- in elke gewenste vorm en lengte
kan worden gemaakt;

- net zo behandeld kan worden als
gewone nagels (vijlen, lakken).

Voor inlichtingen:

tevens kapsalon
Scheldestraat 16, Amsterdam.
Tel. 020-641685.

BON VOOR POLITIf BAAN IN DE GEMEENTEN VAN JE VOORKEUR.

Naam:.

Voornaam:.

Adres:

Postcode:.

Woonplaats:

Tel.nr.:

Geb. Datum:

Diploma: _

Opstuien aan: Bui eau Regionale Voorlichting Gemeentepolitie. Noord- Holland,
PoMhusló?, 1200 AD Hilversum, t.a.v. MCMOIW P .A.E.M. Boelen.

corn 1

Geef met l, 2 en 3 aan naar welke
gemeenten je voorkeur uitgaat:

ALKMAAR

ALMERE

HAARLEM

HAARLEMMERMEER

HUIZEN

LELYSTAD

PURMEREND

L.

DIEGEi
WIL IK WEL BU
POLITIE WERKEN.

Dit is de kans voor ieder-
een die geïnteresseerd is in
een baan bij de politie. Want
bij de politiekorpsen in di-
verse gemeenten is op korte
termijn vraag naar nieuw
personeel.

Op de bon die hiernaast
staat zie je om welke ge-
meenten het gaatje kunt
daarop direct aangeven naar
welke plaatsen je voorkeur
uitgaat. Maar lees eerst even
verder over de opleiding en
de eisen waaraan je moet
voldoen om bij de politie te
kunnen solliciteren.

De opleiding en de basis-
eisen.

De opleiding duurti 20
maanden inclusief een stage-
periode van 5 maanden.

Gedurende de opleiding
ontvang je een maandgeld
van f 690,-bruto. Om een in-
drukvan het salaris te geven:
een agent van 21 jaar ver-
dient nu zo'n f2.334,- bruto
per maand.

Om voor plaatsing op de
politie-opleidingsschool in
aanmerking te komen moet
je tenminste 19 jaar zijn.

Sollicitaties worden uit-
sluitend in behandeling ge-

nomen als je 18 V2 jaar of
ouder bent. De minimum
lengte voor mannen is
1.70 m., voor vrouwen
1.60 rn. Je moet in het bezit
zijn van één der hieronder
genoemde diploma's:
- een MAVO-4-diploma;
- een MAVO -diploma, in-
dien in alle vakken examen
is afgelegd op D-niveau of
- eenMAVO/LBO-diploma,
indien op C-niveau examen
is afgelegd in de vakken:
Nederlandse taal, een
vreemde taal en wis- of na-
tuurkunde
- een overgangsbewijs (on-
voorwaardelijk) van 3 naar
4 HAVO/VWO.

Vul de bon in.
Voldoe je aan de basis-

eisen, vul dan debon in.Dan
krijg je de brochure Politie
Perspektief toegezonden.

Geef op de bon drie
plaatsen aan waar je wel zou
willen werken en met welke
voorkeur: 1,2 en 3.

De Politie wil meer vrouwen in
dienst nemen. Daarom worden
vooral ook zij uitgenodigd te
solliciteren.

POLITIEWERK. BOEIEND MAAK HIET GEMAKKELIJK.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

De eerstkomende veiling
wordt gehouden op 17 mei.

NETTE GOEDEREN KUNNEN NOG
WORDEN INGEBRACHT OF

AFGEHAALD
Inlichtingen:

tel. 1 21 64 of 1 37 13
Fa. WATERDRINKER - GASTHUISPLEIN

lakschadc
aan uw auto?

'DUPLI-COLOR autolak
'in de spuitbus

voor het snel en
^goed herstellen van bescha-

digmgen, ook in metallic-
k. Met een professioneel

resultaat. Glanzend,
krasvast en kleurecht.

i Meer dan 2000 kleuren;
van elk automerk de
juiste kleur.

Jak.

,,ACRY
UITO-SH

Een kompleet systeem met DUPLI-COLOR roestprimer,
autoplamuur, grondverf en autolak verkrijgbaar bij:

ZANDVOORT - SWALU';STRAAT 7 - TELEFOON 2418
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FAMHJE STRAND

de omzet
'

ZANDVOORT - Aan het be-
jin van het seizoen 1934, een sei-
;oen dat begon omstreeks begin
nei en eindigde op 31 augustus,
.tartte het echtpaar Jan Paap-
£oper een strandtent.

De tent hadden ze samen met
iim schoonouders respectieve-
ijk ouders (echtpaar Koper) ge-
tocht van Jan van Duijn, en zo
jegon eigenlijk een traditie.
Mant later deden Jan en zijn
TOUW het alleen, geholpen door
nevrouw Koper. In de jaren vijf-
Ag/zestig kwamen zijn zoons
kaarten en Jan in de strandtent
aelpen, en begon Maarten zelf
>en paviljoen. In 1970 zetten Jan
Paap jr., of liever Jan van Jan
'an Kee met zijn vrouw het be-
Irijf voort.

Dat is nu ruim vijftig jaar gele-
ien en Jan en Tiny Paap willen
ut jubileum niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Ze bieden
Tienden, bekenden en klanten

een drankje aan op vrijdag 27
april tussen 20.00 en 22.00 uur in
hun strandpaviljoen nr. 12, dat
inmiddels de naam „De Wurf'
heeft gekregen.

In 1934 was het al een echte strand-
tent van hout. Verdwenen waren
toen al praktisch de linnen theeten-
ten die iedere dag opgezet moesten
worden. Men had toen al houten pa-
viljoens, zonder terrassen en zonne-
stoelen, om van zonnebanken maar
helemaal niet te spreken.

Wat men wel bezat waren de rieten
strandstoelen, een houten tent met
wat gemakkelijke tafels en stoelen
voor de gasten, een paar petroleum-
stellen waarop het water voor de kof-
fie of thee aan de kook werd ge-
bracht, een theelichtje om de dran-
ken warm te houden. Verder werden
er kogelflesjes en spritskoeken ver-
kocht en een flesje pils. Men had een
eigen waterpomp geslagen en met
deze verworvenheden was men in het
bezit van een strandpaviljoen dat in
niets onder deed voor dat van de bu-
ren, misschien zelfs iets beter was.

Taak van de vrouw
Voor de oorlog was het duidelijk de

taak van de vrouw te zorgen dat de
tent liep. De vrouw van Jan van Kee
deed dit tezamen met haar ouders.
Haar echtgenoot Jan Paap, ook wel
Jan van Kee genoemd, was van be-
roep stucadoor en bracht 's avonds
nog het weekblad De'Stad rond (van-
daar dat men hem ook wel Jan de
Stad noemde).

De revenuen moesten duidelijk ko-
men van de strandstoelen, die per
dag, of liever nog per maand of week
aan de badgasten werden verhuurd.

„Dat was in de tijd datje nog niet
in badpak mocht zitten, en ook niet
voor het paviljoen in zee mocht
zwemmen. Voor de oorlog stonden
wij aan het einde van de Zeestraat, ik
weet zeker dat daar niet gezwommen
mocht worden. Daarvoor moest je
naar de badinrichting", vertelt de
huidige eigenaar, die dus volgens be-
rekening Jan van Jan van Kee moet
heten, en zo ook wordt genoemd.

Moeder had het natuurlijk wel
druk, maar gelukkig daar was dan
ook nog opa die dagelijks op het
strand hielp en voor de stoelen zorg-
de. Opoe zorgde voor de kleine kinde-
ren en het warme eten als de familie
van het strand kwam.

„Zo is het altijd gegaan en zo zal
het wel blijven", vertelt broer Maar-
ten. Mijn moeder zorgde weer voor
mijn kinderen en die van Jan, en
sinds ikzelf geen strandtent meer heb
en opoe is overleden komen Jan zijn
kinderen naar ons wanneer het druk
is. Een strandtent is typisch een fa-
miliebedrijf, anders red je het niet".

winters werden ze opgeslagen op de
zolder van de Wilhelminaschool. Na
vier uur brengen, en drie trappen op
met die loodzware stoelen, als ik er
nog aan denk. Trouwens dat was ook
de tijd dat wij voor een kwartje een
handkar huurde bij Loos op het
Gasthuisplein. Alles werd per hand-
kar naar het strand gebracht, en
maar rennen want ieder kwartje was
er één".

Waren er voor de oorlog zeker zo'n
zestig strandpachters, na de oorlog
werden de te pachten stukken strand
groter en keerden er ook minder te-
rug. Heel lang was het uitsluitend
aan inwoners van Zandvoort voorbe-
houden een stuk strand te pachten
doch de laatste tien jaar is hierin ver-
andering gekomen.

Veranderden de paviljoens, ook de visventers veranderden mee. In de tijd van de eerste houten tenten kwam de
visboer nog: met de bakfiets, later met een paard en wagen, en nu met hele vispaleizen.
Hier v.l.n.r. opa Koper, Huigie Bonnie (Molenaar), Jan van Kee en kleine Jan van Jan van Kee. De dames zijn
waarschijnlijk badgasten.

Gezelligheid

j-itê£HE in
ALLE SOORTEh LinonADE^cT

(et opknappen van de strandstoelen op de zolder van de Wilhelminaschool
en jaarlijks terugkerend winters werkje.

Voor de oorlog was de gezelligheid,
volens de broers Paap, groter dan nu.
„Je had bijvoorbeeld Engel Paap met
zijn band die muziek maakte. Mijn
vader was jarig op 31 juli en ik herin-
ner mij nog goed dat ze dan altijd een
feestje kwamen bouwen. Trouwens
bij mij kwamen ze altijd hun brood
opeten tussen de middag, als kleine
jongen vond ik dat prachtig".

Gedurende de oorlog werden de ge-
zinnen Paap en Koper zoals zoveel
anderen geëvacueerd. Dat was nog
paniek in 1942. „Alle strandtenten
stonden net op het strand klaar voor
het seizoen en plotseling moest van
de Duitsers alles worden afgebroken.
In één dag tijd. De boulevard lag vol
met planken, stoelen en dozen met
serviesgoed. Iedereen hielp, dat was
wat hoor", herinnert Maarten Paap
zich.

Strandstoelen
Was voor de oorlog, en ook nog wel

een korte periode erna de inkomsten
van de pachter grotendeels afkom-
stig van de stoelenhuur, van lieverlee
veranderde dat. Er kwamen andere
ligstoelen en de rieten verdwenen.

„Ik was daar niet rouwig om, als
kind heb ik heel wat afgesjouwd, 's

Strandpaviljoen 12, vlak na de oorlog eind veertiger jaren.

De laatste tien jaar ook de grote
veranderingen van de paviljoens, rui-
mere (zeg maar gerust restaurants),
windschermen rondom de terrassen,
aparte terrassen voor de zonneban-
ken, nu moet de pachter het hebben
van de omzet in en rond zijn pavil-
joen. In een slechte zomer kosten de
strandstoelen meer dan ze opbren-
gen.

Al heeft Maarten Paap dan in 1977
zijn paviljoen verkocht, Jan en Tiny
Paap zijn nog lang niet van olan er-

mee te stoppen. „Wij vinden het nu
eenmaal geweldig en misschien kan
het bedrijfin de familie blijven", zegt
Jan.

Wanneer dit het geval is, en er over
nog eens vijftig jaar een eeuwfeest ge-
vierd gaat worden, dan zal dit alleen
kunnen wanneer de strandpachter
kan blijven terugvallen op zijn fami-
lie, en dat kan, dacht ik, alleen bij
„echte" Zandvoorters.

Margreet Ates

Vredesplatform in Zandvoort
ZANDVOORT - Enkele weken ge-

leden is in Zandvoort een Vredesplat-
form opgericht waarvan diverse poli-
tieke groeperingen, kerken en bur-
gers deel uitmaken.

Door dit Vredesplatform zal wor-
den deelgenomen aan de landelijke
aktiviteiten in de week van 6-13 mei
gericht tegen de plaatsing van kruis-
raketten in Nederland.

In Zandvoprt zal op 6 mei op het
Raadhuisplein een vredeskraam wor-
den ingericht met informatie over dit
onderwerp. Na afloop van de kerk-
diensten zal op dezelfde plaats een
„stiltekring" worden gevormd, een
zwijgend protest tegen de bewape-

j£andvoortse kunstenaar
xposeert in Heemstede

ZANDVOORT - Van 28 april t/m 8
ei zal er werk van de Zandvoortse
anstenaar Roland van Tetterode te
3zichtigen zijn in Heemstede in de
icolaas Beetsschool, Toussaintlaan
, van 11.00-19.00 uur.

Deze tentoonstelling die de naam
symposium 1984" kreeg vertoont
erk van tien kunstenaars, nationaal
wel internationaal. De expositie is
gericht in het atelier van Michiel
leu die vier buitenlanders en zes
ederlanders heeft uitgenodigd deel
nemen.
Het projekt is bedoeld een gedach-

tenwisselirig tot stand te brengen
tussen publiek en kunstenaars, een
discussie zal dan ook niet ontbreken.

Deelnemers zijn: Edward Luijken
uit Amsterdam, Auke Eijgebar eyen-
eens uit Amsterdam, de vier Parijze-
naars Jeróme Basserole, Jean Clau-
de, Laurent Banene en Toni Solier.
Verder zijn drie Haarlemse kunste-
naars, Michiel Rieu, Hans v.d. Schil-
de en Robert Verhagen aanwezig,
evenals de Zandvoorter Van Tettero-
de.

De tentoonstelling is gebaseerd op
het verwerken van wegwerpmate-
riaal.

KUNST^ANTIEK

'©udt Haerlem
Kennemer Sporthal,
Westelijke Randweg

Haarlem
Int.: (076) 611680

vrijdag

april
19-22 uur

zaterdag

28
april

14-22 uur

ning, waar iedereen zich voor kortere
of langere tijd bij kan aansluiten.

Maandag 7 mei is in dit kader een
koffie-ochtend die wordt gehouden in
het Vrouwentrefpunt aan de Nic.
Beetslaan. Na afloop hiervan zullen
deelneemsters met hun kinderen een
tocht organiseren naar het raadhuis.

Bovendien zal deze week op woens-
dagmiddag 9 mei in de bieb een film
worden vertoond over dit onderwerp
voor kinderen, terwijl ditzelfde ge-
beurt voor volwassenen op de vrij-
dagavond, 11 mei.

In de bibliotheek zelf wordt in het
kader van deze week een afflchenten-
toonstelling ingericht en een lectuur-
^tafel met informatie.

Er bestaat de mogelijkheid op zon-
dag een reeds geschreven brief aan
leden van de CDA-Tweede Kamer-
fractie mee te nemen, deze te onder-
tekenen en zelf te verzenden aan de
kamerleden. Een lijst met namen en
adressen is beschikbaar.

Het Zandvoortse Vredesplatform
zal de week besluiten op zaterdag
door deelname aan de aktiviteiten
welke dan in Haarlem worden geor-
ganiseerd.

Voor inlichtingen kan men telefo-
nisch contact opnemen met Afra
Amende-Ruitenberg, tel.: 16774 of
mevrouw E. Zwemmer-Keur, tel.
13834.

Vrijwillige Hulpverlening

. • • ^117373;':

Heerlijkheid op kaart
gezet iimiiiiiiiiiiiiiiiijimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiii

doorBertiis Voets
urn urn ii mi mi nimiiiminiiiim minimi MUI m minimi i mum minimin m

Toen op het einde van de der-
tiende eeuw de heerlijkheid
Zandvoort werd gesticht, was
het gebied niet nauwkeurig om-
schreven. Omdat er, vooral tot
aan de zeventiende eeuw weinig
te halen viel in het arme vissers-
dorp en men nog zoveel bos had
dat men zich niet over een hecta-
re meer of minder druk ging ma-
ken, werd het gebied niet op
kaart gezet.

Maar toen in 1722 de heerlijk-
heid Zandvoort openbaar werd
verkocht voor de som van
ƒ 10.500.- aan Paulus Loot, wilde
deze graag weten hoe het met
zijn bezit stond. Hij nam daarom
twee landmeters in dienst, de he-
ren A. en C. v. Velsen, waar later
nog een zekere M. Walraven aan
toe werd gevoegd om de heerlijk-
heid op kaart te brengen.

De opdracht die Paulus Loot
aan de landmeters gaf, was
„meet nu eens precies na wat be-
hoort tot de heerlijkheden Bloe-
mendaal, Overveen en Zand-
voort en stel heel precies de li-
mieten vast".

Omdat er vrijwel niets op
schrift stond was het voor de he-
ren een uiterst moeilijke taak: ze
moesten hier en daar vragen
naar oude overleveringen. Ze
zochten uit waar de bewoners
hun pacht betaalden en wie nog
wat deed voor het landschap, en
zo konden zij na een werktijd
van 1723-1729 een keurige kaart
overleggen waarop de grenzen
precies waren aangegeven. Om-
dat Paulus Loot geen moeilijkhe-
den wilde hebben, had hij een
tiental van die kaarten laten te-
kenen en een daarvan is onder
nummer 465 van de catalogus
Enschede onder de titel „Limiet-
scheidinge tusschen die heerlijk-
heeden van Sandvoordt, Bloe-
mendaal, Overveen en de Vogel-
sangh opgemeeten voor den vrij-
dom van de heren en de stede
Haarlem" in het gemeente-ar-
chief van Haarlem terecht geko-

Onduidelijk
Hoewel de heren met uiterste

zorg hun werk hadden verricht,
was er toch een moeilijkheid blij-
ven bestaan tussen de afschei-
ding van Overveen en Zand-
voort. Overveen, de katholieke
enclave in de heerlijkheid Bloe-
mendaal had op het eind van de
zeventiende eeuw de zorg voor
de katholieken van Zandvoort
op zich genomen. Er icaren dus

bepaalde verbanden gekomen,
die de situatie van de grenzen
heel onduidelijk maakten. Be-
paalde huizen in het duingebied,
die volgens traditie tot Zand-
voort behoorden, waren nu zon-
der meer door Overveen inge-
paimd en omdat de mensen die
daar woonden voor handel en
kerk waren aangewezen op
Overveen, hadden ze aan de
landmeters verteld dat zij onder
die heerlijkheid vielen, maar
toen Paulus Loot de kaarten had
bekeken, zei hij „het zit niet
goed". Hij praatte erover met de
burgemeesters van Haarlem en
die gaven hem gelijk. „Maar wij
geloven dat ze een rectificatie
van de grenzen van u niet aanne-
men. Daarom stellen wij voor de-
ze zaak in onze handen te leggen,
wij zullen de stadslandmeter stu-
ren: die heeft groot gezag en die
zal de oplossing vinden. Maar
dan moet u zich neerleggen bij de
beslissing die hij gaat nemen. We
zullen druk uitoefenen op Over-
veen om hetzelfde te doen".

Salomonsoordeel
Loot stemde daarmee in en bm-

nen de tijd van een maand was
de zaak beslist. De landmeter
kwam; maakte na enkele bespre-
kingen wat nieuwe grensstrepen
op de kaart en diende het stuk bij
de gemeente in, Volgens aante-
keningen Enschede zijn onder
nummer 467 in het gemeente-ar-
chiefnog twee kaarten te vinden,
waarbij in maart 1730 een einde
werd gemaakt aan het gekibbel
over de juiste grenzen van de
heerlijkheid tussen Overveen en
Zandvoort.

Bepaling
gemeentegrenzen

Hoewel de tijd van de heren
voorbij was en op het einde van
de achttiende eeuw de ene heer-
lijkheid na de andere opgeofferd
werd aan de democratische leu-
zen van de Bataafse republiek,
werden toch deze laatste kaar-
ten te voorschijji gehaald om
daarmee ook de gemeentegren-
zen te gaan bepalen. Er kwa?n
een wat grillige beschrijving te
voorschijn. Zo hebberi deze kaar-
ten nog invloed gehad tot aan de
huidige tijd. (Kaart 467 draagt
als titel ..Uiteindelijk limietschei-
ding e tussen de goederen en de
heerlijkheeden van de heeren
van Zandvoort en Overveen}.

Dit beeld van de vroegere Burg. Engelbertstraat met de fraaie Oranjeflat (het vroege-
re Hotel d'Orange) verdween definitiefin 1944 bij de sloop van het zeefrpnt. De voerman
met paard en wagen komt vanaf de Boulevard de Pavauge en de Citroen in het midden
van de foto gaat richting Zeestraat. De woonhuizen aan de linkerzijde waren nog vrij
nieuw want ze werden in de dertiger jaren gebouwd.

Maar... deze Engelbertstraat werd bij de wederopbouw na de oorlog een flink stuk
naar het Oosten verlegd want als men nu weet, dat er een stuk van de vroegere onaan-
zienlijke Heemskerkstraat (een zijstraatje van de Zeestraat) voor nodig was om de
huidige dubbelbaans Burg. Engelbertstraat te construeren dan krijgt men een idee van
de enorme verschuiving.

De Oranjeflat lag niet direct aan zee maar er was nog een ruime strook duinterrein
voor. De plaats van de oude Watertoren zouden we nu (ter oriëntatie) terug kunnen

Zo was het, zo is het
Info: J. Steen Foto: Berlott

vinden op het zuidelijke punt van het grote parkeerterrein achter de Favaugeflats. waar
Dirk van der Broek zijn vestiging heeft. Het huidige „Meyershof" staat vrijwel op de
plaats van het historische „schuitengat", waar vroeger in de winter de bomschuiten
achter de duinen werden opgeslagen. En de rij nieuwe woonhuizen vanaf dit punt in de

richting van de Kerkstraat (dus tegenover Dirk van der Broek) staat precies bovenop
het vroegere „Zeemanshofje". En de huidige Noorderstraat dekt de historische Spoor-
straat, waar ééns een Floortje van der Schinkel woonde en een ..Leentje de Tuinman".
Achter de woonhuizen links op de foto strekte zich de vroegere Noordbuurt uit waar de
vissersgezinnen woonden...

Aan de noordzijde van de Oranjeflat heeft sedert 1918 een groot bouwterrein braak
gelegen sedert de grote brand van gebouw „Gerrnania". Het werd pas na de oorlog
bebouwd en hier staan nu de flatgebouwen van het (nieuwe) Schuitengat en de Passa-
ge... Zelfs de oudere Zandvoorters krijgen er al moeite mee om zich de oude situatie
weer voor ogen te halen. En zeker als men op bijgaande foto's ziet hoe het er anno 1984
allemaal uitziet...

2. De Engelbertstraat van voor de oorlog, omstreeks de dertiger jaren

1. Zo ziet de huidige Burgemeester Engelbertstraat eruit. Burgemeester Engelbertstraat 3. Dit is het huidige beeld van de vroegere Engelbertstraat. Links de Meyershof en
rechts de Favaugeflats aan zee. Het hele gewijzigde gebied op een plaatje gevangen.
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Marimekko
dicht bij huis

Op een va.n de m onze vorige
..Vrouwelijk vertrouwelijk"-rubnek
behandelde onderwerpen kwamen
nogal wat telefoontjes Lezeressen
wilden graag weten waar Marnnek-
ko-kledmg te koop is Hierbij wat
adres.sen in de omgeving

Cooh de Wit. Schoutenstraat 19,
Alkmaar

O'Nadur. Singel 317, Amsterdam
Lapsi. Warmoe.Shtraat27, Haarlem
Modern Art. Thorbeckestraat 9,

Zandvoort

Nieuwe
oogschaduw

(•[Artiste

Het oog is de spiegel van de ziel, zo
nepen de negentiende-eeuwse dich-
ters al uit. Smsdien is er veel veran-
derd. maar het feit blijft dat het oog
veel van onze gevoelens kan weer-
spiegelen.

Om dit lichaamsdeel nóg meer te
laten spreken hebben nijvere fabri-
kanten al vele jaren diverse attribu-
ten in de strijd gegooid. Een nieuwtje
op dit gebied is het nieuwe oogscha-
duw-poederpotlood van Ricils.

Het is nu voorgoed afgelopen met
de rondslingerende kwastjes en de
overal heen stuivende poeder. Met de
elegant uitgevoerde Ricilstift, die
ook nog naar de fraaie naam „L'ar-
tiste" luistert, kan oogschaduw nu
moeiteloos worden aangebracht op
die plekjes, waar het nodig is. L'artis-
te „pakt" onmiddellijk, blijft lang
zitten en loopt niet uit. Er zijn zeven
kleuren en ze dragen elk de naam
van een beroemde schilder. Ik pro-
beerde Botticelli uit en wil u wel
verklappen, dat het effect, figuurlijk
gesproken, oogverblindend was.

Het nieuwe Ricils poederpotlood
kost ƒ 11,50 en is verkrijgbaar bij dro-
gisten en parfumenezaken.

Win een
diamant

Kamperen en dan nog de kans lo-
pen om met een diamant naar huis
te gaan. Dat wordt nu mogelijk voor
kampeerders die vóór l juli een week
of langer doorbrengen op een van de
41 kampeerterreinen van de groep
Castels-et-Camping. Deze zijn ver-
spreid over geheel Frankrijk, maar
het dichtst gezaaid m Bretange. Het
zijn alle viersterrencampmgs,
meestal gelegen m de omgeving van
een kasteel of een landhuis. De wm-
naar wordt aangewezen door het lot.
Per terrein zal bovendien een gou-
den muntstuk worden verloot.

Levi heeft voor elk wat wils

Groen schoon-

heidsboek
Voor Yves Rocher heb ik al jaren-

lang een zwak. Niet voor de goed
ogende Fransman himself, hoewel
die er best wezen mag, maar meer
voor zijn produkten, die alle zijn sa-
mengesteld op plantenbasis. Nu is er
ter gelegenheid van het tienjarig be-
staan van Yves Rocher in Nederland
een feestelijk „Groen Schoonheids-
boek" uitgebracht en hierin staan
interessante nieuwtjes op het gebied
van de heilzame werking van de di-
verse planten en tips over lichaams-
verzorging. Tips over een optimale
lichamelijke conditie. Gelukkig niet
over uitputtende aerobic-oefenigen,
die me, enigszins lui als ik ben, al bij
voorbaat doen afhaken, maar een-
voudige gymnastiekoefeningen voor
op een zonnige achternamiddag.

Verder geeft Yves enkele basisre-
gels voor een goede voeding, want, zo
begrijp ik, hij heeft het beste met ons
voor. Naast de al bestaande produk-
ten wordt elk jaar weer een aantal
nieuwe creaties aan het assortiment
toegevoegd. Dit jaar zijn heter maar
liefst 23!

Shampoo met korenbloemen, bad-
schuim met havermelk en badolie
met hazelnoten, het klinkt smakelijk
en fris. Twee nieuwe parfums deden
eveneens hun intrede: Ispahan,
waarbij ik onmiddellijk aan „de
tuinman" moet denken en Magno-
lia, geïnspireerd op de bekende Mag-
noliabloem

Leuke mededelingen in deze som-
bere financiële tijden: het Groen-
boek is geheel gratis en kan bij de
Yves Rocherzaken voor niks en nie-
mendal worden afgehaald!

Sportief met Golden Cup
Het merk Golden Cup dateert uit

1979 en werd gelanceerd door
Triumph International. Golden Cup

staat voor een sportkledingcollectie
die momenteel de volgende program-
ma's omvat: zwemkleding, tennis-
kledmg, jogging- en trainmspakken,
langlaufkledmg en sportonderkle-
ding. Triumph International werd
m 1886 opgericht als familiebedrijf
en vindt zijn afzet tegenwoordig over
de gehele wereld.

De foundations worden op de
markt gebracht onder de namen
Triumph, Papillen en Amourette, de
daghngene onder de namen
Triumph en Sloggi, de nachtlmgerie
moeten we zoeken onder de naam
Triyana en Triumph Happy Days
omvat de Iraaie bad- en strandkle-
ding

Golden Cup nu dus voor de sport-
kleding. die goed van snit is, plezierig
geprijsd en verkrijgbaar in vrijwel
elke stad en elk dorp

VROUWELIJK
[VERTROUWELIJK

door Lenie Paul

We schijnen er deze zomer weer
wat „netter" uit te moeten zien dan
een paar jaar terug. Dat wil zeggen,
wel in vnjetijdskledmg. maar de
overdreven nonchalance die een tijd-
lang als armoelook heeft geregeerd,
wordt teruggebracht tot matig slor-
dig met een tikje uitdaging.

Vrouwelijk moeten we dus weer
worden en de mannen zullen ook
weer wat stoerdere trekken verto-
nen. Dit alles hoor ik van „de jongens
van Levi". Het nieuwe beeld uit zich
in strakke rokken, pikante topjes,
broeken en hemden die „losjes" zit-
ten, maar net iets chiquer tonen dan
we de afgelopen jaren gewend waren.

De keuze van de stof drukt een
duidelijk stempel op de nieuwe mode.
In de vrijetijdskledmg bijvoorbeeld
maken we kennis met nieuwe mate-
rialen zoals een lichte gabardine
kwaliteit, een lichtgewicht canvas
en een linnen structuurstof.

Het kleurenbeeld op straat zal zeer
uiteenlopend zijn. Naast felle zuur-
stokkleuren zien we aardetinten en
een stemmig legergroen. Levi heeft
de goede gedachte gehad contact te
zoeken met de bekende Fong Leng en
zo ontstond de collectie Levi's desig-
ned by Fong Leng. Nieuwe lijnen,
vrouwelijke vormen en uitsdagende
elementen zijn de resultaten van
deze samenwerking. Ruige jeans met
een chick karakter, mooie blouses
met wilde prints, kortom een even-
wicht tussen nonchalant en gekleed.

Voor de avonturiers is er het the-
ma „Rebel": praktische en avon-
tuurlijke kleding in aardekleuren als
heet saharazand en fris junglegroen.
Veel steekzakken, riemlussen en
kleppen en persoonlijk vind ik dat
altijd gemakkelijk om eens iets op te
bergen en aan op te hangen. De jaren
vijftig zien we herleven m het thema
dat Levi „Milkshake" heeft ge-
noemd, topjes broeken m lichte stof-
fen en felle zuurstokkleuren.

„City Life" doet ons er wat stadser
uitzien, elegante kleding gemaakt
van lichtgewicht stoffen en voorzien
van chique details.

Levi brengt ook dit seizoen de jaren
twmtig-look. Barre, boze jaren,
waarin het niet zo leuk was als soms
wordt gesuggereerd, maar enfin, wie
toch gekleed wil gaan in de originele
werkkleding uit the roaring twenties
kan zijn hart ophalen aan de „Hard-
wear" collectie: oversized jeans, jac-
kets en tops in gestreepte en gebleek-
te demm.

Dan zijn er bij Levi nog de authen-
tieke jeans zoals ze oorspronkelijk
waren en die nu weer bij de mode van
deze tijd schijnen te passen. Ze heten
„Legendaries" en het zijn stevige,
goede spijkerbroeken, die Levi weer
in de oorspronkelijke eenvoud terug-
brengt.

Kortom, mooi en praktisch is dit
jaar goed te combineren bij Levis.

ZONNEBRILLENMODE
Opvallend aan de zonnebrillen van dit jaar is dat aan de metalen brillen

bijna geheel geen metaal meer te zien is. De glazen worden bevestigd aa \ een
dun stukje metaal waarbij de wenkbrauw nog eens extra geaccentueerd
wordt, terwijl by andere monturen het glas bevestigd is met schroefjes die als
opvallend detail van bnljantjes voorzien zijn.

Ook worden de glazen soms vastgehouden door een kombinatie van nylon-
draad en metaal. Veel gevoerde kleuren zijn wit en zalmrose.

De metalen brillen zijn van ATRIO terwijl de kunststof brillen van het
merk MENRAD zijn. Deze brillen uit de zogenaamde „Soft Eyes" serie
hebben, behalve dat ze zeer opvallend van kleur zijn, als aardig detail een
contrasterend accent op de zijkanten van de bril. Leverbare kleuren zijn
transparant en wit, aangevuld met pasteltmten, maar ook turkoois en
kobaltblauw.

Kleuren die perfect in het komende modebeeld passen en het avantgardis-
tische deel van het publiek zeker zullen aanspreken.

Voedingscalculator,
praktische (di)eethulp

Setter House, still going strong
Setter House is al jarenlang een

begrip m de modewereld. Niet direct
revolutionaire kleding, maar altijd
mooi afgewerkt, goed van snit en
daarbij ook zeer redelijk van prijs.

Er is dit jaar een uitgebreid scala
van kleuren in de Setter House col-
lecties zoals kaki, linnen, terra en
touw met daarbij een reeks vrolijke
frisse tinten zoals rood, geel, oranje
en azuur.

In de Setterlaine damesbonnete-
rie-collectie heeft zich deze zomer de
sportief-elegante lijn doorgezet en
het accent ligt op katoen- en linnen-
mengingen, waarbij het sportieve
beeld wordt versterkt door combma-
ties van gebreide en geweven stof,
contrasterende kleurvakken en hier
en daar bandapphcaties.

* *

Kleuren van de zee...
Als we de adviezen van Estee Lau-

der opvolgen, nullen we er dit jaar
vooral fris, zomers, koel. glanzend,
kalm en sereen moeten uitzien. Dat
is nogal w a t . maar Estee Lauder
maakt het unh daarbij gemakkelijk
met haar nieuwe .serie „Colours from
a country by the sea"

Er waait met deze serie een frisse
wind door de lente make-up en er
zijn neutrale tinten met levendig ge-
kleurde accenten gekozen. Voor de
lippen zijn er de tinten Golden Apn-
cot en Coral Sea. Wie extra glans wil
kiest Beige Shimmer en Coral Spar-
kle. Voor de van nature wat bleek

uitgevallen vrouwen is er de Pink
Sand Soft Film Compact Rouge of
Apricot Gleam, die de wangen een
zachte blos geeft

Ogen worden deze zomer drama-
tisch opgemaakt, roept Estee Lauder
ons toe. U kan er dus niet omheen er
als een soort Mata Hari bij te lopen
en daarvoor moet Deepsea Turquoi-
se. Seapearl Beige, Lighthouse Grey
en Skyimst Lavender worden aange-
schaft

Kortom, we moeten er bijlopen of
we langs een grillige kust in een fris-
se verkwikkende wind lopen, De geur
die gemaakt lijkt te zijn bij de mode
van voorjaar 1984 is White Luien.
Het is een frisse, verkwikkende geur
en het accessoire bij uitstek bij het
vele linnen, dat deze zomer in de
mode zal zijn.

Opdat we zelfs bij de vlinderslag er
nog aantrekkelijk uitzien ontwierp
Estee Lauder voor ons de Truly Wa-
terproof Mascara. Lange, natuurlij-
ke. verleidelijke wimpers na een forse
duik van de plank, het is nu allemaal
mogelijk dank zij deze laatste vin-
ding van mevrouw Lauder, die door
en door waterproof is Zwemmen,
hullen, voor ƒ 32,50 blijft u verzekerd
van een aantrekkelijke blik.

Sweaters
uit draion

Bayer maakt meer dan aspenne!
Dit jaar is er vrolijke mode in draion
in heldere, frisse kleuren (kersen-
rood, wit en azuurblauw). Er zijn en-
kellange pantalons, drievierde en ze-
venachtste broeken, wijde draion
sweaters met brede, vaak openge-
werkte baanmotieven en het plezie-
rige van dit materiaal is dat het nooit
vervilt, krimpt of dat de heldere
kleuren verbleken.

Theatre Terra Blusher
Er zó natuurlijk uitzien dat er aan je wordt gevraagd, of je soms „de zon

in je gezicht hebt". Dat kan nu dank zij de Terra Color van Theatre
Cosmetic. Deze natuurlijke make-up waaraan geen kunstmatige stof is
toegevoegd betaal uit zeer fijn poeder. Tevens kan dit wonderlijke poeder
dienen als nagelkleur, lipkleur, als rouge, als foundation en als oogschaduw.

Generals Cosmetics BV in Alkmaar zegt er wel bij, dat enige handigheid
wordt vereist. Maar met de duidelijke en overzichtelijke bijsluiter schijnt
zelfs de meest onhandige vrouw tot goede resultaten te komen.

De aardewerkpot bevat 20 gram poeder en voor de prijs van / 19,95 is er
tevens een dons en een royale kwast bijgesloten. Drogisten, parfumerie-
speciaalzaken en warenhuis verkopen de Theatre Terra Blusher.

Braillepanelen
wasmachine

voor

Je denkt er, als je zelf twee goede ogen bezit, niet zo bij na, maar het
bedienen en instellen van huishoudelijke apparatuur kan voor talinden en
visueel gehandicapten vaak een probleem zijn. De moderne apparaten
bieden een zeer uitgebreide programmakeuze en de juiste punten te vinden
valt niet mee.

Een goed idee nu van Miele voor een aantal was- en droogautomaten
doorzichtige braillepanelen te ontwikkelen, die óver het bedieningspaneel
kunnen worden geplakt. Doordat deze speciale panelen doorzichtig zijn
blijft de tekst op het bedieningspaneel zichtbaar voor medegebruikers.

Op het braillepaneel worden de verschillende programma's door middel
van symbolen aangegeven; deze symbolen worden verklaard in een afzon-
derlijke gebruiksaanwijzing in braille. De braillepanelen en bijbehorende
gebruiksaanwijzingen zijn voor Nederland beschikbaar voor de volgende
modellen: wasautomaten W 751, W 753, W 756, W 765 en W 770.

Voor de droogautomaten zijn ze er voor de modellen T 368 C en T 380. Wie
interesse heeft voor dit uitermate handige paneel kan dit GRATIS bestellen
bij Miele Nederland BV, Postbus 166.4130 ED VIANEN, afdeling Consumen-
tenbelangen of telefonisch op nummer 03473-78887.

Lekker en smakelijk eten is be-
langrijk. Je wordt er vrolijk van en
het is een sociaal gebeuren, maar he-
laas wordt een groot deel van de
mensheid er te dik van en eet daarbij
ook niet de juiste zaken. Variatie en
evenwicht m de voeding, daar komt
het op aan. Gelukkig heeft Becel nu
de „voedingscalculator" op de markt
gebracht, een overzichtelijk hulp-
middel bij het kiezen uit de grote
variatie in levensmiddelen.

In één oogopslag kun je zien, welke
van de 84 vermelde produkten te veel
joules en vet bevatten, welke soorten
vet, hoeveel zout en cholesterol er in
voorkomen en bij welke produkten
we dus het gezondst blijven.

Nicoline Duinker, diëtiste, verza-
melde al deze nuttige gegevens en de
voedingscalculator is gratis ver-
krijgbaar in levensmiddelenwinkels
en bij diëtisten. Ook Becel, ant-
woordnummer 1004,3000 VB Rotter-
dam (tel. 010-769144) stuurt hem
graag toe.

Wolmerk-
certificaat

Kritische consumenten willen
waar voor hun geld en zekerheid. Nu
moet ik direkt denken aan de Neder-
landse Vereniging van Huisvrouwen
die waakt over de kwaliteit en onver-
hoeds elke ongerechtigheid schijnt te
melden.

Gelukkig hebben we nu ook het
Wolmerk-tapijt garantiecertificaat
want als je een duur wollen kleed
koopt wil je wel echte wol, nietwaar
en zeker geen namaak.

Met het Wolmerk-stempel op de
rug heeft nu tapijt eenzelfde herken-
baar etikettering gekregen als we al
sinds 1964 in Wolmerk-kleding ken-
den met het bekende innaai-etiket.

Op de rug vindt de consument
thans bij het tapijt de kwaliteitswrj-
zer van het Internationaal Wol Se-
cretariaat met symbolen voor diver-
se soorten gebruik, aangegeven via
een code met sterren die goed en ge-
makkelijk herkenbaar is.

Gelukkig maar, want wie een duur
merktapijt van wol aanschaft wil
wel echte wol onder de voeten heb-
ben en niet een ol ander inferieur
mengsel van wol. katoen en wat dies
meer zij.

Ook wordt er naast het Wolmerk-
certificaat een 16 pagina's tellend
boekje gegeven waarin de betekenis
wordt uitgelegd, er iets over het Wol-
merk wordt verteld en aanwijzingen
worden gegeven hoe het tapijt zo
lang mogelijk mooi kunt houden.
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Koninginnedag
uitbundig gevierd

ZANDVOORT - Koninginnedag 1984 is in Zandvoort uitbundig
gevierd. De stralende zon en een goed georganiseerd programma
brachten duizenden belangstellenden op de been.

Feestelijk was het Gasthuisplein, voor het eerst gebruikt als eve-
nementenplein, na de opening, waar tientallen kinderen hun waren
aan de man trachtten te brengen. Veel publiek ook bij de andere
evenementen, waar bij gemeld kan worden dat zich deze koningin-
nedag geen incidenten hebben voorgedaan.

Een klein ongelukje vond plaats bij een demonstratie van de scou-
tinggroep De Buffalo's. Tijdens het bouwen van een toren, volgens
de aloude padvindersformule, bleek de constructie van het bouw-
werk toch nietstejk genoeg. De 14-jange Jos Geeben die zich boven-
in bevond stortte tezamen met het bouwsel naar beneden. Hij werd
per ambulance naar de Maria Stichting in Haarlem vervoer en voor-
lopig ter observatie opgenomen.

De dag werd begonnen met een aubade door de Zandvoortse mu-
ziekkapel op de trans van de watertoren, waar het 's morgens om
09.00 uur vrij fris was.

De avond werd besloten met een grandioze taptoe op de Grote
Krocht, waarbij de deelnemende rnuziekkorpsen in een viertal grote
schijnwerpers werden „gevangen".

Na het „Abide with me" werd besloten met een gezamenlijke uit-
voering van het volkslied. Een hartverwarmend slot van een zonnige
koninginnedag.

Voor verdere foto's en een uitgebreider verslag, zie binnenpagina. De Zandvoortse muzickkapcl op de w atcrloren

Stichting A. G. Bodaan vraagt
extra contingent voor bouw
zesendertig „aanleunwoningen

Het plan van architekt Berghoef Hondius Lamers voor 36 aanleunwoningen aan de A.G. Bodaan Stichting te Bentveld.

ZANDVOORT - Het bestuur
van de A.G. Bodaan Stichting te
Bentveld heeft, met steun van de
gemeente Zandvoort, minister
Brinkman verzocht, Zandvoort
een extra contingent woningen
toe te wijzen voor de bouw van

' zesendertig „aanleunwoningen"
bestemd voor zelfstandig wonen-
de ouderen.

„Door minister Brinkman van
WVC is voorgesteld een flankerend
ouderenbeleid te voeren. Dit bete-
kent een vermindering van opname
in de bestaande bejaardentehuizen,
maar wel aangepaste woningen voor
ouderen, zodat ze zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen. Onze
stichting heeft hierop ingesoeeld en
wij hebben een projekt klaar liggen
voor de bouw van zesendertig zoge-
naamde „aanleun"woningen. De
bouwvergunning van de gemeente
Zandvoort is verleend, maar omdat

HERDENKING -
Op 4 mei ook in
Zandvoort de her-
denking van de ge-
vallenen in de twee-
de wereldoorlog.

3

3
LINTJE - Toch

een lintje in Zand-
voort adjudant de
Hoop bij zijn af-
scheid, dat een dave-
rend feest werd.

FEEST - Wordt
gevierd in het Ge-
meenschapshuis
aanstaande zater-
dag, want de stich-
ting bestaat precies
25 jaar.

5

5 UITBUNDIG
Werd koninginnedag
gevierd, zie de fotore-
pprtage op deze pa-
gina.

, VEILIG - Zand-
•-voort '75 in veilig-

heid, twee zeeschui-
mers naar de Olym-
pische selectie, tafel-
tennis en lawnten-
nis,' zaalvoetbal en
een estafette alle-

?maal op de sportpa-
gina.

7

Auto over de kop
'-ZANDVOORT - Op vrijdag 27

april is in de Marlboro-bocht op het
circuit de auto van een 23-jarige
Duitse vrouw over de kop geslagen.
De vrouw liep enkele inwendige ver-
wondingen op en is naar de Marias-
tichting overgebracht. De auto werd

_zwaar beschadigd.

deze woningen in de huursector zul-
len worden gebouwd, is hiervoor ook
een contingent van het rijk, of liever

„BRANDBRIEF"
NAAR

DEN HAAG
Rijk's goedkeuring nodig. Omdat
Zandvoort dit jaar geen contingent
heeft ontvangen, hebben wij aan de
minister een „brandbrief' gezonden
(zo kan die rustig genoemd worden)
voor een extra contingent, zodat wij
deze woningen ook inderdaad kun-
nen realiseren", vertelt de heer De
Lara, woordvoerder namens de stich-
ting A.G. Bodaan.

Hoewel men nog geen antwoord uit
Den Haag heeft ontvangen, hoopt
men toch op een positieve benade-
ring, want de „aanleun"woningen zo-
als deze ook zijn gebouwd bij het
Huis in de Duinen in Zandvoort, zou
verruiming van het woningbestand
kunnen betekenen. Immers ouderen
verlaten een woning, waarin jongeren
zich kunnen vestigen.

gen op de eerste etage ook oereik-
baar zijn met een lift. Er is een entree,
met links een compleet ingerichte
keuken, en rechts een badcel met toi-
let en een ruime berging.

De woonkamer heeft een opper-
vlakte van 25 m2, terwijl de slaapka-
mer gescheiden wordt van de woon-
kamer door een kastenwand, en naar
wens een vouwwand. De slaapkamer
is 14 m2. Alle woningen hebben of een
inpandig balkon (boven) of een ter-
rasje (beneden).

De woningen zijn gesitueerd aan
een gang. Voor de bewoners zal het
mogelijk zijn van de faciliteiten van
de A.G. Bodaan Stichting gebruik te
maken. Zo zal men slechts een „kale"
huur berekenen, wanneer men bij-
voorbeeld geen gebruik maakt van

de maaltijden uit het „moederhuis".
„De huizen worden natuurlijk spe-

ciaal gebouwd om de ouderen in de
samenleving zo lang mogelijk zelf-
standig te laten wonen, aangepast
aan het flankerend beleid van de mi-
nister. Dit houdt eveneens m dat ge-
bruik gemaakt kan worden van onze
voorzieningen wanneer dit mogelijk
mocht zijn. Ik denk dan aan de medi-
sche verzorging, fysiotherapie, de
winkel, de brievenbus, de recreatie-
sfeer etc.", zegt direkteur Terpstra
van de Bodaan Stichting. De A.G.
Bodaan Stichting zal dan een soort
wijkfunktie innemen.

Voordat het echter zover is, zal
eerst een reactie uit Den Haag moe-
ten komen. Het liefst een positieve,
beter nog dat extra contingent.

Uw krant niet
ontvangen ?
Bel vrijdag vóór 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

17166

Bezinningsdienst
ZANDVOORT - In het kader van

de aktiviteiten van het Vredesplat-
form Zandvoort wordt op vrijdag-
avond 11 mei een bezinningsdienst
gehouden in de hervormde kerk op
het Kerkplein. Aanvang 19.15 uur. De
dienst duurt dertig minuten.

Op zaterdag 12 mei worden de akti-
viteiten afgesloten te Haarlem op het
vlooienveld van 12.00-16.00 uur.
Zandvoortse aktivisten worden ver-
zocht hieraan deel te nemen.

Fietser gewond
ZANDVOORT - Op dinsdag 24

april raakte een uit Hoorn afkomsti-
ge fietser gewond doordat het portier
van een aan de Boulevard Barnaart
geparkeerde auto plotseling open-
ging. De 31-jarige fietser die samen
met een 31-jarige Haarlemmer op het
fietspad reed, kon het portier niet
ontwijken en kwam ten val. Hij
moest per ambulance naar het Mari-
ne Hospitaal worden vervoerd, om-
dat vermoed werd dat zijn sleutel-
been was gebroken. Ook de 17-jarige
inzittende van de auto, die vertelde
dat het portier uit zijn hand was ge-
waaid, kwam ten val, maar liep geen
ernstig letsel op.

Aanleunwoningen

De aanleunwoningen van de A.G.
Bodaan Stichting zijn ontworpen
door architekt Bergoef Hondius La-
mers. Het projekt omvat een gebouw
van twee woonlagen, dat in verbin-
ding staat door middel van een gang
met het hoofdgebouw.

Het is gesitueerd aan de zuidzijde,
met een aantal woningen aan de Bra-
menlaan en een deel langs de strook
van de Waterleidingduinen. Het is
hoefvormig, waardoor drie of liever
zes woningen ruimer van opzet zijn,
doordat er een hobby- c.q. logeerka-
mer meer is dan in de overige wonin-
gen.

Behalve per trap zullen de wonin-

(Advcrtcntic)

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)

tel (023) 312655
Amsterdam:

Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

- Adjudant De Hoop arriveert gereden door Jim Vermeulen niet een oude racewagen voor het politieburo. Een
S glorieus begin van een feestelijk afscheid. Foto Bcrlott

Voor de laatste maal: „in stijl"
ZAND VOORT- Zo arriveerde adjudant H. de Hoop vrijdagmiddag voor het Zandvoortse politieburo waar hij

afscheid zou nemen wegens functioneel leeftijdsontslag.
„in stijl", want adjudant De Hoop heeft sinds de ingebruikstelling van het circuit een groot aandeel gehad in

hel gladjes laten verlopen van de verkeersdrukte die dan ontstond. „Dat was in de dagen dat er een leger van
wel 250 man politie naar Zandvoort kivam om een handje te helpen bij het verkeer. Sinds adjudant Sandbergen
met pensioeti ging, een taak van De Hoop, die ervoor zorgde dat alles op rolletjs verliep. Die zelfs alle mensen,
betrokken bij het Grand Prix-gebeuren, zo ver kreeg, dat ze vlak voor het begin tezamen kwamen in de politie-
past. Wedstrijdleiding, bewaking, politie, iedereen was er. Hij vond dat vanzelfsprekend, maar op zich was dat
een grote kwist, aldus politiechef Van Maris. die de adjudant welkom heette in de club van „FLO'ers".

Trouwens De Hoop heeft in de jaren vijfiglzestig naam gemaakt als razendsnelle politieman, door tezamen
met collega Popkema veel prijzen te winnen bij de poliliemotorraces die werden gehouden. „Een fanatieke
bakkenist. Ik wist wel dat ik mij meer zorgen maakte over het materieel van het corps dan over die twee
mannen, want die kwamen altijd wel heel terug, maar die motor hé", aldus Van Maris, tijdens het afscheid van
De Hoop, waarover meer op de binnenpagina.

SPANNENDE PERIODE VOOR LAMMERS

Coureur twee
maanden
zonder rijbewijs

ZANDVOORT - Voor Jan
Lammers, die het afgelopen
weekeinde op het circuit van Zol-
der zegevierde in de tweede wed-
strijd van de Europa Cup Re-
nault 5 Turbo, is een bijzonder
enerverende tijd aangebroken.

Kantonrechter mr. A.A. Mool-
enburgh veroordeelde hem na-
melijk vori^p week woensdag tot
twee maanden inlevering van
zijn rijbewijs, wegens het overtre-
den van de maximum snelheid,
terwijl Lammers nog reed in een
proefperiode.

Dit vonnis was eigenlijk nog
een meevaller, want de verkeers-
schout A.L.A.H. de Muy had vier
maanden onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegd-
heid geëist.

Jan Lammers was in november
1983 binnen enkele dagen twee maal
aangehouden op Rijksweg 4, wegens
het overschrijden van de maximum-
snelheid. Hij verplaatste zich met een
snelheid van 170 km/uur, terwijl hij al
enkele voorwaardelijke ontzeggingen
achter de rug had en er zelfs nog één
heeft lopen.

Ondanks het verweer van de verde-
diger mr. H.J.A. Knijff, die erop wees
dat Lammers door het inleveren van
zijn rijbewijs zijn werk niet zal kun-

Afhalen vergunning
ZANDVOORT - Door het bestuur

van Horeca Nederland afdeling
Zandvoort wordt de leden verzocht
de aangevraagde vergunning „ont-
heffinc" van het sluitingsuur", zo
spoedk mogelijk af te halen bij de af-
delmsT Burgerzaken in de School-
stnut

Wanneer een ondernemer tijdens
een controle deze vergunning niet
kan tonen zal hij verplicht worden
gesteld zijn bedrijf om 24.00 uur te
sluiten

Bij de afdeling Burgerzaken liggen
nog veel niet afgehaalde ontheffin-
gen

nen uitvoeren, zoals het promoten
van bepaalde fabrieksmerken, bleek
de kantonrechter onvermurwbaar.

Voor Lammers betekent het inhou-
den van zijn rijbewijs nog een extra
risico, omdat een coureur slechts een
licentie voor het racen verkrijgt wan-
neer hij in het bezit is van een geldig
rijbewijs. Dit wil overigens niet zeg-
gen dat de KNAC hem ook zijn hcen-
tie zal onthouden, omdat autoraces
op een gesloten circuit worden ge-
houden en met op de openbare weg.

Voorlopig zal Lammers aanstaan-
de zondag deelnemen aan de Renault
Europa Cup-wedstnjden die in Imola
(Italië) zullen worden gehouden

Binnenkort zal hij echter opnieuw
voor de kantonrechter moeten ver-
schijnen. omdat hij m 1984 door de
politie werd aangehouden, na een
wilde achtervolging. De kilometertel-
ler van de auto van de coureur wees
toen 230 km uur aan

Winkeldiefstal
ZANDVOORT - Op woensdag 25

april is een grote partij herenkleding,
ter \\ aarde van ongeveer ƒ 19 000.- ge-
stolen uit een winkel aai; de Passage.
De heienkleding bestond uit truien,
broeken, jasjes en sweaters van ver-
schillende merken.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts / 18.25 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bi/gaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!
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SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Verkeersregeling

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten in de
Celsiusstraat ter plaatse van de aan te brengen
verkeersgeleiders, voetgangersoversteek-
plaatsen, als bedoeld m artikel 124 van het
Reglement verkeersregels en -tekens, aan te
leggen

Tevens hebben zij besloten in de Celsiusstraat
gedeelten van de rijbaan - aan weerszijden -
door middel van een ondeibroken streep als
fietsstroken aan te duiden en ter hoogte van
de verkeersgeleiders deze fietsstioken door
een doorgetrokken streep van de rijbaan af
te scheiden

Het desbetreffende verkeeisbesluit liqt van
7 mei 1984 tot 7 juni 1984 ter inzage op de
afdeling Algemene Zaken van het raadhuis,
Swaluestraat 2, alhier Het raadhuis is daar-
toe opengesteld van 8 30 tot 12 30 uur

Zandvooit, 4 mei 1984
Burgemeestei en wethouders voornoemd,
De secretaris, de burgemeester,
A H. Merts H Machielsen

Bestemmingsplannen

De Burgemeester van Zandvooit maakt
bekend dat ingaande maandag 7 mei 1984
geduiende een maand op de secretarie
(afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening) voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerp tot wijziging van enige artikelen
van de voorschriften behorende bij het
bestemmingsplan "Kostverlorenstiaat"

Het plan heeft betrekking op de percelen
Kostverlorenstraat 92 en 94 en het daar-
achter gelegen terrein

Gedurende de termijn van termzageleggmg
kan een ieder schriftelijk bij de gemeente-
raad bezwaren tegen het ontwerp indienen.

Zandvoort, 26 april 1984
De buigemeester voornoemd,
H Machielsen

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 32 12

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

Flexa Satin
Zi|deglanzende aflak voor
board, metaal, hout bmnens-
riuis U kunt Flexa Satinkri|gen
in meer dan 600 kleuren En
in die ene kleur die u perse wilt
hebben

KEUR EN ZOON
P*radijsw«g2
ZANDVOORT

T«l. 02507-156 02 /
023-2861 82

zcntcz
MDGO

Afdeling Sociale Arbeid (SA)
De afdeling sociale arbeid maakt deel uit van de gemeentelijke
MDGO-school te Haarlem en leidt op voor f unkties m het werkveld
van

a. Sociale Dienstverlening (SD)
b. Arbeidszaken/Personeels-

werk (AP)
Funkties werkveld Sociale Dienstverlening
1 uitvoering sociale voorzieningen en verzekeringen (b v bij sociale

diensten) *
2 leid(st)er gezms-en bejaardenverzorging
3 sociaal advjes en informatie (b v JAC, MAIC)
4 welzijnswerk ouderen (b v wijk- en dienstencentra)

- Funkties werkveld Arbeidszaken/Personeelswerk
l personeelsweik in bedrijven/instellingen en bij de overheid
2. arbeidsbemiddeling (gewestelijke arbeidsburo's)
3 belangenbehartiging mens en arbeid (b. v vakbondswerk)

De opleiding Sociale Arbeid is volledig dagonderwijs en duuit drie
jaar
Het tweede leerjaar is stagejaar
Doorstroming naar hoger beroepsonderwijs is mogelijk, b v. sociale
akademie, leraren-opleiding omgangskunde en maatschappijleer

Toelatingseisen
- LBO met twee vakken op C-nivo (w o Nederlands), overige vakken

op B nivo
- Mavo-3, Mavo-4 of Mavo
- overgangsbewijs Havo-3 naar Havo-4
- overgangsbewijs VWO-3 naar VWO-4
- door de minister aan te wijzen andere diploma's

Aanmelding is moge lijk tot de aanvang van het schooljaar m augustus.

Nadere informatie/aanmelding:
MDGO-Sociale Arbeid, p/a Dumlustweg 16,
2051 AA Overveen, telefoon 023 - 24 91 61

Kontaktpersoon de heer H Mreijen.

GROTE
OPROLBARE

CAMPING
MATRAS

MELLIER natuurzuiver
BRONWATER

3/4 fles CROKY CHIPSSMEERKAAS baal 200 gram

GEEN \£5MAAR.suft»

FLUORIDE

BLANC DE BLANC
TANDPASTA



r

Tropical
Nadat Jack en Denise Boskamp ve-

le jaren van de zon op het Zandvoort-
se strand hebben genoten, onder an-
dere bij het strandpaviljoen van Tijn
Akersloot, hebben ze, tezamen met
Fred Lehnhausen nu zelf een strand-
tent geopend die de naam „Tropical"
heeft gekregen.

De naam „Tropical" roept herinne-
ringen op aan blauwe luchten en veel
zonneschijn en over dit laatste heb-
ben zij sinds de opening op 14 april
niet te klagen gehad. Bovendien heb-
ben ze strandpaviljoen 16 aangepast
aan de naam, en zijn hier de bar, keu-
ken en de inrichting veranderd. Weg
de bruine kleuren van de vorige eige-
naar, hiervoor in de plaats kwam wit,
gecombineerd met lichtgroen, een
kleurcombinatie de naam „Tropical"
waardig.

„Misschien is al die zonneschijn
'beginnersluck', maar het is mooi
meegenomen, want we hebben kei-
en keihard moeten werken om de eer-
ste gasten te kunnen ontvangen. Wij
hebben bijvoorbeeld buiten Spaanse
bedden, die de wat oudere zonnebed-
den vervangen. Er is door ons erg
veel gerepareerd, maar ook bepaalde
zaken die wij pas volgend jaar zullen
aanpakken, dit in verband met de in-
versteringen en de tijd die het kost",
vertelt Jack. Nieuw ook is het kleine
prieel op het terras waar men terecht
kan voor strandkleding en wat dies
meer zij, want Denise kan haar vroe-
gere beroep (mode) niet helemaal
vergeten.

Voorlopig wordt door Jack en De-

Foto Berlott.

nise de eenvoudige keuken gehand-
haafd, geen uitgebreide maaltijden
dus, maar wél smakelijke snacks
warvan het broodje 'tropical' een uit-
schieter blijkt te zijn. Veel wordt er
ook gewerkt met vers fruit, verse ana-
nas, kiwi's, en nu aardbeien. „Wij wil
len echt speciale fruit-salades gaan
brengen, waarbij niet gedacht wordt
aan v>u'-jp<! Noem dit maar onze spe-
cialiteit," zegt Jack.

Voorlopig zal ook het echtpaar
Boskamp de Zandvoortse strand-
pachterstraditie, (de hele familie in-
schakelen op drukke dagen) handha-
ven. „Dat kan gewoon niet anders,
want wij ontvangen erg veel dagjes-
mensen die met de trein arriveren en
'vaste' klanten hebben wij nu al.

Standgangers die eens een kijkje
willen komen nemen, zijn van harte
welkom. Tel. 12883.

flubt» i itjme
Ons restaurantgedeelte is nu ook weer 's avonds geopend
(keuken tot 21.00 uur).
Naast diverse

VLEESGERECHTEN
voeren wij een ruime sortering

VISSCHOTELS
(tong, schol, kabeljauw, enz.)
Ook verzorgen wij voor groepen vanaf 20 personen

complete barbecue-party's
Graag zullen wij u hierover vrijblijvend informeren.

Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.
Tel.02507-1 8888.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenptein - Tel. 1 50 68 /1 3612 / 1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

r
WAARSCHUWING

van Horeca Nederland
Ondernemers, haalt uw

ONTHEFFING SLUITINGSUUR
af bij de afdeling Burgerzaken.

Wanneer u bij controle deze niet
kunt tonen, volgt sluiting van uw zaak

om 24.00 uur.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -143 65

P. REUS
„Vis en specialiteiten'
Voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16
Tel. 02507 - 1 62 04
vraagt

vriendelijke
WINKELJUFFROUW
PART-TIME; liefst met enige ervaring.
Werktijden in overleg. Tel. 02507 -1 62 04.

Gediplomeerd

pedicure
komt aan huis

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

TE HUUR:

GEDEELTE VAN
HUIS

2 slaapkamers,
voor 3 maanden.

Totaal 3000.-incl.
BrederodestraatSS

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 14759

/l 00.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30.-,

m.m.v. oud-coureuren anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus ,,auto Ie water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT20 - TEL. 02507 -1 20 71

Ter vervanging van onze vaste krachten hebben wij
voor de komende vakantieperiode voor onze afdeling

WIJKBEJAARDENVERZORGIIMG
enige

INVALKRACHTEN
nodig.

Het gaat hier om kortdurende hulp van vooral ver-
zorgende aard aan thuiswonende bejaarden.

Voorkeur wordt gegeven aan krachten die het diploma
bejaardenverzorgende of -helpende bezitten; minimaal
vereist is enige verzorgende ervaring.

Het werkgebied omvat Heemstede, Bloemendaal,
Zandvoort en Bennebroek.

Het is mogelijk om ingezet te worden in een van deze
plaatsen.

Voor inlichtingen en voor het maken van een
afspraak kunt u kontakt opnemen met mevrouw
R. van Rijn, bereikbaar op het hoofdkantoor op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur; tel. 023-24 80 41.

Verwen moeder met
bloemen van
BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 20 60
in al uw VRIJDAGAVOND EN

bloemwerken. ZONDAGMIDDAG GEOPEND

ZVM-D AMES WINNEN f

De Puur veruit de
snelste bij estafette

ZANDVOORT - De jaarlijkse
Zandvoortse estafette op Konin-
ginnedag kan ook nu worden bij-
geschreven als zeer geslaagd.
Voor enige honderden toeschou-
wers liepen de deelnemers(sters)
alles uit de kast om in de ereprij-
zen te vallen. Opvallend was dat
bij de kleinste jeugd weinig deel-
nemende partijen aan de start
kwamen maar dat werd ruim-
schoots vergoed door de oudere
jongens en de senioren. Vooral de
Gertenbach Mavo en de Afafa
waren met veel teams goed ver-
tegenwoordigd, en ook ZVM

handbal had enige teams inpje-
schreven.

Het begin was voor de adspiranten
van 11 tot en met 13 jaar jongens over
400 meter. Slechts twee teams kwa-
men aan de start die er een spannen-
de strijd van maakte. De ZVM hand-
bal was met 3.29.8 sneller dan de Ger-
tenbach Mavo, 3.39.48. Bij de meisjes
in dezelfde leeftijdsgroep was de op-
komst eveneens niet daverend. Drie
teams kwamen aan de start en vooral
de strijd om de eerste plaats was tot
op de streep enerverend. De Gerten-
bach Mavo bleef het eerste team van
ZVM-handbal net aan voor. Gerten-
bach 3.42; ZVM-handbal l 3.44; ZVM-
handbal 2 3.56. De winnaressen kwa-

Brievencampagne
ZANDVOORT - Amnesty Interna-

tional, is deze maand gestart met een
campagne: „Martelen is mensen-
werk, maar de bestrijding ervan
ook".

De Zandvoortse afdeling van Am-
nesty heeft voor deze campagne in
het bijzonder de medische stand en
de politie verzocht brieven te schrij-
ven aan de autoriteiten van de lan-
den waar gemarteld wordt. Materiaal
over Amnesty is op een speciaal hier-
voor ingerichte tafel in de Zandvoort-
se Bibliotheek te vinden. Ook kan
men bellen naar mevrouw J. Laurier
telefoon 13082.

[ GEVONDEN ]
ZANDVOORT - Deze maand zijn

niet alleen veel voorwerpen bij de
Zandvoortse politie als „gevonden"
geregistreerd, doch ook veel huisdie-
ren. Niet minder dan acht honden
werden naar het Kennemerdierente-
huis gebracht, waaronder een labra-
dor, een herder, colly, setter, teckel,
bouvier en terriër. Veel rashonden
dus. Voor het overige nog: 6 porte-
monnaies, 5 horloges, l nylon want, l
handschoen, l kinderwantje, l kin-
derjack, l oorbel, sieraden (verpakt),
l ketting, l gouden ring, l pillendoos-
je, l vogel, 6 loten, 2 tassen met be-
paalde kleding, l trainingsbroek, l
sweater, 2 brillen.

Kijkdag voor gevonden fietsen: uit-
sluitend elke tweede en vierde
woensdag van de maand tussen 14.00
en 15.00 uur in de politie-opslag-
plaats aan de Burg. van Alphen-
straat.

Diagnoselezingen
ZANDVOORT - In het gemeen-

schapshuis aan de Louis Davids-
straat worden op twee achtereenvol-
gende woensdagavonden lezingen
gehouden, met als titel „Diagnose".
De avonden worden gehouden op 9
en 16 mei van 20.00 tot 22.00 uur.

Tijdens deze avonden wordt aan de
bezoekers uitgelegd, hoe men met de
diagnose preventief te werk kan gaan
en ziektes in een zeer vroeg stadium
kan herkennen.

Inlichtingen en aanmelden bij: Na-
tuurvoedingswinkel , ,Lentebloe-
sem", Grote Krocht 27, Zandvoort,
telefoon 16948.

Programma
KNZHRM

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Red-
ding-Maatschappij heeft voor het
tweede kwartaal de navolgende acti-
viteiten vastgesteld.
Maandag 7 mei
oefening met de Dr.Ir. S.L. Louwes;
vertrek van het boothuis om 20.15
uur.
Maandag 21 mei
oefening met de Dr.Ir. S.L. Louwes;
vertrek van het boothuis om 20.00
uur.
Vrijdag 8 juni
oefening met de Dr.Ir. S.L. Louwes;
vertrek van het boothuis om 23.30
uur.
Vrijdag 22 juni
oefening met de Dr.Ir. S.L. Louwes;
vertrek van het boothuis om 22.30
uur.
Maandag 2 juli
bijeenkomst in het boothuis om 20 00
uur.

BRIEVENBUS

Waarom???
Eindelij dan in Nederland en spe-

ciaal in Zandvoort, de lange, sombere
en natte winter ten einde. Hoera!

Met twee, zéér lange weekends in
het vooruitzicht, t.w. pasen, konin-
ginnedag, paasvakantie, bloemen-
corso, enz. begunstigt door uitzon-
derlijk fraai en zonnig lenteweer ver-
heugt heel Nederland en zeker de
middenstand, horeca en strandpach-
ters in de kust- en bollenstreek zich
op de traditionele stormloop van bin-
nen- en buitenlanders.

Wat gebeurt echter in Zandvoort?
Uitgerekend in deze periode is ons

dorp via de zuidelijke invalsroute
(doorgaans toch al een knelpunt),
praktisch onbereikbaar.

Het kruispunt tussen Haarl.straat
en Grote Krocht wordt notabene in
deze periode geheel gerenoveerd,
maar dientengevolge ook geblok-
keerd, met alle ellendige gevolgen
voor horeca en middenstand van-
dien.

Een verbetering in de verkeerssi-
tuatie van dit drukke plein valt zeer
zeker toe te juichen, maar welke in-
stantie en wie is verantwoordelijk te
noemen om deze ingrijpende werk-
zaamheden nu uitgerekend in deze
drukke weken te doen plaatsvinden?

Waarom, zo vraag ik mij tenslotte
af. en velen niet mij, werd deze „ppe-
ratie" niet in een wat rustiger periode
uitgevoerd?

Met dank voor de plaatsing.
A.R. Los,

Van Stolbergweg 3, Zandvoort

men delimtief in het bezit van de be-
ker daar het de derde achtereenvol-
gende keer was dat de winst werd ge-
pakt.

Bij de meisjesgroep van 14 tot en
met 17 jaar streden slechts twee
teams van de Gertenbach Mavo om
de eer. Het eerste Gertenbachteam
was duidelijk de snelste met 11.26.89
over de 800 meter. Gertenbach 2
kwam over de finish in 11.48.14. Bij de
jongens in deze leeftijdsgroep een
grote opkomst. Negen teams vochten
zich in goede posities en tot aan de
laatste loper was er nog van alles mo-
gelijk. De Van Eldenschool uit Haar-
lem wist toch nog met ruime voor-
sprong te zegevieren voor het tweede
Gertenbachteam. De volledige uit-
slag was: 1. v. Eldenschool 8.51; 2.
Gertenbach Mavo 2 8.58; 3. Gerten-
bach l 9.05; 4. Afafa 9.34; 5. Versteege
auto l 9.42; 6. Harocamo 9.42; 7. Ger-
tenbach 3 10.19; 8. Versteege auto 2
10.25; 9. Versteege auto 3 10.39.

Bij de senioren dames was de op-
komst van drie teams niet enorm
maar deze teams zorgden wel voor
spektakel. Na de eerste loopsters was
er nog weinig verschil tussen de da-
mes van ZVM-handbal en Panorama,
maar na enige wissels werd de voor-
sprong voor ZVM steeds groter. On-
bedreigd zegevierden de ZVM-dames
in een goede tijd van 10.23, gevolgd
door Panorama in 11.07 en Afafa in
11.25. Het ZVM-team bestond uit
Yvonne de Jong, Janneke de Reus,
Janna ter Wolbeek en Nicole Longe-
roux.

Voor het grote gebeuren de estafet-
te voor senioren over 1600 meter had-
den elf teams ingeschreven waarvan
er zes na de eerste loper kansrijk ble-
ven. Hierna scheurde het veld uiteen
en was het De Puur dat steeds meer
wegliep van de concurrentie. De
teams van Afafa proberden het gat zo
klein mogelijk te houden, maar tegen
het. lôopgeweld van Harry Baars, Pe-
ter en Ronald Braamzeel en Wim de
Graaf was geen kruid gewassen. De
voorsprong werd zelfs groter dan een
minuut maar een rekord voor De
Puur zat er niet in.

De uitslag: 1. De Puur 18 min. 16
sec.; 2. Afafa l 19.30; 3. Afafa 2 20.08;
4. Clean 20.23; 5. Harocamo 20.31; 6.
Afafa 20.41; 7. Dier Plezier 20.48; 8. B-
team 20.58; 9. ZRB 21.13; 10. Politie
22.10; 11. Afafa 4 22.33.

J. Brink
erevoorzitter OSS

ZANDVOORT - Op de laatst-
gehouden ledenvergadering van
OSS is de heer J. Brink, die 47
jaar de voorzittershamer van de-
ze sportvereniging heeft gehan-
teerd, met algemene stemmen
benoemd tot erevoorzitter.

In de vacature die door het vertrek
van de heer Brink is ontstaan is nog
niet voorzien, wel werden de aftre-
dende bestuursleden opnieuw herko-
zen.

In verband met de kostenstijgin-
gen zullen de contributies van de
gymnastiekvereniging in de loe-
komst moeten worden verhoogd, de-
ze zijn momenteel, relatief gezien, vrij
laag. Hoewel OSS zich kan verheu-
gen in een stabiel ledenbestand, zijn
nieuwe leden meer dan welkom.

De komende zomer zal door OSS
opnieuw zomeratletiek op het terrein
van de hockeyclub (Duitjesveldi wor-
den georganiseerd.

Expositie in bieb
ZANDVOORT - De jeugdboekenü-

lustrator Thé Tjong Khing exposeert
zijn tekeningen van l mei tot en met
30 mei in de Zandvoortse biblio-
theek. De heer Khing begon zijn car-
rière als striptekenaar bij de Marten
Toonder studio's. Hij heeft veel tie-
nerboeken en tijdschriften geillu-
streerd. De laatste jaren illustreert
hij ook veel peuterboeken. De exposi-
tie kan worden bezichtigd tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

Hond doodgebeten
ZANDVOORT - Een hond is op

vrijdag 27 april op een terras aan de
Zeestraat zodanig door een andere
hond gebeten, dat het beestje later
bij de dierenarts overleed. De overle-
den hond liep tijdens het gevecht ver-
schillende keelbeten op, waarvan een
resulteerde in een slagaderlij ke bloe-
ding. De aanvallende hond, die al eer-
der andere honden zwaar verwond
had, dient volgens de dierenarts al-
leen onder sterke leiding met een
muilkorf aan te worden uitgelaten.

5-6 mei 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bonman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat apotheek, A.
van Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens

afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.

DIENSTEN

WEEKEND: 5-6 mei 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag: 10.00 uur: ds. J. A. van Leeu-
wen. Bediening Heilige Doop. Crèche
aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag: 10.00 uur: dr. M. E. Brink-
man. Thema: „Wat is geloven eigen-
lijk?" Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: drs. B. A. M. Luttikhuis, Die-
men.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: EV met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 8.45 uur: stille viering. 10.45
uur: Hoogmis Ie communie viering
m..m.v. Jeugdkoor St. Agatha. The-
ma „Hij roept ze bij hun naam".
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag: 19.30 uur: ds. Overduin.
19.00 uur: De heer IJnema.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
tedere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur. tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gein. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

BURGERLIJKE^

Periode; 17 april-1 mei
GEBOREN:
Renate, dochter van: Bos, Cornelis P.
en De Graaf, Marijke G.; Michael Sil-
vester, zoon van: Beamont, Rafael
A.E. en Mittendorf, Yvette.
ONDERTROUWD:
Kerkman, Engel J.J.C, en Van Beets,
Mieke; Paardekoper, Franciscus A.
en Da Silva dos Santos, Ana P.: Pen-
ning, Richard en Van den Brink, Ca-
rolina E.; Langbroek, Johannes P. en
Barnhoorn, Johanna; Harteveld, Pe-
ter en Leow, Sew Ying: Abegglen,
Martin en Pannekeet, Helena M.G.:
Bekkering, Teko J.E. en Van der Lin-
den, Anna M.J.
GEHUWD:
Van den Brom, Anthomus E. en Roo-
meijer, Jantje J.:Reurts. Albert J. en
Vanen Bos, Liesbeth: Van der Vegt.
Berend en Paap. Nelly.
OVERLEDEN:
Nijssen, Jan. oud 72 jaar: Bachert
geb. Gemmeken, Luise JA., oud 82
jaar; Jacobs geb. Ockersen. Sara. oud
90 jaar; De Graaf geb. Keumng, Eli-
sabeth, oud 80 jaar: Schade geb. Nis-
sen, Marretje J., oud 79 jaar; Van
Doornen, Anna M., oud 81 jaar; Sie-
veking geb. Van Dekken,' Lamkje
Hendrika. oud 88 jaar; Muijs geb.
Nouwen, Hendrika W., oud 64 jaar,
Rahusen geb. Klemm, Anna M.E.,
oud 83 jaar; Van Genderingen, Henri.
oud G7 jaar; Van Duivenboden, En-
gel, oud 65 jaar; Spolders, Alphonsius
J.H., oud 79 jaar; Van der Valk. geb.
Huisinga, Maria P., oud 73 jaar; Wie-
man, Evert, oud 89 jaar.

STANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum HVV
3 mei 5.30
4 mei 6.05
5 mei G.45
G mei 7.28
7 mei 8.15
8 mei 9.18
9 mei 10.35

10 mei 11.54

LW
1.18
1.53
2.28
3.07

HW LVV
I7.r,:i 13.39
18.32 14.13
19.12 M.Sfi
19.59 15.39

3.51 20.57 1G.2X
4.45 22.09 17.24
5.52 23.27 18.44
7.11 --.- 20.0fi

Maanstanden: dinsdag 8 mei EK 12.49
uur.
Doodtij: dinsdag 8 mei NAP + 47 cm.

H. W. COSTER «v
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT te koop

Prinsenhofstr./Spoorbuurtstr.

BEDRIJFSPAND
MET BOVENWONING

Bedrijfsruimte ca. 100 m2, waarvan 6 m2

kantoorruimte.

Eventueel ook als opslagruimte te gebruiken.

ZANDVOORT te koop

HOTEL - RESTAURANT
Geheel verbouwd en bedrijfsklaar HOTEL -

RESTAURANT met naastgelegen
appartement.

Totaal 13 bedden.
Koopsom incl. inventaris

f 450.000.- k. k.
Eventueel ook te huur
ƒ40.000.- perjaar.

Overname f 130.000.-.

ZANDVOORT te koop

Wilhelminaweg21

HERENHUIS
in rustige wijk nabij centrum met voor- en

achtertuin en schuur.
Ind.: woonkamer (11 x 4 m) met parket en
open haard, badkamer, ligbad, 7 slaapkamers

met ruime afmetingen. Het geheel voorzien
van c.v.

Vraagprijs f 225.000.- k.k.

ZANDVOORT te koop
Dr. C. A. Gerkestraat

Beneden

HOEKWONING
in goede staat van onderhoud, met garage,

schuur en zeer royale zonnige tuin.
Opp. 456 rrf.

Ind.: woonkamer met parket en open haard, 2
slaapkamers, badkamer met douche.

Vraagprijs f 149.000.- k.k.

ZANDVOORT te koop

Kostverlorenstraat 86

WOONHUIS
met tuin op het zuiden.

Ind.: kamers en-suite met serre, hal, keuken,
toilet en provisiekelder; 1 e etage: 4 kamers,

douche.

Vraagprijs f 170.000.- k.k.
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Wol en
handwerk

BERENDINA
ZANDVOORT
TEL. 1 74 23

Bunka Shishu,
geheel andere stijl van

BORDUREN,
ook voor heren.

Op eenvoudige wijze maakt men schitterende
wandstukken.

Vraag vrijblijvend
demonstratie.

.de

-&y>

roet <$

Voor
bloemen, boeketten

of stukken laat

„ERICA"
de beste plukken!

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
Grote Krocht 24
Zandvoort

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort
HET IS FIJN DAT ER IN

ZANDVOORT
DIERENGEZONDHEIDS-
CONSULENTENZIJN.

Voor u als baas/bazin een reden te meer
om daar met uw vragen naar toe te gaan.
Als u het beste voor uw huisdieren wilt

voor voeding en verzorging!

Onze jarenlange ervaring
staat er borg voor.

*.'T

bromet mode

Schi ±'r

lid ditoevo

v

tól

,De

Grote Krocht 19 - Zandvoort
Tel.02507-1 7878

U vindt bij ons bekende merken, als:

Lady Arrow-Spotlight-
Pringle of Scotland - B.B. -

Robert du Mont - Suèdézet -
Hela - Zaza, enz., enz.

'*L
•.•v.

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

VOORJAARSBOEKET 2.95
GEMENGD BOEKET 3.95

T R O S A N J E R S 3 . 9 5

G,eo.̂ Sr
39e/fi

•*>•,.

Keuze
uit ruim

50 verschillende

KIJKERS en BAROMETERS
Verder voor uw

BRIL - BRIL-ETUIS - LOEPEN -
LEESGLAZEN SCHAREN - MESSEN

OPTIEK
SLINGER

GEDIPL. OPTICIENS
Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 1 43 95

Grote
sortering

MOEDERDAG

KAARTEN
• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN

• STRIPBOEKEN • KANTOOR-ARTIKELEN
ROOKWAREN • STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Altijd snel en
schoner!

voor het
chemisch

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken
« stomerij/dry cleaning - ̂

Aieanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bloomendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gijzsnkade 163 '

modieus, prijsbewust,
in één assortiment.
dat is onze omvangrijke monturenkollektie!

Bekijkt u onze brillenkollektie maar
eens op uw gemak', want daar zit
beslist iets bij dat voortreffelijk // v00fk

bij u past.

Zandvoort, Grote Krocht 29, tel. 16 95 7

HERMAN
HARMS

SCHOENEN
Voor schoenen die mooi staan

en lekker zitten!

Ten Cate
Colorite panty's

in vele
kleuren.

Reisburo

KERKMAN
Grote Krocht 20

Zandvoort
Tel.02507-

1 2560

AART
VEER

vraagt

WINKEL-
MEISJE

bij voorkeur met winkel-ervaring
voor

FULL-TIME
werk in de zomermaanden

tot oktober.

AART VEER
Grote Krocht 23

Tel. 1 44 04, b.g.g. 1 28 88
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STEENBEWERKER TOON LAVERTU NA RESTAURATIE

,Niet alleen op de vierde
mei behoort het zo te
zijn, maar altijd'

Het verzetsmonument voor, tijdens en
overbodig.

na de restauratie. Commentaar
(Foto's Berlott).

ZANDVOORT - „Goh, dat is
opgeknapt! Het lijkt wel nieuw,
zie je dat, nou dat mag ook wel
eens".

Een opmerking van een moe-
der die met haar kind eendjes
gaat voeren bij de vijver van de
Vijverut en op haar weg daar aar
toe het Zandvoortse verzetsmo-
nument passeert voor de gevalle-
nen in de jaren 1940-1945.

Het verschil van het monu-
ment met enkele maanden gele-
den is dan ook opvallend. Weg de
uitgesleten mergelsteen, de alge-
hele verwaarlozing. Alle bronzen
letters zijn weer terug op de
plaatsen waar ze horen en voor
Toon Lavertu die de laatste hand
legt aan de herstelwerkzaamhe-
den, klinken deze woorden als
muziek in de oren.

„Want het was treurig zoals dit mp-
nument er uitzag. Mijn vader en ik
hebben het samen gemaakt, dat was
in 1947. Ik was toen nog een jonge
knaap van 23 jaar. Ik herinner mij
nog dat er ten eerste niet veel geld
was voor een herdinkingssteen, ten
tweede dat wij ook geen deviezen
kregen om echte Italiaanse steen te
laten komen. Via via heeft het ge-
meentebestuur toen een paar wagens
met Limburgse mergelsteen opge-
scharreld. Mijn vader en ik hebben
daarvan blokken gemaakt en het mo-
nument opgebouwd. Het was, als ik
mij goed herinner naar een ontwerp
van architekt Brouwer die destijds in
Zandvoort woonde. Hij heeft de vorm
bepaald en de beeldengroep die zijn
door ons, evenals de letters en de em-
blemen van de land-, lucht- en zee-
macht van brons vervaardigd", ver-
telt Lavertu, terwijl hij even stopt
met het werk en op een afstand het
resultaat bekijkt.

Vandalisme
Ten eerste was de zachte mergel-

steen natuurlijk niet bestand tegen
de constante invloed van wind en re-
gen, nog niet gesproken van de zee-
wind, maar toch had het monument
niet zo verwaarloosd behoeven te
zijn, als de laatste jaren het geval
was.
„Je kunt tegen natuursinvloeden na-
tuurlijk weinig doen, maar storm en

regen zijn niet verantwoordelijk voor
het verdwijnen van letters, voor het
moedwillig vernielen van iets wat
toch veel mensen aan het hart gaat",
zegt Lavertu.

Het blijkt dat in de loop van de bij-
na veertig jaar dat het monument er
staat, het regelmatig één maal per
jaar werd opgeknapt. De laatste ja-
ren is dit niet meer gebeurd, omdat
„er geen houden aan was".

„Weet je, de gemeentebesturen die
wij in de loop der jaren hebben gehad
deden allemaal hetzelfde. Ik heb wel
eens gedacht, goh, het wordt weer
„moederdag", er wordt weer aan ge-
dacht. Je kent die verhalen toch wel,
moeder zit in een bejaardentehuis en
zo tegen Sinterklaas en Kerstmis
krijgt het ouwtje bezoek en op moe-
derdag wordt ze even „gelucht", nou,
zo ging het hier ook. Het hele jaar
werd er niet naar omgekeken en dan
eind maart begin april met 4 mei voor
de deur, kwam er dan een haastbood-
schap van het gemeentebestuur „het
monument even op te knappen". Ge-
lukkig, dat het dit jaar niet is ge-
beurd. Dat er eindelijk geld kwam
om het eens, ik hoop voor altijd, goed
op te knappen", is het commentaar
van de steenbewerker uit Zandvoort,
wiens vader al sinds 1933 zijn vak uit-
oefende, een beroep dat door Toon jr.
nu eveneens zesenveertig jaar wordt
uitgevoerd.

zoveel vermeld. Als, ik denk aan de
andere monumenten die docr mi]n
vader, een m de Waterleidingdumen
en twee aan de grens bi] Bloemen-
daal zijn gemaakt, en wat daarvan
over is gebleven, dan denk ik. mis-
schien hadden \vi] toch beter in het
dorp zelf een vri) sobere gedenknaald
kunnen oprichten Wanneer je met
vakantie gaat en je komt in wat voor
klein dorp in Frankrijk. Italië. België,
noem naar op Iedere stad of dorp
heeft een gedenkteken in het cen-
trum. Keurig onderhouden met bloe-
men. Dan denk ik, .,waarom kan dit
hier niet". Zo groot hoeft het toch
niet te zijn. Neem het Gasthuisplein
bijvoorbeeld, onder die boom, een so-
bere gedenknaald, daar heb ie pak-
weg voor een naald van 80 x 80. plus
een mnieme ruimte eromheen, niet
meer oppervlak nodig dan hooguit 2
x 2 meter. Dit is zinvol, midden op
zo'n plein, dan vormt het een onder-
deel van het dagelijks leven. Maar
goed, daar is niet aan gedacht waar-
schijnlijk. De mensen denken dan
aan verplaatsing van het hele oude
monument. Ik persoonlijk had dat
een mooie plaats gevonden en het
zou niet meer gekost hebben dan het
opknappen van het oude"

Adoptie

Afgelegen
Door de steenbewerker Lavertu

werd over het vroegere monument
Italiaanse granietplaten aange-
bracht, die de oude mergelsteen be-
schermen en aan het zicht onttrek-
ken. De bronzen beeldengroep werd
opnieuw aangebracht, terwijl veel
letters door hem zijn bijgemaakt.
Niet meer te zien welke letters nieuw,
en welke oud zijn. Bovendien is het
monument van een stille soberheid,
die ontroert, evenals trouwens de
plaats.

Het blijkt juist de plaats te zijn
waar Lavertu het niet mee eens is.
„Het ligt hier veel te afgelegen. Ik be-
grijp niet waarom er niet een ander
monument is gemaakt dat een cen-
trale plaats heeft gekregen. Begrijp
mij goed, ik ben blij dat het geld be-
schikbaar kwam, maar ik ben wat
huiverig ten aanzien van het in de-
zelfde staat blijven. De jeugd heeft al

EREMEDAILLE IN GOUD VOOR ADJUDANT

,Temidden van de drukte,
kalmte in eigen persoon'

.) ZANDVOORT - In de drukke,
'warme, maar gezellige kantine
van het oude politieburo aan de
Hogeweg heeft adjudant H. de
Hoop uit handen van burgemees-
ter H. Machielsen, vrijdagmid-
dag de eremedaille in de orde
van Oranje Nassau in goud ont-
vangen.

Een feestelijk en ontroerend
moment, want de afscheidne-
mende politieman glunderde bij
wijze van spreken „van top tot
teen" toen hem de versierselen
werden opgespeld.

Adjudant De Hoop, sinds 1946 ver-
bonden aan het Zandvoortse korps
van gemeentepolitie was deze 27ste
april 1984 het stralend middelpunt
van een ongekend groot aantal be-
zoekers die van hem afscheid kwa-
men nemen.

Tijdens de officiële plechtigheid in
de kantine kwamen vele sprekers
aan de beurt, die memoreerden dat
De Hoop bovenal rustig bleef bij pa-
nieksituaties en later al relativerend
de vinger kon leggen op de plaats
waar de organisatie van de politie
had gefaald.

Burgemeester Machielsen merkte
op bij het verlenen van de koninklij-
ke onderscheiding „dat het natuur-
lijk wel gemakkelijk is te zeggen, ja
hij heeft er veertig jaar op zitten, dus
krijgt hij een lintje. Maar dat is hier
niet op zijn plaats, juist de wijze
waarop u zich verdienstelijk heeft ge-
maakt voor de gemeenschap is be-
langrijk. Voor uw inzet en de wijze
waarop u uw taak in de loop der jaren
heeft uitgevoerd, ontvangt u deze on-

derscheiding en u moet het zien als
teken van dankbaarheid vanuit de
gemeenschap", aldus de heer Ma-
chielsen.

Namens het college overhandigde
de burgemeester de adjudant een
pentekening van het oude politiebu-
ro, waarin nu heus het laatste af-
scheid is gevierd.

Aanpassing

naar, de drukte op, en zijn inbreng in
de races, op het circuit.

Verschillende sprekers, onder an-
dere Van Maris, Barmentlo en Van
Roon, haalden vroegere anekdotes
aan, waaruit bleek dat De Hoop zich
mag verheugen in een grote collegia-
liteit en kameraadschap van zijn
vroegere medewerkers, chefs en wat
toen nog genoemd werd „onderge-

schikten". Komisch onder andere de
woorden van collega Van Roon, die
opmerkte dat hij vroeger slechts de
naam De Hoop over de lippen kreeg
in de volgorde „Brigadier De Hoop
chef verkeer".

Verder waren er nog de heer Hui-
bers die namens de CPV en de com-
mandant van de reservepohtie, de
heer Schaap, die het woord voerden,
alvorens de scheidende adjudant zijn
dank kon uitspreken voor het grote
aantal geschenken en bloemen die
werden aangeboden.

Dat werd trouwens tijd, want zoals
gewoonlijk „liep het iets uit de hand"
en moesten de gasten van de officiële
receptie zich in de gang en hal verma-
ken totdat ze ruim drie kwartier later
dan was aangekondigd, naar binnen
konden.

Maar zie, voor adjudant De Hoop
had men graag deze lange wachttijd
over, men stond zelfs tot op straat.
Bovendien werd in de avonduren nog
een receptie gehouden voor beken-
den, familieleden en vrienden, die
uitgroeide tot een happening.

Zandvoorts
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Nieuwsblad voor Zandvoort. Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag
Uitgave Weekmedia BV Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: ƒ 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per half jaar, ƒ 34.50 per jaar
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplem 12,
Zandvoort, tel 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren,
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 1000-1300 en 1400-1600 uur,
woensdag van 09 00-11.00 uur, donder-
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Korpschef Menkhorst kenschetste
het verloop van de carrière van De
Hoop, van de voet- en fiets- en auto-
surveillance, weer terug naar de fiets.
„Terug naar af, u heeft het allemaal
meegemaakt. Van u werd een con-
stante aanpassing vereist, en dat was
zo knap, die bezit u. Het juiste ge-
baar, het juiste woord, is nimmer
voor u een probleem geweest," aldus
de politiechef.

Door de korpschef, maar welhaast
door iedere spreker, en dat waren er
veel, werd de betrokkenheid van de
adjudant met het circuit en Zand-
voort gekenschetst.

De kunst tot relativeren, die de ad-
judant bij uitnemendheid bezit
kwam nog tot uiting in de vertoning
van een op de videoband opgenomen
interview van het team van het NOS-
journaal met de adjudant, tijdens de
grote drukte in het seizoen.

„Toen ik het tv-optreden van De
Hoop zag 's avonds, niets vermoe-
dend, heb ik mijn ogen uitgewreven
en gedacht „Hoe verzint-ie het", be-
kende Menkhorst, doch trots waren
ze allemaal wel geweest op „hun" ad-
judant die zo kalmpjes weg verklaard
had, dat de zaak volledig onder cori-
trole was, op het moment dat Zand-
voort uitpuilde van de toeristen.

Betrokkenheid

De vele sprekers voorzagen dat de
eerste „vrije" dagen van de adjudant
wel even wennen zouden zijn, omdat
de betrokkenheid van deze politie-
man met zijn korps zo groot was ge-
weest. Kenmerkend hiervoor was on-
der andere een werkweekeinde ge-
weest over het functioneren van de
politieman in de toekomst; de reor-
ganisatie van het politie-apparaat in
Zandvoort. „Juist de man die het
eerst zou vertrekken, had de grootste
inbreng, hij kon het niet lacen", zo
werd bewonderend opgemerkt.

Door de sprekers werd herhaalde
malen gewezen op de grote inbreng
die de adjudant heeft gehad bij het
verwerken van de verkeersstroom

Burgemeester Machielsen feliciteert de adjudant met de ontvangen onder-
scheiding.
(Foto: politie Zandvoort).

Ook al is het herdenkingsmonu-
ment dan niet verplaatst, dankbaar
is Lavertu wel dat hij eindelijk geld
en toestemming kreeg om het oude
goed te restaureren. Zorgen maakt
hij zich wel, eveneens trouwens het
hoofd van de afdeling plantsoenen
van de dienst Publieke Werken, over
het vernielen ervan in de toekomst.

Slechts aarzelend werd overgegaan
door de dienst PW, reeds een paar da-
gen vóór de 4e mei, de bloemen voor
het monument te planten. „Als het
maar niet vernield wordt". Deze zeer
reële waarschijnlijkheid, vervult de
steenbewerker en de mensen van de
dienst PW met zorg.

„Ik ben hier nu weken bezig ge-
weest en mets dan lof voor de mensen
van PW, die pok de hele omgeving
van zwerfvuil hebben gereinigd,
maatregelen hebben genomen tegen
het verstuiven van de duinen, maar
je vraagt je wel af, voor hoe lang. Het
is mij opgevallen dat deze omgeving
gebruikt wordt voor het uitlaten van
honden en als sluipweggetje van de
Thijssenweg naar de Vondellaan. In
-de; directe omgeving zijn twee scho-
"leri, deïteafrixschool en de kleutersc-
chool. Zou het nou niet prachtig zijn
als deze scholen het monument, waar
ze praktisch op uitkijken, zouden
adopteren? Zo eens in de drie weken
met een klas er naar toe, vuil ruimen,
schoonmaken. Leer de kinderen wat
verantwoordelijkheid door ze bewust
te maken van hun vrijheid. Niet al-
leen op de 4e mei. Het lijkt mij dat dit
toch zinvol is voor zo'n school, mis-
schien zelfs eenmaal per week met
een klas in het speelkwartier, vlug
even kijken hoe het erbij staat. Even
het zwerfvuil verwijderen, plantjes
watergeven en wat onkruid wieden.
Dan zullen die kinderen m hun vrije
tijd wel mee opletten dat het niet ver-
nield wordt door anderen. Een adop-
tie-projekt niet in de Derde Wereld,
maar vlak bij huis, en het hoeft geen
geld te kosten", aldus Lavertu, die al
sprekende dit helemaal ziet zitten.

„Zou dat m de krant kunnen?",
vraagt hij hoopvol „Misschien dat
het wat uithaalt, misschien dat ze het
doen en dan denken wij aan onze ge-
vallenen en de herinneringen aan die
oorlog staan m het geheugen van
mijn generatie gebrand en niet alleen
op de 4e mei. Dat is zo schriinend, al-
leen op die 4e mei".

Deze gedachte van Toon Lavertu
geven wij graag weer, misschien dat
iedere Zandvoorter rustig in de toe-
komst zijn gasten het berdenkmgs-
monument kan tonen, zonder dat
men zich behoeft te schamen voor
het aanzien ervan, omdat het toeval-
lig niet begin mei is.

Margreet Ates

Herdenking 4e mei
ZANDVOORT - Met de gebruikelijke samenkomst in de

Hervormde Kerk aan het Kerkplein en de stille tocht naar
het gedenkteken in het Vijverpark aan de Vondellaan, zul-
len morgen, op vrijdag 4 mei, de in de jaren 1940-'45 voor de
bevrijding van ons land gevallen verzetstrijders en grsneu-
velde geallieerde militairen worden herdacht.

Tijdens de bijeenkomst in de dorpskerk, die om 19.00 uur
begint, zal het woord worden gevoerd door mevr. N. Stolker
uit Heemstede. Na deze toespraak is er zang door het koor
voor ouderen „Voor Anker" o.l.v. mevr. Riet van Pruisscn-
Jongens. Het orgel zal worden bespeeld door G. van Zwieten
de Blom. Om 19.30 uur vertrekken voor het kerkgebouw de
deelnemers! sters) aan de tocht naar het Vijverpark, die in
volkomen stilzwijgen en zonder het meevoeren van vlaggen,
vaandels en spandoeken moet worden afgelegd.

Na 20.00 uur zal bij het monument door de deelnemers-
(sters) aan de tocht twee minuten stilte in acht worden geno-
men als saluut aan de slachtoffers van de strijd tegen de
bezetter. Van 19.45 uur tot 30 sekonden voor 20.00 uur zullen
in de gemeente de kerkklokken luiden om deze stilte aan te
kondigen.

Het organiserend comité Nationale Herdenking doet een
dringend beroep op het publiek de twee minuten stilte ter
herdenking van de gevallenen te willen navolgen.

Exploitanten van horecabedrijven worden verzocht van
19.30 tot 20.30 uur de buitenverlichting - zoals neon en licht-
bakken - van hun zaken te doven en geen andere muziek ten
gehore te brengen dan de officiële Nederlandse radiopro-
gramma's.

Stuifzand
FEEST - Is hel deze week geweest in het dorp - ecu zonnig
oranjefeest - met weinig incidenten - zo wordt door de politie
gemeld*

Wel hier en daar een enkele vernieling - een uit de hand
gelopen borrel - maar toch niet om over naar huis te schrijven
-- alhoewel een aantal Zweden dit lüaarschijnlijk wel doen*

Wat gebeurde? Ze huurden een kamer bij een inwoonster van
Zandvoort - en trokken zondag het dorp in om van zon -zee -
en zo bleek - ook van alcohol te genieten - toen ze huiswaarts
keerden - nog een wonder dat ze het juiste huis terugvonden -
gedroegen ze zich zo luidruchtig dat hun tijdelijke hospita naar
boven toog en hen tot stilte maande -- het lawaai dat ze veroor-
zaakten was echter zo oorverdovend -- dat ze de verzoeken van
de hospita zelfs niet hoorden -- deze verzocht de politie in te
grijpen - dus de sterke arm verscheen - en zette de lawaaima-
kers onverdroten op straat - waar ze de rest van de nacht
hebben doorgebracht vermeldt de historie niet - maar waar-
schijnlijk wel rustiger»

De rust zelve blijkt ook geweest te zijn adjudant De Hoop
tijdens de uitoefening van zijn werk -- vele staaltjes daarvan
werden verteld tijdens de afscheidsreceptie - niet altijd rustig
evenwel waar het ging om zijn hobby motorraces»

Als bakkenisl vormde hij destijds met collega Popkema een
vermaard duo dat vele prijzen naar Zandvoort bracht - en veel
bekers wonnen op nationale politiemptorwedslrijden»

Degene die de verrichtingen van zijn korpsleden met arguso-
gen volgde - bleek oudchefVan Maris geweest te zijn - hij ver-
telde:

„Toen ik hier als jong broekje als korpschef kwam zag ik dat
racen niet zo zitten -- we hadden maar drie motoren - en als die
nu eens stuk gingen - mij werd verzekerd dat zulks nooit ge-
beurde - en inderdaad heb ik nooit een gehavende motor ge-
zien - het duurde zeker een jaar voordat ik in de gaten kreeg
hoe dat kwam - behalve dat ze een keer een wiel verloren en
dat niet merkten - was die motor altijd gereed voor gebruik -
dat ging als volgt'

wonnen ze zonder schade -- dan was de intocht de daarop
volgende morgen een glorieuze -- ze verschenen met praatjes -
beker en verhalen op het buro 52

Vond ik echter de beker op mijn buro - dan zette ik de spurt
erin naar de garage - want geheid dat er wat aan de motor
mankeerde - gezien heb ik het nooit -- want geloof het of niet -
toevallig lag dat ding dan net volkomen uit elkaar omdat hij
aan 'een schoonmaakbeurt' toe was*

„Kijk, ik kan natuurlijk wel met mijn vriendjes afspreken dat
wij de zaak daar gaan bewaken -- maar dat moet niet mogen -
dus doen wij dat ook niet - men moet met zijn vingers van
andermans eigendommen afblijven - zo worden wij opgevoed -
en dat moeten de mensen ook maar leren -- desnoods met scha-
de en schande - noemen jullie dat niet zo?", vroeg hij eigenwijs,
dik verscholen achter het glas in het zonnetje op het strand.

„Trouwens over schade en schande gesproken -- ik ken hier
nog iemand die maar eens met zijn gat op de blaren moet gaan
zitten -- ja zeg nou zelf - je moet roeten wanneer je je beroep
kunt uitoefenen - ik ken geen bakker die thuis kookt - of een
wethouder die thuis ook de baas speelt - bij wijze van spreken --
als je hard mag rijden op bepaalde banen -- doe je dat niet op de
rijweg - want dat mag niemand - dus ook geen beroeps - be-
halve dan die jongens van de politie - ik denk wel eens -- zou-
den ze er niet op wachten - want dan kunnen ze zelf pok lekker
zo van prr rrrrrrrt wegwezen erachter an -- nou ja, ik denk
maar hoor - " sprak hij onschuldig zijn oortjes wassend»

„Toch zijn er wel mensen met goede ideetjes - om nog even
terug te komen op dat verzctsmonument - want dat zit mij wel
hoog - ik vind het een goed idee als een school het adopteert -
ja echt dat meen ik -- misschien doen ze het wel - ik zal m ieder
geval na 4 mei de boel daar in de gaten houden - en morgen wip
ik nog even binnen bij het Gemeenschapshuls - 's kijken wat te
daar voor feestje bouwen - ga je al weg." srak hij i crwonderd -
toen wij aanstalten maakten om maar weer eens naar huis te
gaan - het wordt hier net lekker -- de fietspaden woidden
schoongeveegd en het zeewater warmer - nou dan zie ik je wel
weer eens"»

Dat was het dan weer deze week - krant is klaar - voetjes op
tafel - tot volgende keer.

Afsluiting winkelstraten ter discussie
ZANDVOORT - Sluiting van

het Kerkplein en Kerkstraat in
de periode l mei-1 september is
een compromis dat na een moei-
zame vergadering van onderne-
mers van deze beide winkelstra-
ten werd bereikt.

Bovendien zal worden ver-
zocht zowel het Kerkplein als de
Kerkstraat in de toekomst elke
zondag, zomer en winter, voor
het vorkeer gesloten te houden.

Met dit voorstel zullen be-
stuursleden van de Federatie
Handelsvereniging Hanze, en
Horeca Nederland afd. Zand-
voort zich een dezer dagen mei-
den bij het gemeentebestuur, om

ZANDVOORT - Op 8 en 15 mei
wordt door de Kamer van Koophan-
del te Haarlem de door het Centraal
Instituut Midden- en Kleinbedrijf
verzorgde cursus „De ondernemer en
zijn personeelsbeleid" gegeven.

De cursus is bestemd voor onder-
nemers die een personeelsomvang
van tien tot vijfentwintig medewer-
kers hebben en voor ondernemers uit
kleinere, maar groeiende bedrijven.

Juist voor deze ondernemers geldt,
dat zij de nodige aandacht moeten
besteden aan:
- het zo optimaal mogelijk afstem-
men van de personeelsbezetting op

Cursus voor
ondernemers
de bedrijfsactiviteiten en bewaking
van de personeelskosten;
- samenwerking en motivatie van het
personeel;
- leidinggeven en delegatie van taken
en bevoegdheden;
- selectie, aanname en inwerken van
nieuwe medewerkers;
- goede arbeidsovereenkomsten; met
medewerkers duidelijke afspraken
over beloning, arbeidvoorwaarden,
werktijden, overwerk, vakantie- en

roostervnie dagen.
- het effectueren van gedwongen ont-
slag.

De ontderwerpen en recente ont-
wikkelingen met betrekking tot de
rechtspositie van werkgever en werk-
nemer zullen gedurende 2 dagen be-
handeld worden. Aan de deelnemers
wordt een goed gedocumenteerd na-
slagwerk, voorzien van checklists en
voorbeelden, uitgereikt.

Aanmeldingen kunnen geschieden
bij de K.v.K. te Haarlem. Nassau-
plein 2-6, tel. 023-319017, toestel 57 of
21. De kosten bedragen 300,- incl. les-
materiaal en broodmaaltijd.

te zien wat bereikt kan worden
voor het jaar 1985.

MENINGS
VERSCHILLEN

BIJGELEGD
Voordat beide groeperingen, win-

kehers en horecaffers dit compromis
bereikten, moest heel wat water in de
wijn worden gedaan. Winkeliers zijn
namelijk van mening dat beide stra-
ten slechts in de maanden juli en au-
gustus behoren te worden afgesloten,
dit omdat zij zeggen dat het afsluiten
van de straat hen veel te veel in de
omzet scheelt „De klant wil met de
auto tot bij de winkel kunnen ko-
men" is hun argument.

De horecabedrijven daarentegen
;sien de straten graag afgesloten in
het vroege voorjaar, omdat zij dan
hun terrassen op zonnige dagen kun-
nen inrichten, hetgeen niet kan wan-
neer er auto's rijden en voor de deur
parkeren.

Aan de besturen was de taak wég-
gelegd beide partijen tot elkaar te
brengen.

Sinds 1951 wordt de afsluiting van
de straten door het gemeentebestuur
voorgescheven. Van l april tot 15 sep-
tember. Omdat dit jaar de seizoeno-
pening van de winkels werd verlengd
tot l oktober, werd ook de afsluiting

van de beide straten automatisch in
deze regeling ..meegenomen", een
verlenging van de afsluitpenode.
waartegen de ondernemers in op-
stand zijn gekomen.

Begin april hebben enkele onder-
nemers zich zelfs tot de Raad van
State gewend deze maatregel te
schorsen en een tijdelijke voorzie-
mng te treffen, hangende de nieuwe
voorstellen. Tot op heden heeft men
hierop nog geen antwoord ontvan-
gen.

Uiteindelijk is men dus tot over-
eenstemming gekomen, en kwam het
nieuwe voorstel, slechts winkelslui-
tmg van l mei tot en met 15 septem-
ber. en sluiting op zondag gedurende
het hele jaar uit de bus

Wanneer dit voorstel door het ge-
meentebestuur wordt aangenomen,
zal het duidelijk zijn dat dit pas op l
januari 1985 zal kunnen ingaan Ove-
rigens wensen de indieners van het
bezwarschrift bij de Raad van State
ook het antwoord van deze instantie
af te wachten, alvorens beide bestu-
ren contact opnemen met het ge-
meentebestuur.

Yredesfilm in bieb
ZANDVOORT - Op woensdag-

avond 9 mei wordt in de openbare bi-
bliotheek de Film vertoond Cary
Greenham Home. Aanvang 20 00 uur.
toegang gratis, na afloop is er gele-
genheid tot discussie over de kernbe-
wapening.
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar
1. de flatwoning FLEMINGSTRAAT 76 bestaande uit

woonkamer 3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming
Huur ƒ 586,30 per maand

2. de flatwoning LORENTZSTRAAT 77
Huur ƒ 627,75 per maand

3. de flatwoning LORENTZSTRAAT 232
Huur ƒ 638,55 per maand
Deze flatwoningen bestaan uit
1 woonkamer, 3 slaapkamers, berging, douche blokverwarming en
lift

Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
woningen slechts woonvergunning aan

- (onvolledige) gezinnen,
- twee-persoons huishoudens

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende 'puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen' Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem In de inschrijvingsbrief dient u te
vermelden

- het rangnummer van de vereniging,
- uw geboortedatum,
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten voor het onderdeel
duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort

Belangstellende leden dienen uiterlijk dmdag 8 mei a s voor 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken m één brief,
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven U dient
de woningen m volgorde van voorkeur aan te geven Reacties kunt u
deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1 Het bestuur verstrekt een bereidverklaring De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag
11 mei as om 14 00 uur m het gevelkastje aan het kantoor van de
vereniging worden gepubliceerd

RUILRUBRIEK mei 1984

1. Aangeboden:

Gevraagd:

2. Aangeboden:

Gevraagd:

3. Aangeboden:

Gevraagd:

4 Aangeboden:

Gevraagd:

4-kamer duplexwoning
A J v d MOOLENSTRAAT
bestaande uit: 1 woonkamer, 3 slaapkamers,
badkamer, berging
Huur 534,35 per maand
eengezinswoning met tenminste
2 slaapkamers Niet m Nieuw Noord

4-kamer flatwoning
KEESOMSTRAAT
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging, lift
Huur' ƒ 593,90 per maand
eengezinswoning

4-kamer flatwoning
LORENTZSTRAAT
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, berging, lift
Huur / 636,05 per maand
2-kamerwoning

eengezinswoning
POTGIETERSTRAAT
bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, cv, open haard, berging
grotere eengezinswoning met CV

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk m te
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat
1 Wonmgruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
ruilregelmg Hierin staat o a dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw
nummer krijgt, dat volgt op het, op 't moment van de verhuizing,
hoogste uitgereikte rangnummer U kunt uitsluitend schriftelijk
reageren tot het einde van deze maand

Veilinggebouw
öe Witte Zwaan

De eerstkomende veiling
wordt gehouden op 17 mei.

KIJKDAGEIM:
MAANDAG 14 M El
DINSDAG 15 MEI

Inlichtingen
tel. 1 21 64 of 1 37 13

Fa WATERDRINKER-GASTHUISPLEIN

AUG. v. d. MME
Maasstraat 13A • Zandvoort • Tel. 15188

GEVRAAGD:

BOUWES HOTEL
zoekt

internationaal georiënteerde
Indonesische jongedame

als oproephulp
voor de bediening bij Javaans buffet.

Moet vertrouwd zijn met
Indonesische keuken.

Inl. tel. 1 50 41, vragen naar dir.

vraagt voor direct:

BUFFET-
BEDIENDE mV

BANKETBAKKER »_
LEERLING-KELNER

Kerkstraat 15 - Tel. 1 22 53

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

WONINGRUIL
Riante BOVENWONING in winkelstr. v. Castricum

Ind • grote woonkamer, 5 slaapkamers, keuken,
bijkeuken, douche, 2 toiletten, zolder, groot

dakterras, c v. Huur f 495.- per maand.

Gevraagd: KLEINERE WONING in Zandvoort.
Tel. 02518 - 5 71 95

Fïexa Acrylldtex
Onovertroffen muurverf
voor binnen en builen Beter
is er niet Ook het kleuroan-
bod is ongekend groot
Muren en plafonds in Acryl-
latex kunt u goed schoon-
maken met water en zeep,
zonder dat dit afbreuk doet
aan het zi|deglanzend
karakter

en rib- •
karbonade l'

OP SPECIAAL RECEPT VOOR U GEMARINEERD:
gemarineerde blanke ^É^^QlC 9emarineerdedikbev|

haasfilet-lapjesl X?3 krabben
heel kilo * ̂ 5 • heel kilo
gemarineerde magere "9Qf% gemarineerde va rkenr

speklapies A?3 karbonade
hooinirt V w heel kilo
gemarineerde dikbevleesde

kippedelen
heel kilo
half om half

gehakt
heel kilo
mager

rundergehakt

heel kilo
gemarineerde

heel kilo

W^ CIC heerlijk gekruid f\A

Kr3 shoarma vlees H
W f heel kilo V t

heel kilo

dibevleesde 4% "7 C

braadkrabben *J /D
heel kilo

verse

DE WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE - DO - VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZATERDAG 9 00-15 00 UUR

HAARLEM:

VLEESHAL
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - USSE: BLOKHUIS18

Dcslagcrijwaardcklantnogechtkoningis!
Iet op! ons filiaal Botennarkt 60
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

KEUR EN ZOON
Paradijsvvcg 2
ZANDVOORT

T.l. 02607-15» 02 /
023-2« 11 §2

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

SLAGERIJ

AART ARBOUW
Haltestraat 12-Tel. 1 26 16

Deze week speciaal aanbevolen:

Tartaar 5oogram 7.50
Malse bief stuk ioogram 2.95

FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! !!

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. inpoedels en

kl terriërs
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorgmg zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955
Aangesloten bij HTCK

SONNEVELD
F SPORTING

Tel. 02507 - l 46 78 - l 45 43

In de maanden mei en juni:

conditietraining - hotwhirlpool -
Turks stoombad
voor. 10.-
dinsdag- en donderdagochtend,
dinsdag- en woensdagavond 19.30 uur (woensdag dames). [
Passage 37 (bij Dolfirama)

•£•&
>'ƒ \?J> *KV*v

Kwekerij P. VAN KLEEFF**
*
*•*
* VOOR KOMPLETE BEMESTING VAN UW TUIN

Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 17093

f P_ POKON
GAZON-MESTSTOFFEN l WOLF GEBATE

VOOK BIOLOGISCH
BORDER- EN TUINMEST
SPECIALE ROZENMEST
GEDROOGDE STALMEST
GAZONMEST MET ONKRUIDVERDELGER
GAZONKUUR (SPECIAAL TEGEN MOS-GAZONS)
GAZONVERNIEUWING (WOLF)
BEPLANTING - GEREEDSCHAPPEN - ZADEN
GROENTEPLANTEN - KAMERPLANTEN E.D.

BIJNA ZIJN WIJ ER DOORHEEN!
Kom nog gauw even kijken op ZATERDAG 5 MEI van 11.00 tot 15.00 uur bij

HET KASTEN H U IS Grote Krocht 25
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Standen voetbalclubs
(L .. J

Tweede klasse KNVB
ZFC
WFC
Zilvermeeuwen
ADO'20
Zandvoortmeeuwen
Vitesse'22

HBC
VIOSW
Hollandia
SVW'27
Alcm. Victrix
Volewijckers

20-31
20-30
20-25
20-24
20-21
20-20

20-18
20-18
20-17
20-16
20-13
20- 7

Vierde klasse
SMS
De Geuzen
SCZ'58
De Spartaan
DVVA
RCH

DSC'74
Bloemendaal
Swift '
Hoofddorp
Zandvoort '75
Energie

KNVB zaterdag
20-31
20-29
20-26
20-24
20-21
20-21

20-17
20-16
20-16
21-16
20-14
21-11

Tafeltennisjeugd Unicum
ZANDVOORT - Opnieuw zijn
twee tafeltennisteams kampioen
in hun klasse geworden. Een zeer
goede score van de jeugdteams
van SC Unicum '73 uit het Zand-
voortse Nieuw Unicum dat daar-
mee in het tafeltennisgebeuren
in Kennemerland een goed fï-
guur slaat. Een zeer welkome en
ook door de jeugdteams zeer ge-
waardeerde sponsoring door Ta-
xi Teesseling uit Zandvoort met
kleding en sportartikelen zal de
prestaties van deze vijf jeugd-
teams in het komende tafelten-
nisseizoen zeker stimuleren. Bij-
zonder fijn is al de toezegging dat
ook spelers van de Zandvoortse
teams zullen mogen gaan deelne-
men aan een bondstraining voor
jeugdspelers, waardoor ongetwij-
feld ook het spelpeil nog sneller
zal stijgen.

Het eerste herenteam met D. ter
Heijden, W. Hoppe en J. Peek heeft
een ontmoeting tegen het sterk
geachte tafeltennisteam van sport-
vereniginpr Sassenhoim vorige week

winnend kunnen afsluiten. Hoppe,
winnaar van de klubkampioenschap-
pen van Zandvoorts SC Unicum
scoorde net als J. Peek 2 wedstrijd-
punten; D. ter Heijden haalde de vol-
le drie winstpunten én het winnende
punt naar Zandvoort.

Het komende weekend staat weer
in het teken van het sportweekend
van Unicum. Meer dan 30 sportver-
enigingen zijn uitgenodigd om te
strijden tegen de Zandvoortse teams
met tafeltennis en boogschieten.

A.s. zaterdag start het weekend
met een groot jeugdtournooi tafel-
tennis pp o.a. de Brink in het gast-
vrije Nieuw Unicum. Natuurlijk zul-
len de Unicum-teams proberen de
sterke tegenstand van sportvereni-
gingen uit Heemstede, Haarlem en
Hoofddorp het hoofd te bieden. Zon-
dag is het de beurt aan de senioren
tafeltennissers waarbij de topspelers
van Unicum natuurlijk acte de pre-
sence zullen geven.

Een sportweekend dat nu al voor
de lle maal wordt georganiseerd en
dat net als elk jaar weer vele sport-
mensen, gehandicapt of niet, naar
Unicum zal trekken.

Sprekende resultaten
ZYM handbalteams

ZANDVOORT - De ZVM hand-
balteams kwamen opnieuw tot
sprekende resultaten in de wed-
strijden van dit weekend. De he-
ren kwamen tweemaal in het
veld en hielden het sterke Aals-
meer op een 21-21 en overwonnen
SRC met 18-17. De dames had-
den geen enkele moeite met het
Hillegomse Concordia en behaal-
den een 20-5 overwinning.

De topper tussen ZVM en Aalsmeer
2 was het aanzien volkomen waard.
Aalsmeer met vier eerste teamspe-
lers in de gelederen, waaronder één
Nederlands teamspeler, probeerde de
ene punt achterstand op de ranglijst
ongedaan te maken. In deze zeer
spannende en spektakulaire ontmoe-
ting leek dat ook te.gaan gebeuren.
Na een ruststand van 10-12 in het
voordeel van Aalsmeer, liepen zij uit
tot vijf punten voorsprong. De strijd
leek beslist maar in de slotfase liep
het bij ZVM met snelle breaks als een
trein, en werd de achterstand geheel
weggewerkt. Vlak voor tijd kregen de
Zandvoorters nog twee beste kansen
op de zege, maar deze breaks werden
niet benut.

Scores ZVM: Cor v.d. Koekelt 8,
Ernst Pehle 3, Djurre Boukes 3, Wil-
lem Brugman 3, Dirk Berkhout 2,
Joost Berkhout l, Ko Schouten 1.

In de tweede wedstrijd tegen SRC
trad ZVM, evenals in de eerste wed-
strijd zonder wissels aan. Blessures
en uitsluitingen waren hier de oor-
zaak van. De wedstrijd tegen SRC
was niet geweldig maar bijzonder
spannend. ZVM keek in de beginfase
steeds tegen een achterstand aan en
kwam telkens goed terug en ging de
rust in met een 9-8 voorsprong.

De strijd kreeg in de tweede helft
een rommelig karakter en ZVM
speelde een aantal minuten met
slechts vier man. Hierdoor kon SRC
aardig bij blijven maar de Zandvoor-
ters gaven de zege niet meer uit han-
den, 18-17.

Scores ZVM: Djurre Boukes 8, Cor
v.d. Koekelt 6, Dirk Berkhout l, Wim
Brugman l, Ko Schouten 1.

Dames
De Zandvoortse dames kwamen

tot een zeer aantrekkelijke partij
handbal. Na een korte verkenning
van het kunstgras kwam ZVM steeds
beter in het ritme en met snelle break
outs werd Concordia van het veld ge-
speeld. De in het team teruggekeerde
Annie Trouw maakte een zeer goede
indruk. Ruststand 3-13.

Het tweede gedeelte was een stuk
minder mede door de riante vopr-
sprong van ZVM. Het hoefde niet

, meer en ZVM kon zeer gemakkelijk
de voorsprong vasthouden en de
eindstand bepalen, door goed werk
van Janneke de Reus, op 20-5. Door
dit resultaat heeft ZVM uit de laatste
vijf wedstrijden acht punten behaald,
hetgeen een forse stijging op de rang-
lijst betekende.

Zandvoort'75 stelt zich in
veiligheid door gelijkspel

ZANDVOORT - In de belang-
rijke wedstrijd tegen Energie
heeft Zandvoort'75 zich veilig ge-
steld door een 1-1 gelijkspel.
Door dit resultaat zal Energie
een stapje terug moeten doen en
kunnen de Zandvoorters het vol-
gend jaar opnieuw in de vierde
klasse proberen. Opvallend in
deze wedstrijd was dat de
scheidsrechter maar liefst der-
tien minuten langer liet spelen
en in deze verlenging kon Ener-
gie de gelijkmaker laten aante-
kenen.

Het duel tussen Zandvoort '75 en
Energie stond bol van de zenuwen en
daardoor op een laag niveau. De
spanning vergoedde veel maar het
was te zien dat twee degradatieteams
bezig waren. Na een afwachtende
start van beide teams was het Zand-
voort'75 dat iets meer overwicht had
en een schot van Raymond Keuning
net naast zag gaan. Zelfs scoorde Toi-
ne Toonen maar de veel en goed flui-
tende scheidsrechter constateerde
hands. Ondanks de vele pvertredin-
gen was het geen onsportief duel.

Energie kwam eenmaal gevaarlijk
dicht bij een doelpunt toen een voor-
zet net gemist werd. Aan de andere
kant werd een vrije trap van Ruud
van der Putten met moeite gestopt.
Het laatste gedeelte van de eerste
helft was voor Energie dat doelman
Ruud Bakx op de proef stelde. Door-
dat Zandvoort'75 veel balverlies leed
kwam het doel onder druk en moest
Bakx tweemaal handelend optreden.
Toine Toonen gaf de defensie weer
wat lucht en ondernam een fraaie so-
lo besloten met een schot in het zij-
net.

Na de pauze waren de eerste scher-
mutselingen voor het Energie-doel te
zien. Na een goede voorzet van Je-
roen Turkenburg kwam Toonen vrij
en zijn inzet werd gestopt en ook de
rebound leverde niets op. De span-
ning steeg met de minuut. Zand-
voort'75 moest het gelijke spel vast-
houden en Energie kwam het laatste
kwartier meer in de aanval. In de vijf-
endeïtigste minuut kon Zandvoort
'75 opgelucht adem halen toen de
voor Toonen in het veld gekomen Ro-

nald Zaadnoordijk de stand op 1-0
knalde.

De Haarlemmers gooide alles op de
aanval en Zandvoort'75 kreeg daar-
door veel ruimte maar wist er geen
gebruik van te maken. De badgasten
verdedigden de voorsprong door de
ballen ver weg te trappen zonder dat
er van opbouw sprake was. De
scheidsrechter beoordeelde dit weg

trappen van de bal telkens als tijd-
rekken en liet daardoor wel erg lang
doorspelen. In de tiende minuut van
de verlenging kon Energie daardoor
nog langszij komen, maar meer zat er
niet in.

Trainer Gerard Nijkamp had het
nog nooit meegemaakt dat zo veel
tijd werd bijgeteld. „Als je vijf minu-
ten bijtelt is normaal maar dertien

minuten langer doorspelen is niet
reëel. Maar goed we hebben het gered
en nu valt er wat van je af. Energie is
nu gedegradeerd en wij moeten nog
twee wedstrijden waardoor het best
mogelijk is datje ruim voor ze eindigt
maar nu moest het gebeuren. Ik had
niet verwacht dat het dit seizoen zo
zou lopen en ik hoop dan ook dat het
volgend jaar van het begin af aan wat
beter gaat. Met aanvulling uit de
jeugd krijgen we een bredere selektie
en wachten dus maar af hoe het dan
zal gaan", volgens Gerard Nijkamp.

Trainer van Energie de Zandvoor-
ter Alex Heesemans, geconfronteerd
met de degradatie: ..We hadden er
ons niet bij neergelegd en hebben het
wel geprobeerd. Ik beschikte echter
niet over een goede spits en daardoor
hebben we veel punten verspeeld.
Volgend jaar gaan we het echter op-
nieuw proberen".

Het doelpunt van Toine Toonen, dat echter werd afgekeurd wegens „hands".
Foto: rtck Locncn.

Postzegelkraam
ZANDVOORT - Tijdens de viering

van het 25-jarig bestaan van het ge-
meenschapshuis op zaterdag 5 mei is
ook de Zandvoortse Postzegelclub
aanwezig met een kraam, met folders
en clubbladen voor belangstellen-
den. Ook zijn er verschillende postze-
gelcollecties te zien. Degenen die lid
van de postzegelclub worden krijgen
ter introductie een zakje postzegels.
'De "voorzitter van de postzegelclub,
de heer Tervelde is de hele dag bij de
kraam aanwezig voor informatie.

ZANDVOORT - Tijdens
zwem wedstrijden afgelopen zon-
dag en maandag (koninginne-
dag) werden er door leden van de
Zandvoorste Zwem & Poloclub
de Zeeschuimers weer opmerke-
lijke records gezwommen. Ria
Willemse zwom in het Heem-
steedse zwembad Groenendaal
een nieuw kringrecord op de kor-
te 50 meter schoolslag in 33.5 sec.
en verbeterde haar eigen record
van 34 sec. Ria heeft door haar
fantastische zwemresultaten van
het afgelopen jaar zich in de

Zwemmers bij olympische selectie

Prima Koninginnedag-toernooi
ZANDVOORT - Op de velden

van Zandvoortmeeuwen is het
jaarlijks Koninginnedag-voet-
baltoernooi voor bedrijven en in-
stellingen opnieuw een gran-
dioos succes geworden. Op de
zonovergoten velden werden in
de diverse afdelingen fel doch
sportief gestreden om de finale-
plaatsen.

Over het algemeen waren de
krachtsverhoudingen zeer gering en
werd een plaats in de finale pas in de
laatste poulewedstrijd beslist. In
poule een, op het complex aan de
Vondellaan, was het lange tijd onze-
ker wie zich zou plaatsen. Kerkhoven
TZB wist met nipt verschil de eerste
plaats te pakken voor Dubrovnik.
Ook in poule twee een zeer spannen-
de strijd. Meeuwennest leed een on-
verwachte nederlaag tegen Ooste-
rom, maar herstelde zich in de strijd
tegen de Klikspaan en door een 2-0
zege werd een fmaleplaats veilig ge-
steld.

De finale tussen het Meeuwennest
en Kerkhoven TZB was een spannen-
de aangelegenheid met weinig
krachtsverschil. De vermoeidheid
ging mee spreken en door een wat be-
tere konditie was de 2-0 zege voor het
Meeuwennest. Het sterk voor de dag
komende Dubrovnik wist zeer ver-

Uiteindelijk was het toch de aanvoerder van Chaplin die de beker van poule B in
ontvangst kon nemen. De Gemeente werd tweede doordat Chaplin gelukkiger icas

Twins motorraces
ZANDVOORT - Op zondag 6 mei

organiseert de Stichting Motorpro-
motion Zandvoort voor de tweede
maal internationale motorraces, de
Battle of Twins genaamd, op het
Zandvoortse circuit. De Battle of
Twins wórdt al geruime tijd in Ameri-
ka en Engeland verreden. In deze
klasse starten uitsluitend viertakt
tweecilinders met een cilinderinhoud
van meer dan 500 cc.

Zowel de parallel-twins als de bo-
xermotpren en verschillende typen v-
twins zijn van de partij, een dergelij-
ke verscheidengheid komt bij de an-
dere klassen niet voor.

De races, die vorig jaar een groot
succes waren, beloven ook dit jaar
veel bezoekers te trekken. Tot nu toe
hebben al 55 motorrijders uit vijf ver-
schillende landen ingeschreven.

bij het nemen van de vrije schoppen.

diend beslag te leggen op de derde
plaats.

in de drie rekreantenpoules waren
de verschillen eveneens miniem met
uitzondering van de Gemeente dat
zeer sterk voetbalde en met drie over-
winningen een plaats opeiste in de
halve finale. Uit de overige poules
kwamen als sterkste tevoorschijn het
jeugdige FNV-team en de Chaplin
Bar. Als sterkste tweede plaatste
zich de Schuimkoppen. De halve fi-
nale tussen Gemeente en FNV werd
door een snel doelpunt met 1-0 be-
slist door de Gemeente. De andere
halve finale werd duideljk gewonnen

Foto: Dick Loenen

koppen.
De finale tussen .Gemeente en Cha-

plin was een gelijk opgaande strijd.
Gemeente nam snel een 1-0 voor-
sprong en verdedigde deze fel. Op het
tandvlees spelend bleven de mannen
van coach Eric Lefferts lange tijd
overeind, maar konden toch de ge-
lijkmaker niet voorkomen. De verlen-
ging bracht eveneens geen beslissing
en bij de strafschoppen was het Cha-
plin dat zuiverder schoot. De strijd
om de derde en vierde plaats werd
eveneens in de verlenging beslist.
Met 3-2 wist Schuimkoppen beslag te
leggen op de derde plaats voor de
moegestreden FNV-ers.

olympische zwemselectie ge-
zwommen waarvoor in juni a.s.
de beslissende selectiewedstrij-
den worden gehouden. Een
zwemster die een zeer grote kans
heeft met haar internationale
zwemervaring, zij was ook lid
van de nationale zwemploeg tij-
dens de wereldkampioenschap-
pen in Zuid-Amerika in 1982, en
die natuurlijk graag wil schitte-
ren tijdens de olympische spelen.

Bij de zwemjeugd onder de 16 jaar,
en in het bijzonder bij de jongens is er
bij de Zeeschuimers een sterke op-
komst te bemerken. Een nieuw kring-
record op de 4x50 meter wisselslag
estafette bijna onder de 2 minuten
(2.00.3 sec.) werd bereikt door Onno
Joustra op de rugslag, Nico Wempe
op de schoolslag, Wander Halderman
op de vlinderslag en Ruud Heeroma
pp de vrije slag. Zeker is het dat deze
jongensploeg op de komende natip-
nale kampioenschappen in juli in
Amersfoort weer hoge ogen gooit
naar de kampioenstitel op deze ener-
verende estafettevorm, waarvoor het
publiek altijd zeer enthousiast is.

Nieuw talent
Een bekende verschijning in de

zwemploeg van de Zeeschuimers,
Hans Janssen van zwemvereniging
Steenwijk '34, die al enige maanden
regelmatig met de zwemploeg mee-
traint, heeft zich per l mei definitief
aangemeld als Zeeschuimer. Een ge-
weldige aanwinst want Hans is Ne-
derlands recordhouder op de 200 me-
ter schoolslag. Samen met Ria Wil-
lemse zijn zij de enige kandidaten
van de Zeeschuimers voor de olympi-
sche selectie zwemmen. Ook Mare
Hommes, oud-lid van de Zeeschui-
mers, heeft zich weer beschikbaar ge-
steld voor de zwemploeg. Mare loopt
op dit moment stage bij de Zeeschui-
mers o.l.v. trainer George Sieverding
want hij zit op het CIOS te Overveen
en heeft als specialisatie zwemmen
en zwemtralning. Dat hij ook in het
water zijn mannetje staat blijkt wel
uit het feit. dat hij afgelopen zondag
een nieuw kringrecord op de 50 m.
schoolslag in 31.9 sec. bereikte. Be-
halve dat hij ook op langebaan-
zwemwedstrijden over 2 en 3 kilome-
ter op de schoolslag tot de vijf besten
van Nederland gerekend kan worden,
gaat zijn liefde vooral uit naar het
waterpolo.

De gehele wedstrijdzwemploeg ver-
trok op tweede Paasdag naar België
waar zij in Oostende en Brugge een
week lang een trainingskamp organi-

seerden. Net als vorig jaar werden er
weer wedstrijden georganiseerd te-
gen het sterkste Belgische team van
een zwemvereniging uit Eeklo. Verlo-
ren zij vorig jaar met een puntenver-
schil van 60, dit jaar was dit verschil
niet meer dan 6. Trainen onder ideale
omstandigheden in Oostende en in
Brugge in het prachtige olympische
zwembad was voor velen weer een
ontspannende ervaring. Een prima
voorbereiding voor het „grote werk"
straks tijdens de nationale zwem-
kampioenschappen in juli.

Kunstzwemmen
Ook de kunstzwemsters van de

Zeeschuimers blijven zeer aktief en
veroveren steeds meer diploma's.
Drie jongedames zijn erin geslaagd
om tijdens een vierkamp kunstzwem-
men tegen AZ & PC uit Amersfoort,
De Zijl/LGB uit Leiden en ZZS uit
Zaandam hun D-diploma te behalen.
Dat waren Janneke Reinders Fol-
mer, Sylvia Mettes en Tanja Paap.
Saskia Wester debuteerde in deze
wedstrijd met een solo op C-niveau
en vertederde iedereen met haar uit-
voering op muziek „March of the
Toys", waarmee zij een derde plaats
bereikte. Deze wedstrijd was ook een
afscheid van Annet ter Heijden van
zwemvereniging De Zeeschuimers
want zij gaat vanaf l mei haar kunst-
zwem-„kunsten" uitvoeren bij de
Amsterdamse vereniging „De Dol-
fijn", waar zij getraind zal worden
door de jeugdtrainster van de natio-
nale selectie. Ongetwijfeld zullen wij
Annet tijdens de komende nationale
kunstzwemkampioenschappen aan
het werk zien. Definitief weggaan bij
de Zeeschuimers is er niet bij, want
zij zal de kunstzwemsters van de
Zandvoortse zwemvereniging les ge-
ven en trainen met haar nieuwe ken-
nis en ervaring proberen aan de top
te brengen.

A.s. zaterdag gaat de kunstzwem-
ploeg naar Abbekerk (bij Medemblik)
om daar tijdens de opening van het
buitenbad kunstzwemdemonstraties
te geven. Want ook aan het populari-
seren van de kunstzwemsport doen
de Zeeschuimers aktief mee. Specta-
culaire groepsuitvoeringen op mu-
ziek en onderhoudende instruktie-
lesprogramma's moeten ook de Ab-
bekerkers warm maken voor de
kunstzwemsport. Meisjes in de leef-
tijd van 6 tot 10 jaar iri het bezit van
liefst zowel een A- als een B-zwemdi-
ploma met belangstelling voor zwem-
men, ballet, turnen en muziek zijn
welkom bij de kunstzwemafdeling
van de Zeeschuimers. Inlichtingen
tel. 16511 of elke vrijdagavond in
zwembad De Duinpan.

ZANDVOORT - In de beker-
zaalvoetbalstrijd zijn een aantal
Zandvoortse verenigingen tot
goede resultaten gekomen. De B-
junioren van Nihot grepen de be-
ker, terwijl de Zandvoortmeeu-
wen D-junioren niet achtergeble-
ven.

Na in de competitie al ongeslagen
zonder puntverlies kampioen te zijn
geworden is het de B-junioren van Ni-
hot ook gelukt de KNVB-beker te
winnen. Deze „dubbel" werd gehaald
door de twee finalewedstrijden zege-
vierend af te sluiten. Tegen de kam-
pioen van de andere afdeling Score
Advertising zag het er in het begin
niet naar uit dat Nihot succes zou
hebben en met de rust werd er tegen
een 3-1 achterstand aangekeken.

Na het wisselen werden de zaken
energieker aangepakt en met prima
zaalvoetbal werd een 9-3 overwinning
behaald. De tweede wedstrijd tegen
IJmond '73 verliep praktisch gelijk
aan die tegen Score. Na een rust-

Bekersuccessen voor
Nihot en Z'meeuwen
stand van slechts 1-0 in het voordeel
van Nihot kwamen de Zanc'voorters
los. Met schitterend zaalvoetbal werd
de stand opgevoerd tot 9-0. De
KNVB-beker was voor het Nihot-
team dat bestond uit: Erik de Jongh,
Dennis Keuning, Remco van Lent,
Jan Willein Luiten, Henry Marcelle,
Frank Paap, Wim Paap en Ivar
Steen.

Ook de Zandvoortmeeuwen D-ju-
nioren pakte de „dubbel". Na eerst
een kampioenschap nu dus de beker.
In het begin werd er vrij tam ge-
speeld in de zeer warme sporthal. Na
een over en weer verkennen volgde
een vrije trap voor Zandvoortmeeu-
wen die door Arno Stobbelaar via de

binnenkant van de paal keihard werd
ingeschoten. Zandvoortmeeuwen
kwam in het ritme en Mickey
Schweinsbergen voerde met twee
treffers de stand op tot 3-0. HBC
kreeg weinig kansen door het sterke
verdedigen van Jeroen Zwart en Jo-
han Peters.

Na een snelle combinatie kon Arno
Stobbelaar 4-0 scoren en een omhaal
van Barry Paap betekende 5-0. Zand-
voortmeeuwen ging rustig door en
opnieuw Arno Stobbelaar scoorde, 6-
0. Een overtreding van Dimitri Ga-
zan betekende een strafschop voor
HBC. De goed ingeschoten bal werd
prima gestopt door Serge van Lent.

ïn de laatste seconden bepaalde Jen-
ti Vis de eindstand op 7-0.

Bij het veldvoetbal waren er even-
eens goede successen voor de Zand-
voortmeeuwen jeugd. Zo wonnen de
E l- en 2-, de D'l- en 2- en de F l- en
2-junipren een toernooi bij NAS en
het eigen Jan van Duijn-toernooi
werd door de F-junioren gewonnen.
De D l-, 2- en 3-junioren waren de
sterkste op het SCW Nieuw Vennep-
toernooi.

Aanstaande zaterdag wordt op de
velden aan de Van Lennepweg het
Jan Weber toernooi gespeeld voor D-
en E-junioren. Aanvang 09.00 uur.
Zondag heeft Zandvoortmeeuwen
opnieuw een toernooi en dat gaat om
de Engel Loos-beker. Hierbij komen
in aktie de A-, B- en C-junioren. Dit
toernooi is voor A-junioren op het
komplex aan de Vondellaan, aan-
vang 09.00 uur en voor de B- en C-
junioren aan de Van Lennepweg.
aanvang 09.00 uur.

SPORT K08T

Sterk herstel
TC Zandvoort

ZANDVOORT - Door een uitste-
kende 7-1 overwinning op Manege
twee heeft de tenniclub Zandvoort
het hoofdklasserschap geconti-
nueerd. TC Zandvoort bezet nu de
tweede plaats en heeft theoretisch
nog een kans op het kampioenschap.
Dan dient komende zondag Lemo-
nias met, grote cijfers verslagen te
worden en moet Cream Crackers ver-
liezen. Zondag kan het toch een pri-
ma tennisdag worden op het sport-
park De Glee aan de Kennemerweg.
Dan staal in ieder geval op het pro-
gramma de strijd tussen Wijnand van
de Boom en ex-Nederlands kam-
pioen Loek Sanders. De strijd tegen
Leimonias begint om 10.00 uur.

Het eerste heren enkelspel leverde
direkt al het eerste punt op voor
Zandvoort. In deze partij liet Wij-
nand van de Boom duidelijk zien,
doorgebroken te zijn tot de Neder-
landse top. Met ijzersterk tennis
sloeg hij tegenstander Achtereekte
van de baan, 6-0 en 6-2. De Zand-
vportse spelers en speelsters waren
uitstekend gemotiveerd en ook Hans
Bruggeman kon ondanks een opgelo-
pen blessure zijn partij winnend af-
sluiten met 6-1, 2-6 en 7-5.

De dames deden niet onder voor de
heren en Nicole Eyssen sloeg keihard
toe met 6-2 en G-O. Ellen Driebergen
had meer moeite maar zegevierde
tenslotte wel met 4-6, 6-3 en 6-2. Het
herendubbel Wijnand van de Boom
en Hans Schmidt kende eveneens
geen pardon vooral na de eerste set-
nederlaag. Daarna waren de Zand-
voorters duidelijk de betere; 3-6, 6-3
en 7-5. Het dames-duo van Zandvoort
gaat steeds beter draaien en geza-
menlijk kwamen zij tot een 6-1 en 6-2
overwinning.

Het gemengde dubbel Nicole Eys-
sen en Hans Schmidt had geen moei-
te (6-2, 6-2), maar de enige nederlaag
was voor Hans Bruggeman en Ellen
Driebergen. Deze nederlaag kan voor
een groot gedeelte worden toege-
schreven aan een pijnlijke schouder-
blessure van Bruggeman, waardoor
meespelen komende zondag niet
vaststaat.

• 0

Z'meeuwen
CASTRICUM - Met nog enkele

wedstrijden te gaan, waarbij niets
meer op het spel staat is voor Zand-
voortmeeuwen de kompetitie gelo-
pen. Tegen Vitesse '21 werd er on-
geïnteresseerd gespeeld wat een 3-0
nederlaag opleverde. De scheidsrech-
ter staakte bij deze stand de strijd (er
waren nog twintig minuten te spelen)
omdat hij zich niet goed voelde. De
resterende tijd zal wel niet meer wor-
den gespeeld en het restultaat wordt
dan ook in de stand verwerkt.

Na een gelijkopgaand begin was
het Vitesse '22 dat iets feller werd en
de strijd in handen nam. Eerst had
Marcel Schoorl nog een goede moge-
lijkheid, maar in de vijftiende minuut
was het Lute die voor Vitesse scoor-
de, 1-0. Doordat Ed Steffers een gpe-
de redding verrichtte bleef het hier
voorlopig bij. Opnieuw kreeg Marcel
Schoorl een goede kans op een treffer
maar ook nu was zijn inzet niet goed
genoeg gericht. In de dertigste mi-
nuut verdubbelde Hollenberg de
stand door een snelle combinatie af
te werken. 2-0.

Het was de hardwerkende Steef
Water die Zandvoortmeeuwen vlak
voor rust bijna aan een doelpunt
hielp, doch zijn lob over de doelman
werd van de lijn gehaald door een te-
rugsnellende verdediger.

De tweede helft was eveneens zeer
matig met een wat sterker Vitesse.
Beide teams schiepen zich goede
kansen maar lieten die onbenut. Bij
Zandvoortmeeuwen werd er te indi-
viduecl gespeeld om tot succes te ko-
men. Door een verrassend afstands-
schot van Luykx kwam Vitesse in de
twintigste minuut op 3-0. Vijf minu-
ten later maakte scheidsrechter Korf
uit IJmuiden een einde aan de spor-
üeve strijd, daar hij reeds lange tijd
nekklachten had.

ee

En de duiven
vlogen...

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postduivenvereniging Pleines heeft
zijn eerste wedvlucht gehouden. De
vlucht startte in Duffel, de duiven
werden gelost om 8.30 uur, de eerste
duif arriveerde in Zandvoort om 10.08
uur.
Uitslagen:

1. H. Terol. 1. 14, 15. 24, 29, 39, 43 en
4G.

2. W. Driehuizen, 2. 3, 5, 7, 9, 19, 20,
23 en 2G.

3. W. Terol, 4.
4. A.C. Molenaar, 6. 12 en 18.
5. E. v. d. Meulen, 8 en 10.
6. R. Harts. 11, 17, 22, 27 en 48.
7. H. Vleeshouwers. 13.
8. R. Driehuizen, 16, 45 en 50.
9. D. Molenaar. 21 en 42.

10. D. Heeremans. 25, 38 en 44.
11. H. Lansdorp, 28 en 41.
12. Th.Sinnige. 30.
13. D. Zorge, 31.
14. Jb. Koper. 32.
15. P. Peters, 33. 35 en 36.
16. H. Heiligers. 34 en 40.
17. C. Visser. 37.
18. G. Dorsman, 47 en 49.
19. A. Molenaar, 51.
20. H. Steenbergen. 52.

Fietsenmerkactie
ZANDVOORT - Tijdens de fietsen-
nerkactie die de politie de vorige
week in Zandvoort is begonnen, heb-
jen tot nu toe 1065 inwoners hun
Iets laten merken. De aktie ..Merk je
"iets" duurt nog tot 6 mei. Ook bij het
^weewielerbedrijf Peter Versteege
kunnen fietsen gratis gegraveerd
worden tijdens deze aktie.



OOK INTERIEUR ONDERSTREEPT KLASSE

inzien in verwondering naar
auto, de Volvo 740 GLE

door Jo Goe/innt'

D,'u kr r rhac l ik een nadere kcn-
nismakum niet de nieuwe Volvo
740 GLE, een wagen van rond de
50 mille. Ik was voorheen ge-
neigrl te xemu>n, dal ik zo'n dure
automobiel echt met zou ambie-
ren. omclal een auto uiteindelijk
maar een vervoermiddel is. waar-
aan ]e wel degelijk je eisen van
betrouwbaarheid en dienstbaar-
heid mag stellen, maar waarvan
ie £o ai en toe toch ook de kleine
gebreken en grilligheden moet
arrcpteren

Ij.m komt de 'clau. cUit ie met de lie-
ck n van Volvo een alspraak hebt ge-
maak t om eens nader kennis te ma-
ken met fie 740 GLE

J< % neemt de .sleutel m ontvangst,
word t uitgt 'VMiifd en ie rijdt weg Het
traat om cle versie met benzinemotor
en aulomatisehe versnellmnsbak en
dan ineens, nadat je eigenliik van de
PCI.si e (el n) al volkomen gewend
bent m deze auto komt onder het nj-
den de venvondenng en dan de vast-
stelling naar boven, dat dit toch echt
wel een heel andere auto is

Dcve wanen gli]dt als het ware over
de we;;, neemt alle soorten bestratm-
gen met dcüellcle soepelheid, stuurt
\cderlicht. is koersvast als een trein
op een rails, ipapeert optimaal op
gaw'.pn kortom, het is in alle op-
ziphten /,o perfect, da t je ineens heel
andeis naai denken over het onder-
werp wat is hei autorijden me waard
en zou ik ooit een dcrgeli)k bedrag in
de aansehat van een nieuwe wagen
steken alt> de financiën dat mogelijk
makon Naar mijn idee onderstreept
Volvo met deze 740 GLE in alle op-
zirhten de oude waarheid, dat alle
waar naar /iin geld is Het is een auto.
die '/,o boven de middelmaat uit-
steekt. da; het alleen maar jammer
is. dat we ons niet allemaal een der-
gehik ncnc'f kunnen veroorloven.
Graag geel ik u wat meer bijzonder-
heden over de^e klasse-wagen door

AUTO1NFO

Strakke lijnen van de Volvo 740
GLE, in alle opzichten een klasse-
wagen.

Vooraan/ic-lil \an di- Volvo 74(1 GLE Diesel.

Twee motoren
De Volvo 740 is leverbaar met twee

verschillende motoren, een viercilin-
der benzinemotor met brandstofln-
spuiting of een zescilinder dieselmo-
tor. De eerste heeft een inhoud van
2,3 liter en levert een vermogen van
131 pk Bij de proefritten in de versie
met de automatische bak. die vier
overbrengingen kent en waarvan de
hoogste een overdrive is. bleek dit al-
les uiterst soepel te functioneren. Op-
trekken en accellereren bij inhaalma-
noeuvres verliepen probleemloos en
zonder schokken, kortom een leven-
dige en krachtige motor, goed voor
een top van 182 km u. Dankzij de re-
latief grote inhoud van de viercüm-
der. is'ook bij lage toerentallen meer
dan voldoende trekkracht aanwezig
en dat maakt de wagen ook m druk
stadsverkeer bijzonder handzaam.
Zowel de handgeschakelde vierbak
als de automaat van de benzme-ver-
sie zijn uitgerust met een overdrive,

die de verbruikscijfers gunstig kun-
nen beïnvloeden.

Remsysteem

Natuurlijk is op de 740 ook het van
Volvo bekende en gewaardeerde
triangel-gescheiden remsysteem toe-,
gepast. Als een remcircuit mocht uit-
vallen. dan blijven toch nog één ach-
terwiel en twee voorwielen remmen,
genoeg voor 807r van het optimale
remvermogen.

De hoofdremcilmder heeft twee
verschillende bonngdiameters, waar-
door bij het onverhoopte uitvallen
van een remcircuit geen hogere pe-
daalkracht nodig is en een schn-
kreactie zal worden voorkomen. Zo-
wel voor als achter zijn geventileerde
schijfremmen aangebracht

Ik meldde het al, het weggedrag
van de Volvo 740 GLE is voorbeeldig.
De voorwielophanging met veerpo-
ten en de achterwielophanging met
subframe zorgen voor een uitstekend
comfort, hetstuurmechanisme is van
het tandheugeltype met bekrachti-
ging en dat alles is zo voortreffelijk
uitgebalanceerd dat het rijden echt
een aparte ervaring betekent. Lichte
besturing en toch uiterst koersvast,
van zijwindgevoeligheid is werkelijk
geen spoor te bemerken, kortom, au-
tonjden van klasse.

Die klasse komt ook tot uitdruk-
king in de afwerking van het mte-
rieur, dat perfect is afgewerkt met tri-
cot pluche bekleding De bestuur-
dersstoel is een hoofdstuk apart en
kan aan vrijwel elk postuur worden
aangepast De lendensteunen zijn
verstelbaar evenals de zithoogte.
Ook kunnen voor- en achterkant van
de zitting nog eens apart worden ver-
steld om een optimale zitpositie te
verkrijgen en is een thermostatisch
geregelde electrische stoelverwar-
ming aangebracht. Als het contact
aan staat, schakelt deze automatisch
in als de temperatuur zich beneden

de 14" Celsius bevindt en om niet op
de blaren te komen zitten, wordt bij
30' Celsius de zaak weer uitgescha-
keld.

Het dashboard is volledig uitgerust
maar toch compact gehouden. Toe-
renteller, dagteller en de gebruikelij-
ke waarschuwingslampjes zijn aan-
wezig, de veel gebruikte snelheids-
meterkabel, die dikwijls onnauwkeu-
ng is, heeft plaats moeten maken

Het beklede dashboard van de Volvo 740
GLE heeft een kleur, die harmonieert

met de binncnbckleding.

voor een elektronische sensor op de
achteras.

In het moederland van de Volvo, m
Zweden, kunnen de winters koud zijn
en daarom mag u verwachten, dat
het verwarmings- en ventilatiesys-
teem van de 740 GLE van groots kali-
ber is. Ik heb het persoonlijk niet
kunnen controleren, want al was ons
voorjaar uitermate kil, een buiten-
temperatuur van -44° deed zich daar-
bij niet voor. Maar Volvo claimt dat u
ook bij zo'n extreem lage buitentem-
peratuur „zomers gekleed" achter
het stuur kunt zitten en mocht u het
dan zelfs een tikkeltje benauwd knj-
gen, dan is het goed te weten, dat de
ventilatie in staat is de inteneurlucht
elke minuut vier tot vijf maal te ver-
versen. '

Veiligheid voorop
Op het gebied van veiligheid heeft

Volvo jarenlang baanbrekend werk
verricht met het ontwikkelen van
veiligheidsvoorzieningen, die van-
daag de dag onontbeerlijk worden
geacht en m vele landen wettelijk
zijn voorgeschreven. Gelaagde voor-
ruiten en dnepunts-veiligheidsgor-
dels zijn voorbeelden hiervan. Ieder
jaar worden in het Volvo Veiligheids-
Testcentrum 80 tot 100 complete au-
to's bij botsproeven vernield. Nieuwe

verbeteringen op dit terrein zijn oo
in de Volvo 740 te vinden: de voo
stoelen en de achterbank hebben eet)
zodanige vormgeving gekregen, da
het zogenaamde „onder de riem uit|
glijden" onmogelijk is geworden. D
veiligheidsgordels voorin zijn aan d
stoel zelf bevestigd, zodat de gord
altijd goed zit, of de stoel nu voor-
achteruit geschoven wordt. Ook is d'
brandstoftank op een zeer veiligi
plaats ingebouwd; vóór de achteras
maar toch veilig buiten de „passa
gierskooi".

Ook de stuurinrichting biedt maxi
male bescherming bij een botsing.
grote brede gecapitonneerde naaf ei
het vierspakige stuurwiel vangen d'
bestuurder op. Is de kracht groot
dan klapt de stuurkolom weg van d
bestuurder via een speciaal slipme
chanisme. II

Er is eigenlijk nog veel meer en lal
wezen niets dan goeds van de Volvjj
740 GLE te vertellen en nogmaal.'
het is jammer dat we ons allemaj
niet zo'n klasse-wagen kunnen vei
oorloven. Het zou het autorijden zee
beslist op een hoger niveau brengei
Krijgt u eens de kans met de 740 m
der kennis te maken, verzuim die da
niet. Het is in alle opzichten de moe
te waard!
Prijzen: 740 GLE ƒ 49.170.- incl. BTV

740 GLE Automaa
ƒ51.580.-
740 GLE Diesel ƒ 51.630.-
Afleveringskosten ƒ 375.-

PEUGEOT 505: DYNAMISCHE LLJXE.

De vitaliteit en dynamiek van de Peugeot 505 moet u zelf
erviiien Vooral als u óók nog gesteld bent op gerieflijk zitten,
op wclgeveerd voortzoeven

De gtole Peugeot's onderscheiden zich allereetst door luxe
en comfort In de'84-modellen is bovendien extia vitaliteit
ingebouwd Lagere luchtweerstand, perfecte wegligging door
vei laagde wielophanging Dal alles met behoud van onmiskenbare
distinctie en venegaand bedieningsgemak Waardoor u optimaal
gebruik kunt maken van het vermogen dal elke Peugeot 505
onder de motorkap heeft.
In het bijzonder vermelden we de 505 GTI metz'n 2.165 cm?

injectiemotor, die liefst 130 DIN pk levert en een top van 185
km/u. Even opmerkelijk zijn de prestaties van de 505 GTD Turbo:
de 95 DIN pk turbo dieselmotons goed voor een top van 170 km/u,
verbruik bij 90 km/u constant 1 op 17,2.*
Nieuw en imposant: Peugeot 505 Turbo Iniection. Bolide in de
gedaante van een sedan. Bul van 'n molor, die u in 8,6 seconden
van O naar 100 km/u trekt. Top van 205 echte kilometers.
Autotechnologie op het allerhoogste niveau.

Voorzien van audio-check-control: een sprekende computer
die voortdurend alle vitale functies van de auto controleert en u
mondeling waarschuwt als er iets hapert.

Peugeot 505. Luxe? Sterker nog:
dynamische luxe. Er is al een Peugeot 505 vanaf .
Een proefrit is veelzeggender dan woorden. U bent daarvoor bij
ons van harte welkom.
Prijzen zijn inclusief BTW Aflevenngskosten f 415,- Wijzigingen voorbehouden Elke Peugeot-
en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie op de carrosserie tegen doorroeslen van binnenuit
Wij informeren u graag over de voorwaarden Vraagt u ook eens naar de mogelijkheden van
financiering, leasing of LPG-ombouw

• Brandstofverbruik (ECE-norm A70) 505 CTD Turbo bij 90 km/u constant 1 op 17,2,
bij 120 km/u constant 1op118 bij stadsverkeer 1 op 11,9 Afgebeeld 505GTI

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG
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| FOTOQUELLE |
= Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig =

afdrukken en =
ontwikkelen. =j

DROGISTERIJ =
MOERENBURG |

Haltestraat 8 |
Zandvoort s

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir!

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Ceta-Bever
Transparant Satin
Wanden, meubelen, plafonds
in hout:
Ceta-Bever Transparant Satin
geeft aan dat fraaie en

ostbare hout in het interieur
extra schoonheid in 23 kleurer

KEUR EN ZOON
Paradijsweg 2
ZANDVOORT

Tel.02507-1 5602/
023-286182

Wanneer we vragen hoe laat het is,
behoeven we niet te weten hoe horloges in elkaar zitten.

G. C. LICHTENBERG (1742-1799)
Maar wie een horloge bezit van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
hoeft nooft te vragen hoe laat het is.

Hij weet dat zijn horloge goed in elkaar zit want het is
precisietijd, waarop hij altijd kan rekenen.

In ons eigen atelier repareren wij alle soorten uurwerken,
ook oude en antieke klokken en horloges.
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie.
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Deze zaterdag in de reklame:

4 heerlijke

appelcarrés
met slagroom voor slechts..6.25

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
j Tel. 1 21 29
Jan Steenstraat 1

Tel. 1 72 45
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De jongste deelnemers aan het
ringsteken, goed voor een
daverend applaus.

PAGINA 5

Grote Krocht gezellig
middelpunt

ZANDVOORT - De Grote
Krocht is bij de Koninginnedag-
viering 1984 het centrale punt ge-
weest, waar tal van festiviteiten
hebben plaatsgevonden. Nadat
's morgens al verschillende mu-
ziekkorpsen, onder andere de
Show en Marching Band Kunst
en Genoegen, muziekvereniging
Oefening baart Kunst en de Da-
miateband deze winkelstraat in
hun programma hadden betrok-
ken, was het er vanaf 13.30 uur
een verzamelplaats voor honder-
den Zandvoorters en toeristen
die zich hier bijzonder hebben
vermaakt.

Het kinderfestival, met tal van jon-
ge en iets oudere deelnemers kende
een groot publiek, dat zich kostelijk
amuseerde met de vaak originele ver-
richtingen van de deelnemers. Som-
mige gasten rekten het optreden be-
hoorlijk, doch het was goed toeven in
de zon, en over het algemeen was er
veel applaus voor het gebodene.

De „oldtimers" die al rond het mid-
daguur in het dorp verschenen, arn-
veerden precies volgens het tijdsche-
ma op de Grote Krocht. Voorafge-
gaan door de Damiateband arriveer-
den de vijfenveertig „oudjes", waar-
onder bijzonder mooie vehikels, in
een lange stoet op de Grote Krocht.
Na een rondgang verschenen de au-
to's nu één voor één, waarbij de heer
Jansen van Pionier Automobiel Club

van ledere wagen een beschrijving
gaf, zodat de toeschouwers in ieder
geval wisten wat de bijzonderheid
••TH hot, getoonde' model \vas Een
deskundige jury waarin zitting had-
den de heren Hugenholtz, Abbenes,
Matez en Manders, hadden de moei-
lijke taak uit al dit schoons de aller-
mooiste te kiezen.

Direct na het kinderfestival was er
een optreden van de Floraband uit
Rijnsburg, die de periode vulde tot-
dat de estafette van start ging. Een
evenement dat ook dit jaar weer, on-
danks het vroege tijdstip, een groot
aantal deelnemende ploegen kende.
Tot verrassing van de organisatie
werden een kwartier voor de aanvang
nog diverse ploegen ingeschreven.

Rond 18.00 uur was ook dit pro-
grammadeel afgelopen en verspreid-
den de toeschouwers zich in het dorp
om direct erna weer terug te keren
voor het nngsteken.

Enkele toeschouwers verkeerden
in de veronderstelling dat het nngs-
teken direct na de estafette zou be-
gmnen, en waren dus teleurgesteld
dat dit met het geval was.

Het ringsteken werd opnieuw een
succesonderdeel. Vijfentwintig deel-
nemende rijtuigen met paarden.
Hartveroverend de allerjongste deel-
nemertjes fraai verkleed, die in aan-
merking kwamen voor een beker(tje).
Het meisje dat trots met de beker
zwaaide, haalde haar partner over
nog een ererondje te rijden met de be-
ker. Een ovationeel applaus was hun
deel.

De taptoe werd direct na het rings-
teken gehouden en zorgde qua mu-
ziek, optreden en verlichting voor
een grandioos besluit van deze Ko-
ninginnedag die niet werd verstoord
door ongeregeldheden.

Een van de succesvolle deelnemers
aan het jeugdfestival.

Een overzicht van de belangstelling

op de Grote Krocht

Spanning bij de jaarlijkse estafette

Foto's W. Berlott
Dick Loenen

GEMEENSCHAPSHUIS BESTAAT VIJFENTWINTIG JAAR

Zilveren jubileum wordt sober gevierd
ZANDVOORT - Op zaterdag

5 mei zal door de gebruikers van
het Gerneenschapshuis het zilye-
ren jubileum van deze instelling
worden gevierd.

Vanaf 11.00 tot 17.00 uur zal er
een markt worden gehouden in
het gebouw aan de Louis Dayids-
straat, waaraan alle gebruikers
een steentje bijdragen.

Alle gebruikers wil zeggen de
Algemene Bond van Ouderen,
Centrum voor Vrijwillige hulp-
verlening, die hier sinds de op-
richting een telefoonpost be-
nand, de fotokring Zandvoort,
wekelijkse clubavond, het Kerst-
[n-team dat gedurende de kerst-
Jagen het Gerneenschapshuis
Dmbouwt tot een centrum voor
/ele alleenstaanden, de kindero-
oerettevereniging Jong Zand-
/oort, het Rode Kruis, de Neder-
andse Vereniging van Huisvrou-
jven, schietvereniging De Vrij-
leid, de school voor volwasse-
len, toneelvereniging Wim Hil-
iering, - Vrouwenvereniging
/rouwen van Nu, Zandvoortse
Dostzegelclub, bridgeclub, het
nannenkoor, de muziekkapel, de
jperette vereniging, de reddings-
jrigade, de schaakclub en de
itichting Gerneenschapshuis
5 and voort.

Niet meer tot de vaste gebrui-
:ers behoort De Wurf, maar ook
leze specifieke Zandvoortse ver-
jniging heeft heel wat jaren ge-
>ruik van de ruimten gemaakt,
,odat ook de aanwezigheid van
De Wurf door het bestuur bijzon-
Ier op prijs wordt gesteld. De he-
e dag zal een veelzijdige mani-
estatie worden.
Momenteel is het Gemeenschaps-

iuis, bijeenkomstruimte voor heel
eel Zandvoortse verenigingen, die in
e jaren zestig eindelijk een „eigen"
ome kregen voor hun aktiviteiten.

.warl eeuw
In 1957 blijkt het initiatief geboren

3 zijn dat gestalte kreeg op 7 maart
959 toen burgemeester Van Fenema
et gebouw officieel opende.
De vroegere school B en later de

Vim Gertenbach Ulo, kreeg op deze
/ijze een zinvolle bestemming in het
.andvoortse gemeenschapsleven.
Sinds de oorlog kampten de Zand-

oortse verenigingen met gebrek aan
uimte en men was dan ook bijzonder
erheugd, na de realisering van de
ieuwe Gertenbach Mavo aan de

Zandvoortselaan, dat de gemeente-
raad besloot de school in de toe-
komst ter beschikking te stellen van
de verenigingen. Bovendien kon in
de oude school ook vergaderruimte
worden gehuurd, een grote vooruit-
gang.

Stichtingsbestuur
Er kwam in 1958/'59 een stichtings-

bestuur, bestaande uit de heren mr.
B.H.G.J. Randdag, W.C. Bakker,
W.A. v.d. Moolen, J.F. de Bruyn en C.
Bol, afkomstig uit verschillende groe-
peringen en verenigingen die in de
toekomst van het gebouw gebruik
zouden maken.

Er werd een verbouwing gereali-
seerd en toen had Zandvoort dan ein-
delijk de zo lang gewenste ruimte
voor de verenigingen. Een modern
verenigingscentrum dat direct al in-
tensief in gebruik werd genomen
door een groot aantal clubs.

Er kwamen verenigingen in, die al
lang niet meer bestaan, zoals de Ac-
cordeon vereniging Zandvoort, de
Damvereniging en er waren vereni-
gingen die in de beginperiode ge-
bruik maakten van het Gemeen-
schapshuis, zoals de Tennisclub
Zandvoort en de Watersportvereni-
ging Zandvoort, die in de loop der ja-
ren een eigen accommodatie hebben
gekregen.

Andere verenigingen echter die er
al even lang hun wekelijkse of maan-
delijkse repetitie of clubavonden
houden, als het Gemeenschapshuis
in gebruik is.

Bijvoorbeeld de Zandvoortse Ope-
rette Vereniging, waarvan Cor Bol ja-
renlang in het Stichtingsbestuur is
vertegenwoordigd, de schaakclub, de
muziekkapel, de fotokring en de be-

jaardensoos, die inmiddels wel van
naam veranderde, want vroeger was
de naam hiervan „Voor anker".

Lang niet alle verenigingen die nog
steeds het Gemeenschapshuis als bij-
eenkomstgebouw kennen, kunnen
genoemd worden, maar er zijn er zeer
veel.

Verbouwingen
Nadat de eerste beheerder Theo

van Veen aan het einde van de jaren
zestig vertrok, werd zijn taak overge-
nomen door Wim en Coby van der
Moolen.

In 1975 voltrok zich in het Geineen-
schapshuis een verbouwing, er kwam
namelijk een bar in, een royale gezel-
lige ruimte, die alras met Wim en Co-
by achter de „tap" hét centrale punt
van het gebouw werd. Bovendien
werd het aantal zalen boven uitge-
breid en werd het nog drukker.

„Echt waar, we zaten soms weken-
lang volgeboekt, we maakten soms
wel tachtig uur per week. Dat was
echt te gek, de hele familie hielp mee.
Maar ja, Coby en ik konden moeilijk
„neen" zeggen en dan krijg je dat. Ik
kreeg toen last van mijn hart en ben
bijna eenjaar lang uitgeschakeld ge-
weest. Coby heeft toen met behulp
van de kinderen de zaken voortgezet
en heeft dat kranig gedaan", vertelt
Wim van der moolen, (die een jaar na
•het overlijden van zijn vrouw) in 1981
het gastheerschap overgaf aan zijn
zoon Albert.

„Nadat mijn vrouw was overleden
had k er geen zin meer in, juist in het
Gemeenschapshuis, dat zo'n onder-
deel van ons leven was geworden,
miste ik haar nog meer", vertelt hij.

Het grootste feest dat hij heeft
meegemaakt in het Gemeenschaps-
huis is de eigen veertigjarige bruiloft.

„Iedereen was er, heel Zandvoort is
geweest, dat heeft ons beiden toch
wel goed gedaan".

Grote bloei
In de jaren zeventig is het Gemeen-

schapshuis tot nog grotere bloei ge-
komen, weer meer verenigingen ma-
ken gebruik van dit gebouw en Cor
Bol de voorzitter van het stichtings-
bestuur is dan ook meer dan tevre-
den. „Het is van onschatbare beteke-
nis voor de Zandvoortse samenleving
en tegen de achtergrond van het
enorme aantal gebruikers, er komen
wel zo'n vijftig tot zestig verenigin-
gen of groeperingen min of meer re-
gelmatig, is het exploitatietekort van
zo'n zestigduizend gulden per jaar.
toch geen reden om je ongerust te
maken. Wij hebben er weer nieuwe
verenigingen bij, zoals het mannen-
koor, de postzegelclub, de Kerst-In,
allemaal verenigingen of instellingen
van de laatste jaren, waarbij het Ge-
meenschapshuis niet valt weg te den-
ken. Daarom, wij hebben niet veel in
kas, is het jubileumcomité op de ge-
dachte gekomen een markt in te rich-
ten waar alle vaste gebruikers van
het gebouw aan bod komen. Wij ho-
pen dat ze veel bezoekers zullen ont-
yangen en dat iedereen die wel eens
in het Gemeenschapshuis is geweest
zaterdag langs komt, nou, dan wordt
het te klein, want ieder Zandvoorter
is hier wel eens geweest. Dat neemt
niet weg dat wij op veel bezoek kun-
nen rekenen. Jammer dat de burge-
meester met vakantie is, maar nu zal
wethouder Jongsma de markt ope-
nen", vertelt Cor Bol.

Dus op naar het Gemeenschaps-
huis zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur,
de deuren staan wijd open.
M.A.

Zandvoortse waarnemingen: Jules Fransen

Erg droge april met
prachtige
zonsondergangen

Ook na Pasen is het weer voor-
treffelijk gebleven. Wel werd het
kouder. Op dinsdag 24 en woens-
dag 25 april werden in Zandvoort
nog maxima gehaald van 20 en
19.7 °C (in Mijd/echt respectieve-
lijk 21.7 en 21.8). De nacht- of lie-
ver de koudste temperatuur was
op die dagen in Zandvoort, langs
het strand 4.5 en 7.6 "C.

Daarna ging er iedere dag een
graadje af op donderdag 26 april
17.0 (1.5) °C, op vrijdag 27 april
15.4 (3.4) °C, op zaterdag 28 april
15.7 (1.5); op zondag 29 april 14.7
(3.3) en koninginnedag 30 april
17.2 (3.3) "C.

De laagste temperatuur wordt
niet 's nachts gemeten, zoals wel
eens wordt verondersteld, doch
juist voor zonsopgang is het het
koudst, namelijk tussen 05.00 u n
06.00 uur, momenteel. Naarmate
de zon vroeger opkomt zal dit
tijdstip dus verschuiven.

De dagtemperaturen waren dus
zeer redelijk, gelet op de tijd van
het jaar. De noordoostenwind
voerde dan ook lucht aan van po-
laire oorsprong, waarin het zicht
buitengewoon goed was en de
temperatuur zelfs in Zandvoort
's nachts daalde tot 1.5 'C. In Mij-
drecht was dit 4.0 =C.

Het meest opvallende ver-
schijnsel deze week is geweest, de
grote droogte. Duidelijk waar-
neembaar is dit ook in de Water-
leidingduinen. Een tiental jaar ge-
leden, toen het vochtigheidsge-
halte van de bodem in dit gebied
veel hoger was, kende men hele
velden met kleine duinroosjes. De
vochtigheid van de bodem nam
af, het waterpeil zakte, en dat re-
sulteerde in het verdwijnen van
deze bodembegroeiing.

Vorig jaar, 1983, kende Neder-
land een uiterst nat voorjaar. Het
wonder deed zich toen voor dat de
duinroosjes in de Waterleiding-
duinen terugkeerden. Dankzij het
verhoogde waterpeil (en er moet
heel wat water vallen, wil dit ge-
beuren) ontstonden hele velden
met bloeiende duinroosjes. Al die
jaren waren de kiemen in de bp-
dem bewaard gebleven. Een klein
wonder.

Nu niets van dit alles, de duinen
zijn gortdroog en rekening met
duinbranden moet gehouden wor-
den. Voorzichtigheid met vuur is

dus geboden.
Op het strand was het de afgelo-

pen week moeilijk om „uit de
wind" te zitten vandaar waar-
schijnlijk de vele wollen vesten,
truien en omslagdekens Een ge-
breide bikini had waarschijnlijk
opgang gemaakt. Hoewel de wind
uit oostelijke richting kwam en
dit dus een vast weertype garan-
deert zorgden de koude nachten
ervoor dat ook de morgenuren be-
hoorhjk fris waren. De wind wordt
dan plaatselijk aangewarmd,
maar boven het koude zeewater
(temperaturen nu omstreeks 9-10
rC). ontstaan dan draaieffecten
(turbulentie). Dit effect zorgt er-
voor dat de wind aan het strand
„letterlijk overal vandaan kwam"
zoals werd geklaagd.

Pas nadat de zon een fiks aantal
uren had geschenen, en dus het
aardoppervlak had verwarmd,
draaide de wind naar zijn oor-
spronkelijke noord/oost richting
terug. Vanaf dat moment, 's mid-
dags na twee uur, was het dan ook
goed toeven op het strand, omdat
de stoelen rnet de rug m de wind
gezet konden worden.

Kenmerkend ook de prachtige
zonsondergangen die behoren in
het voorjaar bij dit weertype. De
koude massa manifesteert zich
dan in een helder zicht dat ver-
antwoordehjk is voor een „stra-
lende" zonsondergang met felo-
ranje tot zacht rose tinten Een
waar wonder om te zien.

De hogedruk invloed heeft er
eveneens voor gezorgd dat de re-
genmeter al vanaf 15 april leeg is
gebleven. Normaal behoort er in
april 50 mm regen te vallen, doch
de grasmaand bracht slechts 12.3
mm neerslag. Er verdampte de
laatste dagen in de kurkdroge
lucht circa 5 mm water per dag.

Geen wonder dat er nu al m me-
nige tuin de gieter of de tuinslang
aan te pas moest komen. Het nare
van zo'n droge aprilmaand is dat
de klemplantjes, die vroeg uit het
hen onthullend zaad te voorschijn
komen, massaal kunnen verdro-
gen en de zaden die nog niet uit-
gelopen zijn in hun ontkiemings-
proces sterk geremd worden. Ook
het gras wordt in zijn groei sterk
belemmerd. Land- en tuinbou-
wers verlangen dan ook naarstig
naar regen. Zou de meimaand

HET WEER

door Paul Dekkers

hun wens inderdaad vervullen, en
daar ziet het op dit moment naar
uit, dan belooft het weer voor de
eerste zomermaand niets dan
goeds, want: „is mei nat, een dro-
ge juni volgt zijn pad".

Toch zijn er m het verleden nog
heel wat stoffenge apnlmaanden
voorgekomen en daarvoor behoe-
ven we niet eens zover terug te
gaan, namelijk in 1981 met Ter
Apel, 5 mm regen. Nog droger was
april 1974 met m Nieuw Bumen
maar 3 mm. Uitgerekend in deze
beide droge apnlmaanden was
het weer op de laatste dag - konm-
ginnedag - somber, koud en nat
en werd menig oranjefeest door
de regen flink in de war gestuurd.
Dit jaar gelukkig niets van dit al-
les. Na een koude morgen met een
minimumtemperatuur van 3,3 °C
werd op maandag nl. in Zand-
voort een hoogste temperatuur
geboekt van 17,2 °C, tegenover
slechts 10 graden op 30 april 1974
en 1981.

Bijzonder droog was ook de
apnlmaand van 1976. Stavoren
ving slechts l mm regen op. Net
als nu werd er in dat jaar in de
krant veel gewag gemaakt van
bos- en veenbranden. Aan het
eind van die maand was het na-
tionale park De Hoge Veluwe zo
gortdroog. dat de blaadjes aan de
bomen verdorden en hier en daar
een herfstachtige aanblik ont-
stond. Dat gold voor een terrein
van vijftig hectaren, waarin een
ploeg bosarbeiders twee maan-
den lang bezig was geweest om
150.000 bomen te planten, be-
doeld als een eerste aanplant om
de verliezen van de stormen van
1972 en 1973 goed te maken.

De allerdroogste aprilmaand
sinds het begin van de metingen
in 1735 was die van 1893. Een
zestal KNMI-staüons in ons land
kreeg toen geen druppel regen.
De verdamping was met 14 helde-
re dagen (normaal vijf) aanzien-
lijk; in Utrecht ging 130 mm water
„verloren", tegenover een ont-
vangst van maar een halve milli-
meter. In mei hield het droge weer
onverminderd aan. Het verheu-
gende voor de mensen destijds
was, dat er, evenals in 1976, een
mooie droge zomer op volgde.
Temperatuurnormalen periode 2-
9 mei:
maximum dagtemperatuur: 17 °C
minimum nachttemperatuur: 6
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G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

OPGELET!
Voor nieuwe leerlingen, schakel en

automaat

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en

18.45 uur van maandag t/m vrijdag
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62/3-2042 BT Zandvoort
Tel 02507 1 94 53 b g g 1 38 87

l VERSE VULKOEKEN
S bü

^ R.v.d.Werff
,| Tolweg 6-Tel. 1 5001 ^,
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ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-

T1ES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-

CULIER

MIc'O advertenties worden gezel over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen VMJ naar de speciale bon op de pagina
.MICROS .
Plaa'sing is mogelijk in de volgende edr'ies
Badhosvese/Slotense Courant en Zwanenburgse/Ha"wegS£
Courant ƒ 0 4 7 per millimeter
Sluillijd dinsdag 17 00 uur
Hoolddorps/Verneper Nieuwsblad f O 43 per -tillimeter
S'uiltijd dinsdag '7 00 uur
ü kunt uv/lel-st telefonisch opgc\ en 0297728411 ol 02953
2673 ol algeven ol zenden aan
•*• Weekmedia Aalsmeer, Dorpss'raa' 8, Pos'bus 264. 1430
AG Aalsneer
• Bôdhopvpse/Slotense Cou-ant, pa Verkuyllaan 8 1171
EE Badhoevedorp

• Plijtslng is ook mogelijk In de volgende conblnaïic
• Combinatie O + Weekblad Ouder Anstel Amstelveens
Weekbiad Uilhoo'n«,e Courant, De Ronde Vener Aalsneer-
der Couiant, Buile-weldertse Courart Diemer Courant De
Nieuwe Bijlmer.Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van hel
Amsterdams Stadsb'ad Nieuwsblad De Purmer. Nieuwsblad
Oosl Waterland De Zaanse Germsbode De Nieuwe Wees-
pe'. rVinder Post en Almorc Posl
/4 80 per nillimelc'
Sluiltijd vrnfag 1D 00 uur

• Irilorrnalie ovc onze overige aantrtVKelijl'C advcrlcnlieco-
rnmaties n de Micro s 71,1 op aanvraag b j onze kantoren ver-
krijgbaar
• Voor brieven onder njnncr wo-dl / 4 50 in rekening ge
bracht
0 BIJ p'oatsmg in tfc ','icros worden geen bewijsnjmncrs
versluuid Op verzoek wo'dl aan de adverteerders builen het
verspieidingübicd een krant verstuurd hiervoor wordt / 1 00
in tekening gebracht

U kunt de lekst van uw Micro advcfcnlic corn Z tplclontsch
opgeven lel 020 502 3004 020 5G2 3005 ol 020 502 2904
(deze nunrrcrs zijn n cl vooi bcro -jklachtcn) ol runden aan
Centrale ordcraldcl lng Wcckrr1

ndia
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam

2c sluiiiijdcn behaKc de op vrijdag gelden voor plaatsing i
ieulldc weck Voor bc a m,j ontvancl u een acceplgi'okaan

P. REUS
Vis en specialiteiten

Voor als het goed moet zijn.

Haltestraat 16
Tel. 02507 -16204

Stoof-
paling
m't groen, ovenklaar, * *-* r-r\
per pond l<£.. OU

G root assortiment verse vis.

l

ZANDVOORT
haffvrijstaand woonhuis
met gas-c.v., voortuin en achterplaats (op

het zuiden) aan de

Haarlemmerstraat.

Ind.: woonkamer (4.70 x 5.80 m), hal, keuken,
toilet en douche; 1e etage: gr. overloop met»
berging, 1 gr. slaapkamer.

Goed onderhouden. In 1977 totaal ge-
renoveerd. Gezellig huis voor 1 of 2 pers.

f 98.500.- k. k.

SWEN MAKELAARDIJ BV
Bloemendaal - Tel. 023 - 25 90 91

Sport- en Gymnastiekver. O.S.S.
organiseert

RECREATIEVE
ZOMER ATLETIEK

op maandag vanaf 7 mei op
Duintjesveld, Circuit Oost, (hockeyclub).

Junioren van 19.00 tot 20.00 uur,
senioren van 20.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden op het veld
of tel. (02507) 1 40 27.

Angela doet TELEFOON-
SEX Info postbus 16564,
1001 RB Amsterdam Zeer
discreet'

Voor een LEUKE BRIEF
bel m A'dam 020-791018

WONINGRUIL Alkmaar-
Zand voort Gevr 2 a 3
kam won , hum ca 400 -
Aangeb eengez woning te
Alkmaar Huur 635 - Tel
072-621840

Gez WOONRUIMTE, 2
kam , wc, keuken, badk
Schr ond nr Z 765 bur
v d blad

Restaurantkelner zoekt
SLAAPRUIMTE m Zand-
voort of dir omg Tel
08356-85558

KAMER VERHUUR De
Witte Zwaan Tel 02507-
121641/13713

Te huur v l persoon ETA-
GE, 750 - p m mcl en l
mnd borg Bilderdijkstr
11 Zandvoort

Man, 41 jaar, zoekt ser
KENNISMAKING m jonge
vr tussen 35-45 jaar
Liefst lang blond haar Bi
ond nr 2 766 bur v d
blad

T k BABYUITZET 30
uieis 10 navelb 19 mol-
,ons, 12 slobp , 6 luier-
ti uitjes l deken, 3 laken-
setjes 2 slaapz , doos
xixsp , badstandaaid, enz
In prima staat, 100 - Tel
17482

* T k MEISJESFIETS 8-
12 jaar, 75 - Tel 18816

* T k gevr LUIERKETEL
Tel 02507-16522

* T k a 94 STRIPBOEKEN
en 10 leesboeken voor 35 -
en AGU wielrenschoenen
maat 42 voor 5 - Tel
15519 -
* TUINTEGELS te koop en
een vloerkleed, groen Tel
19051
* T k BELICHTINGSCEL
om umverseelmeter om te
bouwen tot belichtingsme
ter, 20 - Tel 17855

* T k a nieuw
beige, 100 - Tel

LIGBAD
12363

* ALLROUND BOTJWVAK-
KER of chauffeur (werk-
loos) vraagt werk voor 4
uur per dag Tel 02507-
19593

* T k JONGENSFIETS 7
tot 10 jaar Prijs n o t k
Tel 02507-16927

* Gevr OPPAS voor baby
van 9 maanden 2 dagen
per week Dr Schaepman
straat 13 tel 19554

* T h 6-peis, STA-CARA-
VAN op camping in bosi ij-
ke omgeving bij Oistei wijk
(N B ) 300 - p w Tel
02290-36669 na 18 00
uur

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR D E P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de parti
cuhere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter punt komma of cijfer een vak je
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakjs
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur 'n ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort

Weinig dingen in het ver-
keer zijn zo hinderlijk en ge-

vaarlijk als slecht zicht. Als uw ruite-
wisserbladen uw voorruit niet meer goed

Ö" houden van regen, sneeuw of vuil, laat ze dan
vervangen. Originele ruitewisserbladen. Voor Polo, Derby,

"Audi 50, Golf en Jetta met gratis montage f29,90.

Ruildelen tot
50% voordeliger BIJ

inrui l zijn o a. de volgen-

de defecte onderdelen geld
waard • koppelmgsplaat

• dynamo • diesel brandstof pomp

• waterpomp • rem schoenen

SERVICE
Voor f 10,- heeft u een Kever

Voordeelpas1 De/e pas geeft u
recht op de \ olgende aanbiedingen
• uitlaat compleet vervangen va

f210,-«schok- ^

biekers m. ^'-"^
(achter) vci- (,

vangen v a ***
l 139,- ^\
• 25"« koitmg

op onderdelen (e\cl aggiegaten)

VD O Quart/ liidklokje
van l 86,10 vooi

Set spaüappgn

eenvoudige montage.
pi ijs pei set va

Volautomatische antenne

Hnschmann Garandcett
goede ontvangst

Van f 191,10 \ooi

Set wieldoppen

Voor 13" velgen -»Q

Pt 11/c n al vanaf / ff"

Zijwindscheimcn

Spit air Pi MS per set va

Zonncdak.incl montage In twee
standen te openen, makkel i jk
uitnecmbaar

Inclus ie l montage va f439.-

Orminclc Idkst if ten

In alle Volkswagen en Audi-
kleuren Voorzien van haarfijn

penscel Uit voorraad leverbaar
va (7.60, - - - .

Originele Golf uit laateind-
dcmper

Met speciale mkkelcoating
beschermlaag Nu een heel jaar

garantie

Lnc.Iu,sid montage v.a. LL45,^

SERVICE
Controle van accu, ontsteking,

caiburateui . koelsysteem, uit-
laat, koppeling, remmen en
schokbiekers, verlichting, ruite-

\\issers en t rekhaak/contact-
doos f_60.- (Inclusief afstelling)

-AutoPlus

Trekhaak

Voor Golf , Jet taen Polo Inclu-

siefclignotcur,kabelset,hulpkop-

pelmg en montage v.a f339.-.

VW-sport embleem Voor alle

Volkswagens Set bestaat ui t 2

voorstoelhoezen, l achterbank
„plaid hoes" + l gratis bij-
passende sporttas AutoPlus
actieprijs f'179,-

Auto Strijder B.V.
Buig van Alplicnstiaat 102, Zandvoort, Tel 02507-14565

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

INTERESSANT AANBOD OM UIT
DE GRIJZE MASSATE ONTSNAPPEN.

Fr zijn jl teveel auto s 0|) de we), die
niuwLlijksvdnükiai versthilltn Maarmd n Volvo
onderscheid! u ziüi iil riiiect op vele punten

Bovendien is*, t nu een extra a inttekkelijk
ainbod voor een beperkt i mtal Volvo 340 kopt 15
Vooi een bescheiden deel vjn de normale meeipri|S

kunt u in een mooie witte Special rijden niet
• vijl versnellingsbak • getint glas rondom • fiaaie
striping • grijs /warïe stoften bekleding • zwarte
trimmmg • econometer • bintenleniperatuurmeter
• voorportiervakken

Deze Volvo is uitgevoerd met een extra

krachtige motor (72 DIN pk 53 kW)
Wie de Volvo 340 DL Special aanschaft

weet zich bovendien verzekerd van alle Volvo kwali
teilen Zoals de perfecte wegliggmg de uitgebreide
roestpreventie inclusief volledige ML behandeling
en de hoge graad van veiligheid Kom daarom naar
de showroom en maak een afspraak voo' een proef
ril De Volvo 340 DL Special heeft u al vanaf
f 20 990 inclusief BTW Tegen mee. prijs in auto
maat en vijfdeursuitvoermg leverbaar Aflevenngs

kosten i 375 De Special staat al voor u klaar bij de
Volvo dealer

MIIWWIRDL SP! CIA! lAKhll
VOLV") 140 DRItDI URS ML1 VIJF
VEI&N! LLINGSBAK
UBHAALtCXlRA
UWVOORDIU

r 7 (M) INU BTW

f WO INCL BTW
l l rtt) run BI V»

vouvo
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RONDSCHRIJ-
VEN - Een interne
brief aan de ambte-
naren zorgt voor de
nodige opschudding
in het raadhuis en
ver daarbuiten.

BRAND - Tijdig
ontdekt, maar toch
veel schade bij een
restaurant in de Hal-
testraat.

URK-ZAND-
VOORT - Deze link
werd gelegd door de
leden van de

7 AFSCHEID - Van
het kantinebeheer-
dersechtpaar Van
Duyn, remise voor de
tennissers, verlies
voor Rinko, en een
bijna kampioen-
schap voor de hand-
ballers.

Niet d'r op,
maar d'r af

ZANDVOORT - Even geruis- paviljoen nr. 4 dit voorjaar
loos als de opbouw op het strand- vrscheen, is deze nu weer verdwe-

Zo was het aan het begin van het seizoen. Gesproken werd al van
panorama-achtige paviljoens door de raadsleden.

nen. „O, je, gaat die opbouw nu
weer weg?" reageerde een vroege
strandwandelaarster maandag-
morgen 7 mei verbaasd, toen ze
een deel van de opbouw in de
grote bouwkraan zag hangen.
„Jammer, ik vond het wel een
leuk gezicht".

Een „leuk" gezicht was het in de
ogen van het Zandvportse gemeente-
bestuur nu juist niet. Door burge-
meester Machielsen werd opgemerkt
dat het jammer was dat door de heer
Loos over deze kwestie niet van te
voren contact opgenomen was met
het gemeentebestuur. Heel wat tijd
en kosten aan beide zijden hadden
bespaard kunnen worden, wanneer
hierover overleg gepleegd was. Het
argument dat de waterspprtverem-
ging óók een bovenverdieping heeft,
kan door mij niet als redelijk worden
gezien. Als mijn buurman een berk
plant, dan hoef ik toch nog geen
populier te ooten?"

Ook strandpachter Loos vindt het
jammer dat ter elfder ure geen toe-
stemming werd verkregen. „Wijzelf
vonden het juist zeer praktisch en
zeker niet aanstootgevend. Enfin de
kwestie is in goed overleg geregeld, al
heeft het natuurlijk wel de nodige
kosten met zich meegebracht en dat
is toch een schadepost".

Het Zandvoortse strand kent dus
wat betreft de paviljoens geen „uit-
schieters" meer in de meest letterlij-
ke zin. Maandagmorgen werd de opbouw weer verwijderd. Foto's Berlott.

FINANCIËLE POSITIE ZANDVOORT GUNSTIG

Geen belasting verhoging
of subsidie verlaging

ZANDVOORT - „In principe
hanteren we bij het vaststellen
van subsidies en belastingen
voor 1985 de nullijn. Indien no-
dig, maar dat verwacht ik niet,
kan een korting tot maximaal
vijf procent op de subsidies wor-
den toegepast.'

Uitzondering is alleen de on-
roerend goed belasting, die moet
ik nog bekijken," aldus wethou-
der P. Flieringa dinsdagavond
bij de bespreking van de voor-
j aarsnota door de commissie fi-
nanciën.

Eerder had de wethouder forse kri-
tiek van verschillende fracties te ho-
ren gekregen over het ontbreken van
beleidsvoornemens in de nota, die
een beeld geeft van de financiële toe-
stand van de gemeente. „De nota is
een visieloos stuk. Rond het college
hangt een Jan Saliegeest, terwyl het
juist de taak van het college is om
ambtenaren en burgers te motive-

ren," aldus CDA-er Peter Ingwersen.
I. Aukema (PvdA) vond: „Drukke

werkzaamheden van de afdeling fi-
nancien in verband met nieuwe be-
grotingsvoorschriften en automatise-
ring zijn geen alibi om dit niet voldra-
gen stuk te produceren."

Aukema somde verder een hele
lijst van helemaal en half toegezegde
rapporten op die niet door de afde-
ling financiën, maar door andere af-
delingen geproduceerd hadden moe-
ten worden: een beleidsplan politie,
een klachtenregeling, een notitie
over jeugd en jongerenwerk en bij-
voorbeeld een overzicht welke abon-
nementen de gemeente heeft op alle
mogelijke tijdschriften.

Over één ding waren de commissie-
leden het wel eens met hun wethou-
der: de financiële toestand van Zand-
voort is niet ongunstig. Er dreigen
echter in de min of meer nabije toe-
komst een paar calamiteiten die de
nodige financièle offers vragen.

Flieringa* „We moeten er rekening
mee houden dat Grand Prix vanaf nu

ieder jaar op losse schroeven staat
door de uitspraak van Gedeputeerde
Staten. De toekomstverwachting is
dat we nog vijf jaar verder kunnen,
maar dan is het afgelopen. Dat kost
ons als gemeente geld. Een andere
kwestie die ons boven het hoofd
hangt is de herziening van het riole-
ringsstelsel. In verband hiermee
moeten we een behoorlijke reserve
opbouwen, zodat we iets kunnen
doen als die calamiteiten zich
werkelijk voordoen". Met de kritiek
uit de raad dat de voorjaarsnota geen
beleid bevat was Flieringa het eens:
„Deze nota is een louter financieel
stuk, dat is waar. Het is wel een stuk
met houvast, cijfermatig zit het goed
in elkaar. Hoewel er geen beleids-
voornemens in de nota staan wil dat
niet zeggen dat we geen beleid heb-
ben, dat hebben we wel degelijk."

Verwacht wordt dat de voorjaarsnota
1985 meer gegeven zal bevatten over
de koers de het college in 1986 wil va-
ren.

VREDESPLATFORM IN ZANDVOORT

Rustige demonstratie
ZANDVOORT - De deelname

van het Vredesplatform Zand-
voort aan de landelijke aktieweek
tegen de plaatsing van kruisra-
ketten verloopt soepel, alhoewel
er geen sprake kan zijn van een
overweldigende deelname.

Was het zondagmorgen wel
druk met de gaande en komende
man bij de Vredeskraam op het
Raadhuisplein waar ook een stil-
tekring werd gehouden, maan-
dagmorgen was er slechts een
handjevol vrouwen en kinderen
aanwezig-bij een demonstratie bij
het raadhuis.

Nadat door ongeveer twintig
vrouwen was deelgenomen aan de
kofflemorgen in de Josina van den *
Endenschool in het Vrouwentref-
punt, werd koers gezet naar het
raadhuis om de ongerustheid ten
aanzien van het plaatsen van
kernwapens kenbaar te maken.
Veel vrouwen waren op dat mo-
ment echter al naar huis.

In het Vrouwentrefpunt werd
een lezing gehouden door me-
vrouw Lehy Deurville uit Den
Haag van het Comité Vrouwen
voor Vrede, zij is tevens lid van de
aktiegroep Kruisraketten Nee en
maakt deel uit van de werkgroep
Overheid en Politiek.

De bedoeling van deze aktie
was om tijdens het maandelijks
loeien van de sirene het gemeen-
tebestuur te confronteren met de
vraag „Waar geschuild moet wor-
den tijdens een luchtalarm in oor-
logstijd".

Tot grote verbazing van ieder,
deze maandagmorgen in Zand-
voort (de eerste maandag van de
maand) géén sirenegeluid. Deson-
danks besloot men toch om 12 uur
eens in het raadhuis te informeren
naar een schuilmogelijkheid. Bij
afwezigheid van burgemeester
Machielsen (wegens vakantie) en
afwezigheid van de loco-burge-
meester werd de vraag gesteld
aan de gemeentesecretaris. Deze
zou de vraag van de ongeruste
vrouwen doorgeven aan het colle-
ge van b. en w.

Verdere aktiviteiten deze week
zijn: op vrijdagavond een oecume-
nische bezinningsdienst in de her-
vormde kerk, aanvang 19.15-19.45

uur. Zaterdag deelname aan de
slotmanifestatie in Haarlem op
het vlooienveld. Gisteravond

Foto Berlott.
werd in de openbare bibliotheek
de film Cary Greenham Home ver-
toond.

(Adocrlcntie)

Slagerij Aat Arbouw
'DEZE WEEK:
FILET
AMERICAIN <| 95
150 gram B •

Haltestraat 12,
Zandvoort, tel. 12616

Kind
levensgevaarlijk
gewond '

ZANDVOORT - De 7-jarige Stefan
Kolkman uit Oudewater is op zater-
dagmiddag 5 mei in de Waterleiding-
duinen levensgevaarlijk gewond ge-
raakt. Het kind was in gezelschap
van zijn familie aan het spelen op
metalen geleiders. Door een ver-
schuiving raakte één van de geleiders
het hoofd van het kind en het werd
met ernstig hersenletsel overge-
bracht naar de Mariastichting. Het
kind dat nog steeds in levensgevaar
verkeert, is inmiddels naar een zie-
kenhuis in Gouda overgebracht. De
geleiders, die worden gebruikt voor
het vervoer van bomen, waren na
gebruik plat op de grond gelegd. On-
bekenden hadden ze rechtop tegen
elkaar gezet.

Leges speelautomaten
wordt minder dan
verwacht

ZANDVOORT - De verhoging
van de leges op de vergunningen
voor speelautomaten was voor
1984 begroot op tachtigduizend
gulden.In de voorjaarsnota staat
dat nu maximaal de helft, veer-
tigduizend gulden, haalbaar
wordt geacht. „Hoe is dat ver-
schil ontstaan", wilden verschil-
lende leden van de commissie fi-
nancién wel eens weten van wét-
houder Flieringa. „Ik snap hier
geen fluit van", zei Peter Ingwer-
sen, „dit cijfer houdt in dat de
helft van de speelautomaten zo-
maar wordt opgedoekt, of maakt
u ergens een spaarpotje?"

Van een spaarpotje bleek geen
sprake te zijn. Volgens Flieringa wor-
den door exploitanten eenvoudig
minder vergunningen aangevraagd,
omdat er strenger op wordt gelet dat
bij het spelen met automaten geen
geld wordt uitgekeerd.

„Die uitkering gebeurde al jaren,
dat is bekend. Nu wordt er geen ver-
gunning meer verleend voor automa-
ten die uitkeren en daardoor is de op-
brengst van de leges ook veel laser".

GEEN
SPAARPOTJE
MAAR
TEGENVALLER

Voorjaarsnota niet in
commissie Algemene Zaken

ZANDVOORT - „De voorjaarsno-
ta is een stuk dat een weergave geeft
van de financiële situatie op dit mo-
ment en houdt geen verdere beleids-
uitgangspunten in.

Hiervoor is door het college bewust
gekozen, wellicht dat dit volgend
jaar, nadat het automatiseringspro-
ces bij de gemeente op gang is geko-
men, nieuwe begrotingsvoorschnften
in de administratie verwerkt zijn, wel
het geval zal zijn. Dan kan er ook in
deze commissie over worden gedis-
cussieerd. Nu is dit zinloos, een finan-
cieel stuk behoort in de commissie fi-
nancien te worden behandeld."

Dit was het antwoord van de voor-
zitter van deze commissie, burge-
meester Machielsen op vragen van
het socialistische raadslid Ineke
Wind.

Ineke Wind, die Gert Toonen m de-
ze vergadering verving, gaf blijk van
haar ongerustheid over het feit dat
het college bij het samenstellen van
de voorjaarsnota verzuimd heeft de
mening van de raad te vragen over de
beleidsuitgangspunten voor 1985. en
zich slechts beperkten tot een cijfer-
matige benadering van de begroting.

Zij vond dit onvoldoende, en maak-
te zich zorgen over het eventueel op-
nieuw aanbrengen van kortingen op
subsidies, tenminste wanneer de
eventuele kortingen net als dit jaar
op een zo laat tijdstip bekend zouden
worden gemaakt.

Hoewel de commissieleden Ineke
Wind wel steunen in haar zienswijze.
was het merendeel van de commis-
sieleden toch van mening dat er geen

behoefte bestond om de yoorjaarsno-
ta ook in deze commissie te bespre-
ken. Dit ook al omdat het een cijfer-
matig stuk betrof, waarin geen nieu-
we beleidspunten worden genoemd.

Toestemming GS
voor sanering schuld

ZANDVOORT - Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland hebben
hun goedkeuring gehecht aan het
raadsvoorstel van de gemeente
Zandvoort onder bepaalde voorwaar-
den een bijdrage van drie ton aan de
Cenav te schenken ter sanering van
haar schulden.

Uitdrukkelijk wordt door GS opge-
merkt dat deze goedkeuring op geen
enkele wijze vooruit wil lopen op de
nog te nemen beslissing ten aanzien
van de vergunningaanvraag van de
Cenav in het kader van de Wet Ge-
luidshinder.

Bovendien wordt er door GS op ge-
wezen dat de in het betrokken raads-
voorstel genoemde randvoorwaarde
(de mogelijkheid tot continuering
van de Grand Prix races geen rol zal
spelen bij de door het college van GS
te nemen beslissing omtrent de ver-
gunningaanvraag van de Cenav.

Het college van GS adviseert het
gemeentebestuur tevens geen pri-
vaatrechtehjke verplichtingen ten
aanzien van de Cenav te doen, alvo-
rens zekerheid is verkregen over de
„racevergunning".

Tijdelijk onderkomen voor politie
ZANDVOORT - Deze week is be-

gonnen met de plaatsing van het tij-
delijk politiebureau aan de Kop van
Lennepweg.

Met speciale vrachtwagens, zoge-
naamd zwaar transport, arriveerden
de eerste units vanuit Utrecht die er-
voor moeten zorgen dat de Zand-
voortse politie ook tijdens de bouw
van het nieuwe politiebureau aan de
Hogeweg door kan werken.

Met de bouw van het noodbureau
van politie zullen ongeveer zes weken
zijn gemoeid. Een woordvoerder van
het Zandvoortse korps meldt dat

waarschijnlijk rond 28 juni deze huis-
vesting zal worden geopend, waarna
in de daarop volgende week met de
sloop van het oude bureau begonnen
zal worden.

Het tijdelijk onderkomen van de
Zandvoortse gemeentepolitie verrijst
op de Kop van Lennepweg en zal in
een ,,U"-vorm worden opgezet, het
neemt een kleine duizend vierkante
nieter in beslag.

De streefdatum voor de opening
van het nieuwe politiebureau aan de
Hogeweg is l mei 1985.

Vormen de legesopbrengsten een
tegenvaller voor de gemeente, aan de
andere kant staat een nogal forse be-
zuiniging bij publieke werken. Deze
bezuiniging is vooral behaald in de
sfeer van het personeel. Bezuinigde
publieke werken in vroeger jaren „via
derden", door bijvoorbeeld bepaalde
werkzaamheden niet uit te voeren,
nu leidden interne bezuinigingen tot
voordelen van drie tot vier ton.

Publieke Werken moet een over-
zicht maken van de verschillende
functies en dan zal worden bekeken
of bij deze dienst omscholingen moe-
ten plaatsvinden. In dit kader wordt
ook een invulling verwacht voor de
vrijkomende uren, doordat de vuil-
nisophaaldienst voor een deel is ge-
privatiseerd. De beschikbare tijd
wordt voorlopig gevuld door het rei-
nigen van straten van uitwerpselen
van honden en het verwijderen van
de nodige papiertjes. Wethouder
Flieringa ziet voor de toekomst hier
geen blijvende activiteit in: „Je kunt
mensen niet op termijn laten poep
scheppen".

Handige knapen

ZANDVOORT - Drie jonge Zand-
voorters dachten binnen de kortste
keren hun zakgeld aan te vullen met
kwartjes afkomstig uit de verrekij-
kers die staan opgesteld op de Boule-
vard Favauge. Met behulp van mag-
netische strips „hengelden" zij de
kwartjes uit de muntmeters. Surveil-
lerende politie-agenten ontdekten
deze vorm van bijverdienste en na-
men de knapen mee naar het pohtie-
buro, waar ze een lesje ontvingen
over „mijn" en ..dijn". Later werden
de vindingrijke knapen door hun ou-
ders van het politieburo opgehaald

i

j College schittert
door afwezigheid

J; ZANDVOORT - „Politiek ben
A ik het niet met hem eens, maar
\' bestuurlijk heeft hij gelijk", aldus
i', Ide Aukema bij de behandeling i"
W van de voorjaarsnota over zijn J»
tj mederaadslid Jaap Methorst. 'j
f; Methorst had even tevoren opge- fj
w merkt dat Zandvoort bij de be- 'j
i handeling van de problemen rond 3
0 het circuit politiek vertegenwoor- a
|| digd had moeten zijn bij Gedepu- H
tj teerde Staten en niet alleen amb- l|
j telijk. !?

iKRITIEK
RAADSLEDEN:

„Er had een collegelid aanwezig '
] horen te Zijn bij de zitting en niet JJ'
J alleen een ambtelijke vertegen- 'V,
woordigmg", zei Methorst. „Wet- 'f.
houder Jongsma is er speciaal een ,"

l dag eerder voor van vakantie te- ^
j ruggekomen. Alleen dacht hij dat ti8 de zitting 's middags was en die N
„ was 's morgens al", sputterde wet-
! houder Flieringa tegen, die ver-
i volgens toch wel toegaf dat een lid
i van het college bij de zitting van
j Gedeputeerde Staten aanwezig
j hoorde te zijn toen het circuit
i daar ter sprake kwam.

„De discussie bij Gedeputeerde
j Staten stelde geen mallemoer ,«
voor. Zandvoort moet in ieder ge-
val tegengas geven. De voorzitter
van het college en de desbetref-
fende portefeuillehouder openen
gesprekken met het ministerie

[ü

van economische zaken en met g
WVC om tot een oplossing te ko-
men. Uiteindelijk is het toch te

| gek dat de centrale regering en
het plaatselijk bestuur het met
elkaar eens zijn, maar dat de tus-
senschakel die de provincie uit-
eindelijk is de hele zaak tegen-
houdt", deelde Flieringa tenslotte
mee.

Grote Krocht weer
open

ZANDVOORT - Naar wordt ver-
wacht zullen de weikzaamheden
rond de herinrichting van het kruis-
punt Brederodestraat/Haarlemmer-
straat/Hogeweg/Grote Krocht en
Gerkestraat dit weekeinde zover zijn
gevorderd, dat de Grote Krocht van-
af Haarlem weer opengesteld zal zijn
voor het verkeer.

Verkeersregels op dit kruispunt
verschillen duidelijk met die van
vroeger, zodat de verkeersdeelne-
mers wordt aangeraden hiermee re-
kening te houden.

Het bee4indigen van de werkzaam-
heden die ongeveer vier weken in be-
slag hebben genomen betekent voor
de ondernemers uit deze Zandvoort-
se winkelstraat een grote vooruit-
gang.

Diefstal uit auto
ZANDVOORT - Uit de auto van

een 27-jarige Duitser ert uit de auto
van een 38-jarige Amsterdammer zijn
op 30 appl radio-cassetterecorders
gestolen. De Amsterdammer miste
bovendien nog vijf cassettebandjes
en een wit leren jasje In beide geval-
len werd het portier geforceerd

Uw krant niet
ontvangen ?
Bel vrijdag vóór 12.00 uur

ons kantoor, telefoon
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U i a c b t i ' p imnhi . im n \ i ' enden en bi'kt nden
Wat een gi ooi l i i M In i 11 u \ au m i j n ï l)-]ai IR
kos te i ]u l ) i ! ( u in 1,1 m a a k t
Het is MIDI oiii een on \e i m t i l i jk t ' f i i stdai;
gewnulrn Wat < t n ' l lenciv h ip ( n ha l l e l i j k h e i d is
riaannee g< bleken
Wij hopi n d n d ( / i \ u i n d i h , ip bh i l t lx Maan i n
danki n u lu i l hal t( l i ] k \ nni ile u i j / i u aal op u
h ie f l mei n In ld < 11 \ ooi In l \ i K d n i\ i j \ a n u
moüiten i i : i t \ m u i n

P.A. (1'Iïont
C. d 'Hont-Vorh

Bij ikvi h n u l i i l d u ik a.ir l u i i i h c \ 1 n n d c n
bui en ( n ken n i *-v n \ ou' de » A t ' u t Uhgt ntU
bclangs t i Unit; b lcn nu n t i kado •• ondi i \ondi n b i j
ons Vi-jai ig ln;\\ i h j U M i i^st

E. 13,'è Muinck-
A. "de Miiinck-Koridon

Kostvc l Ion n s t ' a i t !4B
Zand\o 111 i n t i l 'M4

Leo Vermeer
en

Engeline Oonk
geven n kenn i s \ a n hun \oorgenomcn huwel i jk op
\njdag I S n i c i 1984

Hel burgerlijk huwe l i jk ?al om 14 00 uur uorden gesloten
in hel raadhuis ie /ancK oon
De kerkelijke beves t ig ing door ds. Chr. Matalieru
vmdl plaais in de Necl Herv kerk om 14.45 uur
Receptie \.an 20.00 tol 22 (X) uur m Restaurant Riclie ,
Boulevard Barnart 67, Zandvoor t
Voorlopig adn>s

6267 AT Cadier e» Keer,
Chnstmastra.U 20

In verband met het huwelijk van onze dochter
met de heer L. Vermeer is

op
vrijdag 18 mei a.s. na 12.00 uur

Zaterdag 19 mei om 10.00 uur zijn we er weer.
FAM.OONK
Grote Krocht 20

Onverwacht is vanmoigen mijn lieve man, onze va-
dei, schoonvaoVi en ^i notvadci van ons hoenge-
gaan

Jan Hendrik Bernardus Brink

op do leeft i jd Vdn 7 l jj tn

I M Bimk-Rcinics
J Kooisti . i-Bi ink
J KooisUa
Johim Nirko Lind.i Pielei Jan
I Li th tvold-Bi inK
D A M Lichtvekl
Tütnaia

^042 EK Zandvuoi t , 7 mei l ' IS t
Tolweg 4 •/\\

Vader ligt opgehaald m de l o u u k a n u i van Onder-
hng Hulpbetoon. Poststiaat 7 Ie Zand\ooi t Be?oc-
kuien dagelijks van 10 .'iO-17 1 ) 1 1 u u r en van 19 30-
>tt 00 uui

De leiaaidehestel l ing x;al pl.i.itsvmdcn op vnjdag
1 1 mei om 11 00 uu i op de Algemene Begi aafplaats,
Tollensstiaat te 7-andvooit

Gelegenheid tot condoleien na de begiafems in do
ontvangkamer van de begi aafplaats

Met verslagenheid namen wij kennis van het
onverwachte overlijden van onze ere-voorzitter

J. H. B. Brink
Hij heeft 47 jaar met grote inzet de belangen
van onze vereniging behartigd.

Wij zullen in zij n geest
de vereniging voortzetten.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen.

BESTUUR GYMNASTIEK-
VERENIGINGO.S.S.

Zandvoort, 10 mei 1984.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITSV3AN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Gevraagd in kunsthandel
in Zandvoort:

part-time
hulp

voor enige dagen per
week.
Informatie vrij'dag van
19 00-21.00 uur:
tel. 035-855700.

Te koop aangeboden:
2-pans

elektrische
frituuroven

-f 4-pans soep-bain-
marie.

Tel. 15527.

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
'/3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie!

• 15 jaar garantie
• nooit meer schilderen
• 5-punts sluiting
• preventie tegen inbraak

~rr
• levefb^ér m vele kleuren
• geluid,werend 't '

ventilattesténd.
draai-kiep systeem

modelhuis/showroom

Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier
van 0,08 cal. m2 ho C. __ Knipping (Dld.)

Hans Wiering
Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)

1682NSZwaagdijk
Tel. 02290-6 12 95

» achterdeuren
• Schuifpuien
• Rolluiken PERFEKTIE OP MAAT!

VERKOOPKANTOREN

Diverse soorten glas
Levering inkl. therm.
beglazing

• EGMOND BINNEN 4"
TEL. 02206-3545
• LANDSMEER

TEL. 02908-1165
• ZWAAG

TELL. 02290-39605

Stuurt u de anrwoordbon
ingevuld in een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere

[ informatieiaue -.mi

W

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

INBOEDELVEILING

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 1975

vraagt voor direct:

hulp
voor de afwas
Kerkstraat 15, tel. 12253.

In het kader van de VREDESWEEK stellen wij:

GÉÉN NIEUWE KERNWAPENS IN EUROPA,

GÉÉN KRUISRAKETTEN IN WOENSDRECHT
Je lijns-gezondheidswerkers:
H. BADER (fysiotherapeut)
B. v. BERGEN (huisarts)
B. BOUWMAN (tandarts)
H: v.' BRERO (acupuncturist)
R. CASTIEN
A. DOORGEEST (tandarts)
F. HUITINGA
Mw. E. LANGELAAN (fysiotherapeute)
J. OVERPELT
Mw. R.THUNNISSEN (oefentherapeute-
mensendieck)
Mw. H. SCIPIO-BLÜME (huisarts)
E. ZWART (fysiotherapeut)

Overigen:
W.DE GOEDE
M.GOEDKNECHT
Mw. M. DE GROOT
Mw. R. LEURDIJK

FRIS WEERTJE!

TIJD VOOR EEN JACK!

Wij hebben voor u een leuke kollektie
tegen betaalbare prijzen, vanaf 79.-

KERKSTRAAT 20 • TEL. 13136

^Mo&ie'néu/Mi fêKedw&i&we Sra/tfamA

^,J^J

S, '\*

a I igiii ' l'our l c Corps. /V/V/ J/ffff'/

Chloé

P A R I S

paco rabanne

^/r/

LES GRANDS PARFUMS DE

NINA RICCI

M^ienoire

JLANVIN
I ' \ R M MS

CLAIRDEJOUR

Cr+OC
DE CARDIN

CARDIN
de pierre cardin

ff ff f r/fff/ n£ Sr f

ra

geschenk^voor t\aar,

'n cadeau voor u!

ALI.l- ' IOPMIÏRKEN IN VOORRAAD

MACADO Cl-'NTRt'M PUKMER1-ND
HALTESTRAAT 8 - ZANDVOORT



Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Loekie Kistemaker-
v.d. Meij

gediplomeerd

PËDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak

Tel. 02507-14443,
b.g.g. 15185

^llllllllllimilllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUj

f FOTOQUELLE |
Compleet foto/film- =

assortiment, voordelig =
afdrukken en =
ontwikkelen. =

DROGISTERU =

MOERENBURG |
Haltestraat 8 |
Zandvoort |j

fiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

DROGISTERIJ

MOERENBURG

NATIONAU AMBiioiHGiH LIJH
ÓÓK GOEDKOOPSTE CAHPfNGVUtCHTEN

i./***fc»^

Smiths ©
SUPERCHIPS

iets dikker gebakken,
waardoor lekker krokant.
Naturel of paprika

Een sprankelende half/droge witte wijn -koel serveren

LEEUWEZEGEL

HALVARINE
verbeterd van samenstelling,
waardoor direkt uit de kuip nu
smeerbaar op de boterham

DANOIME DANEROLLES
die bekende goudgele

CROISSANTS
vers ovenklaar-deeg
dm zelf te bakken

IN FRAAIE
CADEAU-DOOS

normaal
3 35
BIJ ONS
2.98

/HEEL GESNEDEN
WIT Of BRUIN

ASSDRTIS een kwaliteit die
vroeger heel
normaal was !•

arnAY
voor extra soepel
haar en gemakkelijk
uit te borstelen

GROTE BUS
250 ml. STUKKEN

die lekkere brokjes waar de kat
dol op is. Nu ook in rundsmaak

TOILETZEEP
SPECIAAL VOOR U GEÏMPORTEERD

Liefstomg.
v. Fenemaplein

Tel. 1 8512

Particulier
vraagt

Polo of VW
van particulier, bouwjaar
1975/1978 Carrosserie

moet goed zijn.
Na 17 00 uur
02507-19352

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

TE HUUR:
geheel vrije

gemeub. zit- en
slaapkamer

metbadk., toilet en
kookgel., b.b.h.h..
Br. ond. nr. Z 767
b u r, v. d. blad.

GEDIPLOMEERD

PËDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

TE HUUR
ef*A H IK

GEVR.:
n *>B-

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Maasstraat 13A • Zandvoort - Tol. 15180

Verwen moeder met
bloemen van
BLOEMEIMHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 20 60
in al UW VRIJDAGAVONDEN

bloemwerken. ZONDAGMIDDAG GEOPEND

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJ E
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEM

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3812 /1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.
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U vond al jaren wat u zocht op de Krocht,
Maar de laatste weken heeft u zelfs naar de Krocht gezocht.
Met excuses voor het ongemak aan onze klanten,
Vanaf vrijdag vier uur kunt u er weer door van beide kanten.

ALLE WINKELIERS EN BANKEN
GROTE KROCHT

vv

mode

Grote Krocht 19 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 78 78

GEVRAAGD:

•time

_±_ 12 uur per week

(ook zondag)

v.a, 25 jaar.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

HET IS FIJN DAT ER IN
ZANDVOORT

DIERENGEZONDHEIDS-
CONSULENTENZIJN.

Voor u als baas/bazin een reden te meer
om daar mot uw vragen naar toe te gaan.
Als u het beste voor uw huisdieren wilt

voor voeding en verzorging!

Onze jarenlange ervaring
staat er borg voor.

lid ditoevo

Altijd snel en
schoner!

st°PtfarePar

uw r

Uw hulp
, voor het

- Q&ey chemisch
reinigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

gm stomerij/dry cleaning ̂  ̂

Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

Een stille wenk . . .

geef MOEDER een

FRUITMAND
als geschenk!

AART VEER
Grote Krocht 23 - Tel. 1 44 04

MOEDERDAG -
KADODAG

PARAPLU 1A 95
25 kleuren • ••25 kleuren

CHINA
SLIPPERS

TASSEN

495
v.a.

bij:

Herman Harms
SCHOENEN

Altijd een passend kado.

Grote Krocht 20b

Elke dag is het

EDERDA G
maar zondag wel in het

BLOEMENMAGAZIJN

rica
Grote Krocht 24
Zandvoort

DE BETERE TOURINGCARREIZEN
BEGINNEN BIJ ONS.

HOI AHT>
Als u deze zomer een komfortabele en toch

betaalbare vakantie wilt, kom dan eens bij ons
langs Wij hebben een ruime keuze m tounngcarrei-
zen voor u, onder andere van Holland International,
de specialist op dit gebied

Holland International njdt met de modern-
"*p ' s |i |4 " ste touringcars (met dubbele ramen, verstelbare
/":«•] 't** ïV-iT- v*», stoelen en luchtvenng) naar de allermooiste plekjes

in Europa
Een voorbeeld een volledig verzorgde

6 daagse reis naar Lof aan de Moezel is er al vanaf
ƒ 39& - waarbij de ekskursies zijn inbegrepen

Nieuwsgierig naar meer' Stap dan gerust eens binnen om de Holland
International brochure Touringcar Vakanties op te halen

reisbureau mmu
Grote Krocht 20, 2042 LW Zandvoort Tel 02507-12560/13203

VOORALLELIEVEMOEDERSVOOR MOEDERDAG:

iSPOTGOEDKOPE ECHTE BOTER!!!
WAAW)EBON

magere runder-
braad-
lappen

ninderbief-of i
sucadelappen

4495
l !•

malse

pakje ech mnderborst

l NIEUWI1YNEDERLA1VD

WAARDEBON
ÏSS^vSf26

BIJAANKOOPVANVLEES:
een • •
heel kilo Kippe- ;

schnitzels
heel kilo

i magermndergehakt
^r: ^

ONSGROTESUCCES:

.D
rr

M m

heerlijk gekruid dikbevleesjde

DE WITTE OPENINGSTIJDEN
WOE DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZATERDAG 900 15 00 UUR

VLEESHAL
De slagerij waarde klant nog echt koning is!

let op! ons filiaal Botennarkt 60
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BINNENWEG117

BOÏERMARKT80 2ANWOORT
HOEK GEDEMPTE OUDE CRftCHT UKU l t KRUv.HT7

HIUECOM HOOFDSTRAAT65 LISSE BLOKHUIS18
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College achter
secretaris

ZANDVOORT - In de commis-
sie financiën was het Ankie Jou-
stra (WD) die de wethouder
vroeg of hij pp de hoogte was
van dit schrijven, waarvan de
raadsleden uiteraard geen kopie
ontvangen hebben, immers het
schrijven was bestemd voor het
ambtenarenkorps. Ook de werk-
nemers van de dienst PW heb-
ben geen rondschrijven ontvan-
gen.

Wethouder Flieringa was dui-
delijk ongeduldig, en lichtelijk
geïrriteerd dat opnieuw een
„zaak van gesloten deuren" de
pers heeft gehaald.

Dat de raadsleden zich duide-
lijk aangesproken voelden en
menen recht te hebben op meer
informatie dan nu is vastgelegd,
werd door hem afgedaan met de
mededeling „dat het college
achter de brief staat die door de
gemeentesecretaris is verzon-
den".

GEMEENTESECRETARIS ZET PERSONEEL DE PEN OP DE NEUS

Raadsleden zullen zich moeten
behelpen met openbare stukken

ZANDVOORT - De raadsleden van de gemeente Zandvoort zullen
het in de toekomst moeten doen met stukken en inlichtingen die
duidelijk en onbetwistbaar openbaar zijn (zoals verordeningen,
raadsbesluiten) en dergelijke.

Voor alle andere vragen, met name interpretaties, brieven van par-
ticulieren en instellingen aan de gemeente of van de gemeente aan
particulieren en/of instellingen mogen slechts beschikbaar worderi
gesteld na toestemming van de secretaris, c.q. diens vervanger.

Inbraak
ZANDVOORT - In een groente-

winkel aan de Grote Krocht is op
maandag 30 april ingebroken. De die-
ven namen onder meer drie electroni-
sche weegschalen met elk een waar-
de van ƒ 5.400,- mee. Ook de inhoud
van de kassa, die bestond uit een be-
drag van ongeveer ƒ 250,- aan munt-
stukken werd meegenomen. De in-
brekers kwamen 'binnen door een
raam aan de achterkant van de win-
kel in te slaan.

Dit is één van de instructies die
het gemeentepersoneel van
Zandvoort van de gemeentese-
cretaris ontving gedateerd 25
april 1984, kenmerk S nr. 9 dat
handelt over het onderwerp „in-
formatie".

Een rondschrijven verzonden
aan alle medewerkers/sters en
chefs van de afdelingen door de
gemeentesecretaris, die in dit
rondschrijven wel zegt dat hij
een groot voorstander is dat alle
informatie en post binnen het ge-
meentelijke apparaat voor ieder
toegankelijk is, doch daar tevens
aan toevoegt „dat niet iedereen
nog even goed in staat is met de-
ze verworvenheid om te gaan,
waardoor voortijdig of in strijd

met bestuurlijke en privacy-be-
langen informatie werd ver-
strekt/ingewonnen.' '

Pen op de neus
Daarom wordt door de gemeente-

secretaris een ieder „de pen op de
neus gezet" en zijn door hem strin-
gente richtlijnen verstrekt hoe de
ambtenaar geacht wordt te hande-
len.

Tot nader order geldt, aldus de ge-
meentesecretaris:

dat de zogenaamde sheets van in-
gekomen brieven uitsluitend door
de afdelingschefs en diens vervan-
ger kunnen worden ingezien. Uit-
zonderingen daarop zullen van ge-
val tot geval door de gemeentese-

cretaris zelf worden beoordeeld.
De portefeuilles voor de wét-

houders zijn overgebracht naar
een andere kast en uitsluitend
nog toegankelijk voor de chef in-
terne zaken;

Alle post die min of meer ver-
trouwelijk is zal meer dan voor-
heen in gesloten omslagen wor-
den behandeld.

Het ambtenarenkorps wordt na-
drukkelijk opgedragen aan deze m-
structie gevolg te geven.

Verplaatsings-
kostenvergoeding

Door de gemeentesecretaris, die al
eerder de afgelopen weken in het
nieuws kwam doordat aan hem twee
maal een zogenaamde verhuiskos-
tenvergoeding werd uitgekeerd,
(23.000,-) wordt ook nog nader mge-
gaan op deze ontvangen verplaat-
singskostenvergoeding.

Hij zegt dat de afgelopen maand
via kranteberichten, uitlekken van
brieven en dergelijke een onduidelij-
ke discussie over dit onderwerp heeft
plaatsgevonden.

„Formeel heeft één en ander gere-
sulteerd in een bestuurlijke confron-
tatie tussen college en de raad, waar-
in ambtenaren geen rol spelen of
funktie hebben. De realiteit gebiedt
echter te erkennen dat dit gehele pro-
ces mij in het bijzonder heeft ge-
boeid, zowel functioneel als privé",
aldus de gemeentesecretais

De heer Merts is tot de conclusie
gekomen dat het startschot voor de-
ze affaire niet anders kan zijn gege-
ven dan door een ambtenaar of amb-
tenares die handelde m strijd met ar-
tikel F3 van het Ambtenarenregle-
ment.

Overigens schijnt de gemeentese-
cretans nu een „opdracht" gegeven
te hebben in dit concrete geval na te
gaan m hoeverre rechtspositionele of
strafrechterlijke sancties en privaat-
rechtelijk verweer mogelijk zijn.

Een duidelijke waarschuwing
wordt nogmaals gegeven, want hij
zegt letterlijk- ,,Ik acht het nodig u te
wijzen op de in genoemd artikel neer-
gelegde geheimhoudingsplicht, die
slechts in specifieke situaties door-
broken mag worden".

(Foto: Dick Loenen)De drukte van de gaande en komende man zaterdag 5 mei aan de Louis Davidsstraat.

Feestelijke dag Gemeenschapshuis
• ZANDVOORT Hoogtepunt zaterdag tijdens de viering van het zilveren jubileum van het Gemeen-
schapshuis was ongetwijfeld de trekking van de grote loterij van de Zandyoortse Operette Vereniging.
Velen waren op dat moment naar de Louis Davidsstraat gekomen om te zien of men in de prijzen was
•gevallen.

Overigens was het,Gemeenschapshuis zaterdag toch een feestelijk middelpunt in het dorpsgebeuren. Nadat wét-
houder Jongsma deze dag met enkele welgekozen woorden voor geopend had verklaard kon de markt beginnen.

Veel van de gebruikers waren vertegenwoordigd op deze markt die binnenshuis werd gehouden. In de diverse
kramen werden de bezoekers op de hoogte gebracht van de aktiviteiten van de vereniging. Zo was er veel belangstel-
ling voor de Zandvoortse schietvereniging De Vrijheid, waarvan velen het bestaan niet kenden.

Uiteraard waren de muziekverenigingen Het Mannenkoor, de Kinderoperette, de Zandvoortse Muziekkapel en ZOV
aanwezig, maar ook de vrouwenverenigingen, de Huisvrouwen en Vrouwen van Nu, de bridgeclub, het kerst-in team,
het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. De gebruikers hadden deze dag aangegrepen om wat meer voor het
voetlicht te treden en zijn daarin zeker geslaagd.

Aanwezig was ook De Wurf, met een ouderwetse „koppiesmiddag" een gezellig rustpunt waar een kommetje koffie
"werd geschonken en een Zandvoorts „knoissie" gepresenteerd.

Veel verenigingen, en veel gezelligheid, zaterdag in het jarige Gemeenschapshuis.

Fietsdag start bij 't Trefpunt
•ZANDVOORT - Evenals vo-

rig jaar is Zandvoort opgenomen
in de startplaatsen van de lande-
lijke fietsdag, die op zaterdag 12
rnei wordt gehouden. Deze door
de ANWB georganiseerde fiets-
tocht van 30 km wordt voor de
elfde maal gereden. Deelnemers
uit Zandvoort kunnen starten bij
strandpaviljoen 't Trefpunt,
waar leden van de RTC Olympia
de post zullen bemannen.

Deelnemers kunnen vanal 's mor-
gens 09.00 uur tot 's middags 13.00

• uur starten vanaf de in de routebe-
| schrijving genoemde startpunten. De
routebeschrijvingen kosten ƒ 3.- per
| stuk voor volwassenen en kinderen.,
i Daar de route deels door de Kenne-
merduinen loopt, komt bij dit bedrag
nog de toegangsprijs voor de Kenne-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV Hoofdkantoor.
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, poslbus 51, Amstelveen

Abonnementsprijs: ƒ 9.95 per kwartaal,
ƒ 1825 per halt |aar, / 34 50 per jaar
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Openingsuren:
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 1000-1300 en 14.00-1600 uur,
woensdag van 09.00-11 00 uur. donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur,
vrijdag 09.00-12.00 uur.
Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates.

merduinen, zijnde ƒ 1.25 voor volwas-
senen en ƒ 0.50 voor kinderen tot 13
jaar.

Zandvoortse deelnemers
Het startpunt van de deelnemers

ligt bij 't Trefpunt, strandpaviljoen
no. 8, via de Rotonde, linksaf Burg.
Engelbertstraat, bij splitsing recht-
door Burg. van Alphenstraat tot aan
ingang circuit. Fietspad richting
Bloemendaal Strand. Aan het begin
van de Zeeweg - einde parkeerplaats -
de Zeeweg oversteken richting Par-
nassia (aansluiting op de Haarlem-
route) via ingang Kennemerduinen.

Na de parkeerplaats vóór Parnas-
sia rechtsaf fietspad door de Kenne-
merduinen. In de Kennemerduinen
richtingbordj es Bloemendaal/Sant-
poort volgen. Bij de uitgang Bleek en
Berg van de Kennemerduinen links-
af. Naast de ingang van de hockey-
velden links de weg met inrijverbod
voor auto's inrijden. Dit is de Berg-
weg. Deze geheel uitrijden tot het
einde, waarna rechtdoor over de Mid-
denduinerweg tot splitsing, linksaf
Duin en Kruidbergerweg. Bij volgen-
de splitsing rechtsaf Kennemergaar-
deweg. Vóór woonhuis linksaf rich-
ting manege. U blijft voor de spoor-
baan. Bij manege rechtsaf fietspad
volgen tot de rijweg bij het Vinken-
nest. Rechtsaf richting crematorium
Driehuis/Westerveld. Spoorwegover-
gang over en direct linksaf Driehui-
zerkerkweg. Langs de kerk tot aan de
kruising met de Van den Vondellaan.

Rijweg oversteken eventueel via
twee voetgangersoversteekplaatsen.

Rechtdoor weg met inrijverbod voor
auto's. Is voortzetting van de Drie-
huizerkerkweg. Bij het laatste huis
rechts begint een fietspad. Einde
fietspad bij de Santpoortsedreef
klein stukje rechtdoor over de rijweg
tot aan de bushalte van de NZH. Hier
onder de rijksweg via de ingang van
de voetgangerstunnel. Na de tunnel
de parallel naast de rijksweg richting
Haarlem/Spaarndam volgen. U rijdt
achter het Esso-benzinestation
langs. Aan het einde van de weg na
een scherpe bocht komt u op de Sla-
perdijk. Richting Spaarndam rijden
over de rijksweg. Na tweede weg
rechts begint het fietspad. Rechtdoor
rijden tot aan het einde, daarna rich-
ting Haarlem, langs het Noorder Bui-
ten Spaarne, langs de woonboten tot
aan de kruising met de Vondelweg.
Bij verkeerslichten Vondelweg over-
steken en rechtdoor over de Jan Gij-
zenkade tot aan de verkeerslichten
met de Rijksstraatweg. Oversteken
en rechtdoor tot voor de verkeers-
lichten met de Randweg. Vóór de ver-
keerslichten linksaf parallelweg
Delftlaan volgen. Bij bowlingcen-
trum rechtdoor fietspad volgen tot

Toename casinobezoek
van ruim negen procent

ZANDVOORT - Het Zand-
voortse Casino heeft in het jaar
1983 méér bezoekers ontvangen
dan in 1982, namelijk 308.603, te-
gen 283.454 in het voorafgaande
jaar. Hiermede is echter het aan-
tal bezoekers in 1980 toen 316.313
goklustigen zich naar het Zand-
voortse Casino spoedden nog
niet bereikt. Wel is het jaartotaal
van 1981, 288.721 bezoekers over-
schreden.

De resultaten voor 1984 hebben
zich eveneens gunstig ontwikkeld in
vergelijking met dezelfde periode in
1983 stegen zowel de bezoekersaan-
tallen als de spelopbrengsten met
ruim 10%. Ondanks deze positieve
ontwikkeling verwachten bestuur en
directie voor 1984 een iets lager be-
drijfsresultaat. Dit in verband met de
stijging van onderhoudskosten van
de activa en hogere kosten voor op-
leidingen.

Het Casino Zandvoort laat, met
uitzondering van de maand juli, een
zeer gelijkmatige toename van het
bezoek zien, hetgeen resulteert in 9%~
meer gasten. De introductie van het
baccaratspel in augustus heeft mede
bijdragen tot de voortgang van deze
positieve ontwikkeling. Het buiten-
lands bezoekersaantal nam in relatie
toe met van 6 tot 8%. Dit betekent
dat Zandvoort, evenals de casino's m
Scheveningen en Valkenburg voor
het grootste deel Nederlandse gasten
ontvangt.

Baccarat
„Het Baccaratspel dat vorig jaar

augustus in Zandvoort werd gemtro-
duceerd geeft een hoopvol beeld te
zien", aldus de Stichting Nationale
Casinospelen in haar jaaroverzicht.
Na een interne opleiding van enkele
maanden voor eigen medewerkers
werden twee baccarattafels m ge-
bruik genomen. Wel zal het nog wel
enige tijd duren alvorens dit spel
goed is ingevoerd, maar de tot nu toe
bekende resultaten doen een uitbrei-
ding in de toekomst tegemoet zien.

Momenteel kan men van maandag
tot en met vrijdag vanaf 21.00 uur
baccarat spelen in Zandvoort. In de
loop van dit jaar zal het spel ook in
Scheveningen en Valkenburg worden
geïntroduceerd.

Speelautomaten
De behandeling in de eerste kamer

van de wetswijziging Wet op Kans-
spelen met betrekking tot de speel-
automaten heeft enige vertraging on-
dervonden. Eerst werd namelijk het
advies gevraagd van de deregule-

Eerste paal voor
Groot Kijkduin

ZANDVOORT — Door wethouder
Attema is eind april de eerste paal
geslagen voor het bouwprojekt Groot
Kijkduin aan de Van Speijkstraat/
Van Alphenstraat.

Dit geschiedde op uitnodiging van
Slokker Bouw Maatschappij die deze
veertig HAT-eenheden naar een ont-
werp van het Bureau voor Ruimtelij-
ke Vormgeving Brakel en Buma te
Haarlem uitvoert.

Men verwacht dat dit projekt aan
het einde van het jaar zal worden op-
geleverd.

aan viaduct bij de Juhanalaan.
Linksaf Julianalaan en bij splitsing
rechtsaf onder viaduct naar de Zijl-
weg. Zijlweg oversteken en linksaf
naar het eindpunt.

Ongeval op circuit
ZANDVOORT - Een 29-jarige

Duitse motorrijder is tijdens de trai-
ningen voor motorraces op het Schei-
vlak van het Zandvoortse circuit on-
deruit gegaan. Omdat vermoed werd
dat de man zijn linkerbeen bij deze
val heeft gebroken, werd hij per am-
bulance overgebracht naar het Jo-
hannes de Deo ziekenhuis in Haar-
lem.

IJMUIDEN

ringscominissie de behandeling zal
nu pas in de loop van 1984 plaatsvin-
den.

Dit wetsontwerp voorziet namelijk
in de introductie van gelduitkerende
speelautomaten in de Nederlandse
casino's.

De stichting acht deze spelvanant
van groot belang, omdat deze de casi-
no's voor een breder publiek aantrek-
kelijker zullen maken. Speelautoma-
ten zullen echter wel worden be-
schouwd als onderdeel van het casi-
nospel, zodat men eerst een toe-
gangsprijs zal moeten betalen, alvo-
rens men kan deelnamen aan deze

INVOERING
SPEELAUTO-
MATEN
VERWACHT
speelautomaten. Invoering van dit
type speelautomaten behoort tot de
mogelijkheden, wanneer het wets-
ontwerp wordt goedgekeurd.

Hoeveel van deze speelautomaten
er dan in Zandvoort zullen worden
geplaatst is nog niet bekend.

De investering van deze speelauto-
maten in de bestaande drie casino's
zal in totaal een bedrag van circa 15-
20 miljoen bedragen.

Toekomst
De ontwikkeling op langere ter-

mijn voor de Nationale Stichting Ca-
smospelen is gunstig door uitbrei-
ding van het aantal casino's en de
mogelijke invoering van speelauto-
maten. De steden (volgens alphabeti-
sche volgorde) Amsterdam, Breda,
Groningen, Nijmegen en Rotterdam
zijn aangewezen als nieuwe vesti-
gingsplaatsen in de komende jaren.
Voorlopig is nog niet bekend waar de
eerste uitbreiding, kosten 25 tot 45
miljoen, zal worden gevestigd.

Als voornaamse vestigingscnteria
voor een casino gaat de Stichting uit
van een ligging in een uitgaanscen-
trum, een goede bereikbaarheid en
voldoende parkeergelegenheid. De
uitbreiding zal in ieder geval zorgen
voor een groter personeelsbestand
dan het huidige dat bijna achthon-
derd bedraagt.

Stuifzand

GEMEENTESECRETARIS - Wij kunnen er niet om heen,
wanneer iemand zo hardnekkig het nieuws zelf uitlokt - dan is
een persbericht hierover zeker op zijn plaats 9

Nadat de raadsleden besloten de wijsten te zijn - en m de
raadsvergadering zeker geen discussie meer wensten over al
dan niet teveel uitgekeerde verplaatsingskostenvergoeding -

ziet het er naar uit dat de secretaris alleen op het oorlogspad is
getogen - om de vermeende dader die buiten zijn boekje gmg en
informatie verstrekte waar dit niet behoorde (in de ogen van de
secretaris dan) - op te sporen - en na te gaan of rechtspositio-
nele of strafrechtelijke sancties en privaatrechtelijk verweer
mogelijk zijn 9

Een onverkwikkelijke zaak -- ook al wordt dit rondschrijven
besloten door de secretaris met de woorden:

„Het in stand houden van deze ambtelijke normen is nodig
om het democratisch bestuur ongehinderd en ongestoord te
doen verlopen, maar ook om in de personele sfeer een werkbare
situatie te behouden" 9

Juist het versturen van een dergelijk rondschrijven en de ge-
dachten erachter doet vermoeden dat er geen werkbare situa-
tie behouden zal blijven 9

De secretaris stelt: „Immers als het usance wordt om elkaar
via deze weg ter discussie te stellen, wordt argwaan in plaats
van collegialiteit de voedingsbodem van het amtelijk apparaat,
met alle slechte gevolgen van dien" 9

Wij kunnen ons vergissen -- maar zou het niet zo zijn -- dat
juist deze correspondentie een goede voedingsbodem is voor
argwaan?? 9

en lijkt het nu zo, afkrijgen de woorden over een democratisch
bestuur een wat holle klank??? 9

Schrijven wij inderdaad 1984 of is het in Zandvoort soms
1934? 9

Trouwens woorden veranderen toch tijdens dit college - de
wethouder vanfmancién is van professie een huisarts ~ en dit is
terug te vinden in de woorden „onvoldragen beleidsnota" 9

Voor een onschuldige buitenstaander doen die woorden den-
ken aan een „onvoldragen zwangerschap" - en betekent dit nu
niet - een „miskraam"? - dus met andere woorden - de wét-
houders is er zelf van overtuigd dat zijn tot nu toe opgestelde
voorjaarsnota's op beleidsgebied stuk voor stuk „miskramen"
zijn geworden - doch wanhoopt niet - volgend voorjaar zal er
eindelijk een „voldragen" stuk worden geproduceerd - dat men
dan nu maar alvast de wieg klaarzet 9

Tobber kwam ook weer eens aanwandelen - koud op het
strand - dus Tob weer bij de kachel - tot onze grote verbazing
sjouwde hij een kadootje mee 9

„Goh, da's lief, dank je wel Tob, wat heb je voor ons meege-
bracht".

„Nou kijk maar, het is niet origineel maar Zandvoort heeft er
gebrek aan -- want ze waren bijna uitverkocht -- ik heb mij rot
gelopen om er voor jou ook één te vinden", antwoordde hij.

Tot onze verbazing pakte wij een gloednieuwe scheidsrech-
terfluit uit 9

„Hartstikke bedankt - maar toch Tob - heb je wel het goede
kadootje -- wat doen wij hier mee???" 9

„Nou gewoon „terugfluiten" - regelmatig moet in dit dorp
iemand worden teruggefloten - ze hebben in de sportwinkel al
veertien fluiten verkocht -- plus een paar reserve - want die
dingen slijten snel 9

Regelmatig gaat er iemand hier buiten zijn boekje -- en wat er
dan moet - en ik zeg met nadruk moet - gebeuren is terug
fluiteji -ja sommige mensen kennen de spelregels van 1984 niet
- weet je die werken nog met spelregelboekjes uit de dertiger ;.
jaren - dat weten ze niet hoor - ze zijn een tijdje ingeslapen ï
maar die moet je dan terugfluiten 9

Ik was doodsbenauwd datje dat zou vergeten - er wordt zo
vaak gezegd datje dat niet meer mag doen - dus ik denk voor-
dat je het vergeet - kom ik breng er eentje mee 9

"Weetje hoe het werkt? - Zal ik het even voordoen??
Hij pakte het fluitje en blies keihard - „zie je wél - iedereen

schrikt er wakker van - goed hè?" 9

Zielstevreden kroop hij voor de warme kachel, ons met de
fluit achterlatend 9

Dit was het dan - de krant is klaar - voetjes op tafel - tot
volgende week 9

WUVWNrt

Brand in visrestaurant
ZANDVOORT" Dankzij het

kordate optreden van de L'Ises
in de Haltestraat heeft de braud-
weer tijdig een brand kunnen
blussen in het visrestaurant Dui-
venvoorde.' Hiermede bleef de
schade beperkt tot de beneden-
verdieping, die geheel gerest au-
reerd zal dienen te worden. De
bovenverdieping en keuken ble-
ven gespaard, en dankzij een gro-
te krachtsinspanning van perso-
neel, vrienden en bekenden, is
het restaurant dinsdagavond
weer geopend.

De portier bemerkte 's morgens om
04.15 uur een sterke rookontwikke-

Fietsers gewond
ZANDVOORT - Een G5-jarige in-

woner van Noordwijk en een 21-jarige
inwoner van Leiderdorp zijn tijdens
een fietswedstnjd die op woensdag 2
mei op het circuit werd gehouden,
gevallen m de Tarzanbocht. Ze raak-
ten hierbij gewond, zodat ze per am-
bulance naar het Diaconessenhuis
moeten worden vervoerd.

Leesprogramma
ZANDVOORT - Tot 14 juli kunnen

kinderen meedoen aan een leespro-
gramma in de Zandvoortse biblio-
theek. Het thema van het leespro-
gramma is dit jaar „Lees en Lach".
Kinderen die hieraan mee willen
doen. moeten vijf vrolijke boeken le-
zen en krijgen voor elk gelezen boek
een sticker op een „lachkaart". Zijn
de vijf boeken gelezen, dan ontvan-
gen ze een „lach-boekelegger". Er is
in de jeugdbibliotheek een tentoon-
stelling te zien over het thema „Lees
en Lach".

ling op m de benedenverdieping van
het visrestaurant dat zich tegenover
L'Isis bevindt. Hij waarschuwde di-
rect de brandweer. Toen deze twee
minuten later arriveerde, bleken de
ruiten reeds gesprongen en een begin
van brand werd snel geblust.

In een koelelement m de flessen-
box van de bar beneden bleek kort-
sluiting ontstaan te zijn. Hier werd
een totaal verkoolde massa aange-
troflen Doordat het bovenrestaurant
en het keukengedeelte 's avonds wor-
den afgesloten met speciale stalen
..brandplaten" kon de brand zich niet
uitbreiden, en bleef beperkt tot de
bar en restaurant-gedeelte beneden.
Wel ging de gehele voorraad vis. on-

der andere de forellen in het aqua-
rium, verloren.

Hoewel het personeel 's morgens
om 10 00 uur reeds aanwezig was om
het bovenrestaurant te reinigen
evenals de keuken, lukte het toch
niet nog diezelfde avond het restau-
rant te openen, omdat diverse elek-
tnsche kabels voor de ovens onklaar
waren geraakt. Dinsdagavond werd
door een opgeluchte eigenaai wel
weer gasten ontvangen.

Het zal nog wel enige tijd vergen
voordat de sporen van brand bene-
den zijn verwijderd. Evenmin is be-
kend hoeveel de schade zal bedragen.
Door de brandweer wordt een scha-
debedrag genoemd van ƒ40.000.-
doch in verband met de ontstane
schade aan voorraden, keuken enz.
zal dit wel hoger worden, is de eige-
naar van mening.

Door personeel werd zondagmorgen al een begin gemaakt met het
opruimen van de brandschade. (Foto: Bcrlott)
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NIEUW
voor bij de koffie

abrikozen-
metslagroom

HEERLIJK!!!'

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
^ Nieuw Noord
O Gasthuisplein 3
* ̂  Tel 1 21 29-Ztttt* > Tel 1 21 29

~ZsT\;Sr ^Xjan Steenstraat 1
^V? -~ Tel 1 7245

Verrassende
kadotips
voor
pederdag!

zeer aktueel
Imtgaren

^x per kluwen

Speciale aanbieding:
originele breitas
Keuze uit vele
modellen v a

t/m 12 mei

of met het altijd en overal
toe te passen Sierra Katoen
voor het dekoreren, haken
of breien Gedurende de
hele maand mei

15% korting
op alle klossen en kluwens

© 3 SUISSES
• ZANDVOORT corn slegersstraat 2 •

il„DIER-PLEZIER
Helmersstraat 11 - Zandvoort (Oud-Noord)

Tel. 1 93 45 / 1 55 66

Voor MOEDERDAG iets bhjvends

de mooiste kooi met het liefste vogeltje.

ditoevo -lid

S
^ Overheerlijke

^ bu
^ R. v. d. Werff
^ Tolweg 6-Tel. 1 5001

TOMPOUCES

Hoe langer we leven, des te korter lijkt de tijd
die ons toegemeten is

(PETER SIRIUS)
Maar de tijd is in werkelijkheid nooit korter dan zij is'

Met een uurwerk van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
kunt u dat nauwgezet controleren Zij geven precisietijd,

of het nu een horloge, klok of wekker is
Wij repareren zelf m ons atelier alle soorten uurwerken,

zowel modern als antiek
Prijsopgave vooraf- \olledigegarantie

HOGE BELONING
voor degene die mijn

hartje met diamanten
(erfstuk) gevonden heeft.

Verloren omg. Engelbertstraat.

Tel. 1 25 53

Standen voetbalclubs j
Tweede klasse KNVB
ZFC
WFC
Zilvermeeuwen
ADO20
Zandvoortm
VIOSW

Vitesse 22
Hollandia
HBC
SVW 27
Alcm Victnx
Volewijckers

21 32
21-32
21 26
21 24
21-23
2120

21 20
21-19
21 18
21 16
21 15
21- 7

Vierde klasse B
KNVB zaterdag
SMS
De Geuzen
SCZ'58
De Spartaan
DVVA
RCH

Bloemendaal
Swift
DSC 74
Hoofddorp
Zand voort 75
Energie

22-35
21-30
21-28
2124
21-21
21-21

21 18
21-18
22-18
22 17
21 15
22-11

Doet je moeder niet veel voor jou?..,
Verwen haar ook eens, geef

een KAPPERSBON van

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel(O25O7)l4O4O

Gevraagd

hulp
in de huish 1 ochtend

pw 35-
Telefoon 13820

S v p bellen tussen 18 00-
20 00 uur

MOEDERDA G-MENU
Gemarineerde ossehaas

met verse peper en boeren september ka?s
**

Met room gebonden \erse
apergesoep

Drie gegradueerde oesters
**Kleine sorbet

nmuwsmaak te neutraliseren
**

Graan-piepkuiken
\ ers-gebraden en geser\ eercl met een gereduceerde saus van grot-champignons en

truffel of lamsbiefslukjes met een garmtmir van uitjes en champignons, af geblust met
madeira

*#
Hollandse aardbeien

met saus, afgemaakt met Cotntreau
**

Aan de vleugel: Herman Heierman.
Prijs per couvert: ƒ 39.75

Tafelreservenng- 02507-13599.

Restaurant

„QUEENIE"
Zandvoort

Vaders slagen voor moeders bij

„DE GAPER"
O de Lancôme
e.d.t.-spray NU .

Cfimat
e.d.t.-spray NU

Azzaro
e.d.t.-spray NU

Ellen Betrix
e.d.t.-spray NU

Courèges
e.d.l.-spray NU
Magie Noir
e.d.t.-spray NU
Silences de Jacômo
e.d.t.-spray NU ....

My Melody
e.d.t.-spray NU . . . ,

22.50
19.95
23.00
9.95

22.50
2495
17.50

8.75

Amance n
e.d.t.-spray NU U.
Alain Delon IQ
e.d.t.-spray NU l«J-

Huidverzorgingsset van Splendance

17.95waarde ca. 70.00 NU

Badset van Jacômo
NU
(Zeep, eau de toilette en bodymilk)
Balmain parfumset
(4 flesjes) NU
Ivoirde Balmain parfumset
waarde ca. 160.00,
(zeep, eau de toilette en
parfum) NU
Ellen Betrix
dag- en nachtcrème NU

24.50

24.95

99.00
17.

elektrisch, 1 borstel, 2 standen .

elektrisch, 2 borstels, 2 standen

10.95
22.50

Verder m ons assortiment: Anaïs Anais, Opium, Yves Saint Laurent, Nina Ried,

Lanvin, Rochas Dior, Krizia, Balmain, Chloé, Armani, Nonchalance, Boldoot47l1,
Janine D, My Melody etc.
Voor a He moeders hebben wij zaterdag 1 mei een leuke verrassing.

Drogisterij-parf. De Gaper
Kerkstraat 36, Zandvoort.
Spaar onze kassabonnen bij 100.- aan bonnen 3 - kontant terug. (Geldt niet voor geneesmiddelen)

f 100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's
• 2 uur voertuigbeheersmg voor 30 -,

m m v oud-coureuren anti slipdeskundige
Alfred Abbenes

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd Aangesloten bijdeVZR

BRUGSTRAAT20-TEL 02507-12071

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(i 10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507 -1 40 90 / 1 47 64

Paard voor Przewalsky-kudde
ZANDVOORT - De Rangers

van het Wereld Natuur Fonds
zullen op 15 mei de merrie Nora
vrijlaten m de Plevopolder Nora
is een Przewalsky paard dat aan
de kudde, die vrij m de natuur
leeft m deze polder, zal worden
toegevoegd

Door de winkehersvereniging
Cronje uit Haarlem werd vorig jaar
een aktie gevoerd waarvoor een be
paald deel bestemd was voor het We-
reld Natuur Fonds „Wij ontvingen
tweeentwintigduizend gulden, be-
stemd voor de jeugdleden de Ran-
gers", vertelt mevrouw Mouwen, be-
stuurshd van het WFN uit Bentveld
enthousiast

In overleg met het hoofdbestuur
werd besloten een Przewalsky paard

aan te kopen en dit te bestemmei
voor het experiment bij Lelystac
Het geld moest namelijk bestee
worden aan tets waar de Rangers di
reet bij betrokken zijn Nora heeft n
zes maanden doorgebracht in qua
rantame en zal op 15 mei de vnjheu
tegemoet gaan Een gebeurtenis di
niet ongemerkt voorbij zal gaan Eer
geweldig geschenk van deze winke
liersveremgmg

Autodieven

aangehouden

ZANDVOORT - De gemeentepoll
tie Barneveld heeft op 29 april een
16-jarige Amsterdammer aangehou-
den m Voorthuizen De man werd
ervan verdacht een aantal auto's m
Zandvoort te hebben gestolen Ook
zijn medeplichtige, een 22 jarige Am-
sterdammer werd door de Barneveld-
se politie gearresteerd De 16 jarige
werd naar het bureau te Zandvoort
overgebracht waar hij bekende de
diefstallen te hebben gepleegd Zijn
vriend werd naar het hoofdbureau m
Amsterdam gebracht, omdat men
hem daar nog aan de tand wilde
voelen over een poging tot doodslag

Uitslagen
postduiven

ZANDVOORT - De Zandvoorts
Postduivenverenigmg heeft opmeu
een wedvlucht gehouden De vluclv
startte m Stiombeek en de duiver
moesten 164 km vliegen De duiver
werden gelost om 08 50 uur, de eerste
duif arriveerde m Zandvoort om 11 l<
uur

Uitslagen
1 H Terol, l, 7,12, 38, 48 en 50
2 W Dnehuizen, 2,4, 6,10,11,13,17

19, 24, 26, 29, 31 en 41
3 P Peters, 3, 22, 30
4 H Vleeshouwers, 5
5 D Molenaar, 8
6 J Koper, 9, 27, 32, 44
7 R Dnehuizen, 14,15,16, 23, 25, 37

46
8 H Heilegers, 18, 21, 33, 34, 36, 40

42 en 45
9 W Terol, 20, 47

10 H Lansdorp, 28, 35
11 H Heeremans, 39
12 Th Sinnige, 43
13 R Harms, 49
14 H Steenbergen, 51
15 A Molenaar, 52
16 G Dorsman, 53
17 E v d Meulen, 54

•*

*#

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel 17093

* VOOR KOMPLETE BEMESTING VAN UW TUIN
•N-

* GAZON-MESTSTOFFEN
PO KON
WOLFGERATE

j OOK BIOLOGISCH
LBORDER-ENTUINMEST

SPECIALE ROZENMEST
GEDROOGDE STALMEST
GAZONMEST MET ONKRUIDVERDELGER
GAZONKUUR (SPECIAAL TEGEN MOS-GAZONS)
GAZONVERNIEUWING (WOLF)
BEPLANTING - GEREEDSCHAPPEN - ZADEN
GROENTEPLANTEN- KAMERPLANTEN E.D.

#########**#*#*#*##########*#*# ###

Moederdag
menu

PALING OP TOAST
met mierikswortelsaus

3fc
TONGSCHARFILET

gevuld met een garnituur van verse groenten

*Geserveerd met Hollandaisesaus en aardappelpuree

*KALFSFILET
met champignons, verse groenten en gebakken aardappelen

*FLENSJES
gevuld met gele room en gegarneerd met aardbeien,

*f37.50

Kerkstraat 15 - Tel. 1 22 53

/ juweliers en diamantairs

JORKE & SCHALING

Zandvoorts kleinste winkeltje
heeft een groots kado voor moeder:

handgemaakte ring
JORKE </

m 14 krt. geel of w:t goud met briljant

198.-
Dagelijks geopend

Hal Bouwes Hotel
bij Casino

Spuistraat 124
Amsterdam

P. REUS
,vis en specialiteiten"

voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16

Tel. 02507-16204

Zeewolf, moten of filet
Grote tarbot-moten
Zalm-forel
Noorse zalm
Stoofpaling
Neustong

Grote tong
Kleine tong

Schelvis
Schar
Schol

Kabeljauw
Wijting

Oesters 6°
Kreeft enz. enz.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! / /

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG"

DE WIT VERHUIZINGEN

i

1ERKBTOE
VRHUIZRS

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04
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Ondanks goed verweer
Rinko uitgeschakeld

ZANDVOORT - In het zaal-
voetbalgebeuren heeft Rinko een
drukke week achter de rug en
daarin kwam het tot goede resul-
taten. De kompetitiewedstrijd
tegen Marktzicht leverde een 5-4
zege op en de bekerstrijd tegen
Griekspoor bracht een 0-2 winst.
In de volgende ronde werd Rinko
echter uitgeschakeld door hoofd-
klasser Pressofoon met 4-3. Om-
dat de Zandvoorters een klasse
lager spelen was een gelijkspel
voldoende om de volgende ronde
te halen. Hong Kong kon even-
eens niet tot de derde bekerron-
de doordringen en kwam tegen
Cosmos niet verder dan een 2-2
gelijkspel, hetgeen uitschakeling
betekende omdat Hong Kong
hoger in klasse uitkomt.

In het kompetitietreffen tegen
Marktzicht liep het in de beginfase
niet bij Rinko. Het tempo was te laag
waardoor Marktzicht met snelle uit-
vallen zeer gevaarlijk was. Wel kre-
gen de Zandvoorters de kansen maar
Bart Botschuijver schoot naast en
Peter van Kalmthout raakte de paal.
Marktzicht kwam op 0-1 door een be-
nutte strafschop maar kort daarna
zorgde Piet Keur voor het evenwicht,
1-1. Door een paar verdedigmgsfou-
ten kon Marktzicht voor de rust ge-
makkelijk uitlopen naar een 1-3 voor-
sprong.

Na de rust dekte Rinko korter en
daardoor kreeg Marktzicht niet meer
die ruimte om snel te counteren. Een
solo van Marcel Cabri in de tweede
minuut bracht Rinko terug m de race
en even later bracht dezelfde speler,
uit een vrije trap, de stand op 3-3. Uit
een uitval nam Marktzicht toch weer
een voorsprong, (3-4), maar de laatste
tien minuten waren volledig voor
Rinko. Snel aanvalsspel leverde ten-
slotte doelpunten op van Peter van
Kalmthout en Piet Keur, wat een 5-4
zege betekende.

De bekerwedstrijd tegen Griek-
spoor heeft Rinko volledig beheerst.

Z'meeuwen te
sterk voor
Volewijckers

ZANDVOORT - De laatste thuis-
wedstrijd heeft Zandvoortmeeuwen
benut om het puntentotaal met twee
op te voeren. Het reeds gedegradeer-
de De Volewijckers was volstrekt
kansloos en keerde met een .4-2 ne-
derlaag huiswaarts. Voor Zandvoort-
meeuwen scoorde Steef Water drie-
maal.

Voor zeer weinig toeschouwers
speelden Zandvoortmeeuwen en de
Volewijckers een sportieve doch
sfeerloze en zonder spanning zijnde
partij voetbal. In de beginfase heeft
De Volewijckers door het windvoor-
deel de wat betere kansen gehad
maar de juiste afwerking ontbrak. Al-
lengs kreeg Zandvoortmeeuwen
meer grip op de strijd en nog voor de
rust scoorden Mario van Meelen en
Steef Water, 2-0.

Direkt na de pauze haalde Vole-
wijckers op tot 2-1 en kwam even op-
zetten. Veel mogelijkheden gaf de
Zandvoortse defensie niet meer weg
en snel werd weer het initiatief ge-
pakt. De trefzekere Steef Water zorg-
de met twee treffers voor een 4-1
stand en de strijd was gestreden.
Door een strafschop konden de Am-
sterdammers de eindstand op 4-2 be-
palen maar meer zat er niet in. Bij
Zandvoortmeeuwen moest Jos van
der Meij in de eerste helft met een
blessure uitvallen en werd vervangen
door Gordon Visser, die later in de
strijd ook geblesseerd raakte en ver-
vangen werd door Robert Koning.

Met goed voetbal en vooral veel be-
weging werd de Gnekspoordefensie
uiteen gespeeld en vooral in de eerste
helft waren de mannen van coach
Jan Molenaar zeer schotvaardig. Het
eerste gedeelte bracht een 6-0 vopr-
sprong door doelpunten van drie-
maal Marcel Cabri, Peter van Kalm-
thout, Bart Botschuijver en Piet
Keur.

Na de rust deed Rinko het duide-
lijk rustiger aan en kon zeer eenvou-
dig de bal rond laten gaan zonder dat
Griekspoor kon ingrijpen. De Zand-
voorters bleven het doel bestoken en
bouwde rustig verder aan de voor-
sprong. In de slotfase kon Griekspoor
eindelijk wat terug doen maar meer
dan een 10-2 nederlaag zat er niet m.
In het tweede gedeelte zorgden Bart
Botschuijver (2x), Peter van Kalm-
thout en Marcel Cabri voor de pro-
duktie.

De derde wedstrijd deze week bete-
kende het einde in de bekerstrijd. Te-
gen hoofdklasser Pressofoon kwam
Rinko vooral in de tweede helft goed
terug maar de tijd was toen te kort
om alsnog op de gelijkmaker te ko-
men. In het Zandvoortse doel verving
Herman Hogkamer dp geblesseerde
Addy Ottho op uitstekende wijze en
stopte in de tweede helft zelfs een
strafschop.

Na een 2-0 stand voor Pressofoon
gingen de hoofdklassers na de rust
rustig verder en al snel was de score

verdubbeld, 4-0. Hierna kwam Rinko
sterk terug en nadat Bart Botschuij-
ver 4-1 had gescoord kreeg Rinko
vleugels. Vele schoten op het Presso-
foondoel die of naast gingen of ge-
stopt werden. Toch kwam Rinko na-
derbij, eerst door een treffer van Pe-
ter Schipper en m de laatste minuut
knalde Piet Keur de stand naar 4-3.
Meer zat er voor de Zandvoorters niet
in, hetgeen een eervol einde van de
bekerstrijd betekende.

Tegen Cosmos maakte Hong Kong
een ongemotiveerde indruk. De
Zandvoorters waren toch wel sterker
maar door concentratiegebrek wer-
den de aanvallen niet afgemaakt.
Hans Schmidt brak de score wel
open maar Cosmos scoorde snel te-
gen uit een van de weinige aanvallen.
Na de rust namen de badgasten op-
nieuw de leiding, nu door Rob van
der Berg, doch een zeldzame uitval
betekende 2-2. Hong Kong probeerde
het nog wel in de slotfase maar Cos-
mos verdedigde het gelijke spel zeer
fel en er was geen doorkomen meer
aan.

Van het restant van de zaalvoetbal-
kompetitie wordt een groot deel afge-
werkt in de Zandvoortse sporthal
Pellikaan. Donderdag-, vrijdag-,
maandag-, dinsdag- en woensdag-
avond worden er telkens vijf wedstnj-
den gespeeld, vanaf 19.00 uur tot
23.00 uur.

Kampioenschap voor
het grijpen voor ZVM

ZANDVOORT" De ZVM hand-
balteams zijn tegen het einde
van de kompetitie duidelijk in
topvorm en toonden die dan ook
in de wedstrijden van dit week-
end. De heren hadden geen moei-
te met Odin (9-17) en kunnen ko-
mende zondag het kampioen-
schap pakken door een overwin-
ning op Tornado. De dames spe-
len een zeer sterke tweede helft
van de kompetitie en kenden
geen pardon voor kampioens-
kandidaat Bato (4-7).

De strijd tegen Odin ging in de be-
ginfase gelijk op, maar na de 4-4
stand was het ZVM dat met zeer goed
handbal orde op zaken stelde en uit-
hep naar 4-7. Na de rust een fel en
prima spelend ZVM dat het gat gro-
ter maakte waardoor Odin al snel
kansloos was, 4-11. Verdedigend ble-
ven de Zandvoorters weinig kansen
Weggeven en als er nog wel eens een
schot kwam dan toonde Pieter Trom-
mel zijn niet geringe kwaliteiten.
ZVM is in het verdere verloop niet

Sportraad
ZANDVOORT Vanavond wordt de

openbare vergadering van de Zand-
voortse Sportraad gehouden in de
kantine van Zandvoortmeeuwen
handbal, ingang tunnel oost, binnen-
terrein circuit, aanvang 20.00 uur.

Als voornaamste punten staan op
de agenda de invoering van een sub-
sidie-aanvraagformulier en de verde-
ling van de sportzaalruimte. Bij de
verdeling van de sportzaalruimte is
doordat de volleybalvereniging Spor-
ting OSS van akkommodatie wilde
veranderen ruimte gecreëerd voor de
zaalvoetballers op de vrijdagavond.
Sporting OSS gaat naar de Van Pa-
géehal en de Prinsessehal. Voor de
zaalvoetballers een belangrijke uit-
breiding waardoor van 18.00 uur tot
23.00 uur in het komende seizoen, in
kompetitieverband kan worden ge-
speeld.

meer in gevaar geweest en bepaalde
de eindstand op 9-17. Komende zon-
dag staat de thuiswedstrijd tegen
Tornado op het programma (aan-
vang 14.15 uur) en bij winst wordt het
kampioenschap gevierd met promo-
tie naar de hoogste klasse m de regio.
Als dat werkelijkheid wordt hebben
de ZVM-heren een afdeling bereikt
die niet eerder door een vereniging in
het rayon Haarlem bereikt is.

Dames
De ZVM-dames hebben na een

zwakke kompetitiestart, een zeer
sterk herstel ingezet waardoor uitein-
delijk nog uitzicht wordt verkregen
op een tweede of derde plaats op de
ranglijst. Bato, dat nog kampioens-
kansen had was niet opgewassen te-
gen het goede en stevige verdedigen
door de ZVM-dames. Aanvallend
kwam ZVM snel uit de verdediging
en met deze goede aanvallen werd
Bato bij rust op een 3-4 achterstand
gezet.

Na de doelwisseling bleven de
Zandvoortsen het accent op de ver-
dediging leggen, een taktiek waarte-
gen Bato het antwoord schuldig
bleef. Met nog een kwartier te spelen
werd de doorgebroken Janna ter Wol-
beek keihard tegen het asfalt gesme-
ten en moest geblesseerd het veld
verlaten. De strijd werd rommeliger
maar ZVM hield het hoofd koel en
speelde bekwaam naar een 7-4 over-
winning.

Voor de dames staat eveneens kp-
mende zondag de laatste wedstrijd
op het programma. Koploper KIC
komt op bezoek, aanvang 13.00 uur. •

Foto Dick Loenen

Afscheid echtpaar Van Duijn
ZANDVOORT - „Oom" Jan en „Tante" Tonny van

Duijn hebben na ruim achtendertig jaar het kantmebeheer
van Zandvoortmeeuwen op het complex aan de Van Len-
nepweg in andere handen gegeven. Een afscheid dus van
dit sympathieke echtpaar, dat werd gevierd met bloemen
en kadobonnen.

Jan van Duijn trad in 1945 in het bestuur als jeugdcommissielid
van ZVM met de taak het sportgebeuren op het complex Van
Lennepweg draaiende te houden. Een taak die bij hem in ver-
trouwde handen was.

Sinds 1961 waren Jan en Tonny van Duijn te vinden in de
kantine, waar ze het beheer voerden Vele jonge voetballertjes
hebben ze zien komen en gaan maar ook veel van „de kleintjes"
zien uitgroeien tot voetballers die nu m het eerste spelen. „Je
haalde ze er wel uit, de blijvers", zegt oom Jan. Al waren ze dan
zondag nog aanwezig bij hun allerlaatste toernooi, zaterdag werd
het officiële afscheid gevierd met bloemen en geschenken van
bestuur en jeugdcommissie.

Twee vertrouwde gezichten m deze kantine die in de toekomst
gemist zullen worden.

La Boule Unique lentetoernooi
ZANDVOORT - De jeu de boule-

club van Nieuw Unicum, La Boule
Unique, organiseerde op donderdag-
avond 3 mei een geslaagd lentetoer-
nooi voor doublettes

Aan dit toernooi namen twaalf
teams van La Boule Unique mee en
vier teams van de vereniging „Boule
de la Mer" van het Zeehospitium uit
Katwijk Er werd gespeeld om de
wisselbeker, m drie partijen tot zeven
punten

Na een spannende strijd ging de
bokaal uiteindelijk naar Toos Mei-
land en Ane Casteleyn Ze zullen de
wisselbeker omstreeks half septem-
ber tijdens het zomertoernooi moe-
ten verdedigen.

De tweede prijs was voor het team
Lydia van Luyn en Tmy Verinaas, de

derde prijs behaalden Hans Vermaas
en Peter Engelbert Terwijl Dirk Kits
tezamen met Janine van der Vlugt de
vijfde prijs m ontvangst namen

Er was een aparte prijs beschik-
baar gesteld voor het beste team uit
Katwijk. Hoewel de Katwijkers later
met boulen zijn begonnen, bleken ze
niettemin geducht partij te geven.

Het „Boule de la Mer"-team Hans
Dorsman en Marga Khjn eindigde in
het totaalklassement op de vijfde
plaats, en ontvingen deze orns

Sporting OSS
HAARLEM - De volleybalverem-

ging Sporting OSS nam deel aan het
Spaarne '75-toernooi m de Spaarne-
hal te Haarlem en kwam daar te
voorschijn als overwinnaar Het vier-
de semoien mixteam speelde drie
wedstrijden met als resultaat; eerste
partij 7-12, 8-13, tweede partij 14-7, 8-
11 en laatste wedstrijd 6-7 en 5-14

De meisjes adspiranten vormden
samen met de meisjes van het mix-
team een gelegenheidsploeg. dat niet
eerder met elkaar had gespeeld. Alli-
des ging als eerste kansloos met 2-0
ten onder met riante setstanden, 23-5
en 19-12 Tegen Spaarne '75 werd een
gelijkspel behaald via de setstanden
12-7 en 10-14 De laatste wedstrijd te-
gen OVRA leverde spanning op,
want die moest gewonnen worden
om de beker te bemachtigen. Van uit
een achterstand kon toch de eerste
set met 18-13 gewonnen worden en
ook de tweede set werd zegevierend
afgesloten, 12-10, waardoor de eerste
prijs in de wacht werd gesleept.

Het tweede damesteam speelde de
laatste kompetitiewedstnjd m de
Zeewijkhal en kwam tot een gehjk-
spel. Na een riante 2-0 voorsprong
werd door gebrek aan concentratie
de winst uit handen gegeven. Het
was een rustige partij waarin onno-
dig de winst werd weggegeven

Oud-voorzitter
overleden

ZANDVOORT - Op
maandag 7 mei is onver-
wacht overleden de heer
J.H.B. Brink, oud-voorzitter
en erelid van de Zandvoort-
se gymnastiekvereniging
OSS.

Dit j aar had de heer Brink,
in verband met zijn gezond-
heid, juist besloten, de voor-
zittershamer die hij al zeve-
nenveertig jaar bij OSS han-
teerde, aan een ander over te
dragen. Op 31 maart 1984
werd zijn afscheid, tijdens
het zestigjarig bestaan van
deze Zandvoortse sportver-
emging feestelijk gevierd.
Op de laatste ledenvergade-
ring werd hij benoemd tot
erelid.

De heer Brink is 74 j aar ge-
worden.

De begrafenis zal plaats-
vinden op vrijdag 11 mei om
11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats in Zandvoort.

Met dit verscheiden ging
een markante persoonlijk-
heid heen.

ZANDVOORT - Ondanks het
voor tennis niet bijster beste
weer, is zondag de kompetitie
door Zandvoort afgesloten met
een 4-4 gelijkspel tegen Leimo-
nias. Dit zeer verdienstelijke ge-
lijkspel was voor Zandvoort goed
genoeg om op de tweede plaats
te eindigen achter Cream Crac-
kers uit Groningen, hetgeen een
uitstekende prestatie is.

Wijnand van de Boom trad in het
eerste herenenkel aan tegen Louk
Sanders en begon zeer overtuigend
en pakte deze set met 6-2. In het be-
gin van de tweede set heeft Van de
Boom kansen gehad om door te bre-
ken, maar toen een game verloren
ging kwam Sanders steeds beter m
vorm. Van de Boom kon Sanders niet
meer achter in het veld houden, en
het opkomen-van de ex-Nederlandse
kampioen werd met goede volleys af-
gemaakt. De tweede en derde set
ging naar Sanders met 7-5 en 6-3.

Omdat Hans Bruggeman gebles-
seerd aan de kant bleef moest Hans
Schmidt zijn eerste enkelpartij, dit
seizoen spelen. Zeer gemotiveerd
kwam Hans Schmidt aan de start te-
gen Wouter Fok. De eerste set was
nog voor Fok met 5-7 maar daarna
kreeg Hans Schmidt het ritme te
pakken en met goed geplaatste bal-
len wist hij Fok te overspelen met 6-3
en 6-3. „Ik heb lekker gespeeld, het
ging prima en ik wilde graag win-
nen", stelde Schmidt.

Ellen Driebergen verloor na een
drie-setter, de laatste met 7-5, wat be-
tekende dat dat de eerste nederlaag
was deze kompetitie. Nicole Eiissen

ZHC hockey
HAARLEM - Voor de dames en he-

ren hockeyteams stonden de laatste
wedstrijden te wachten. ZFC heren
speelden een goede partij tegen
Haarlem, maar leed een 3-2 neder-
laag. De dames kwamen tot een pri-
ma gelijkspel tegen Ring Pass dat

Achtste plaats voor Zandvoorters
bij het nationaal kampioenschap

ZANDVOORT - Op zondag 6 mei
1984 nam de Carrouselclub Sande-
voerde van Ruitersport Centrum
Zandvoort voor de 2e maal deel aan
het nationaal kampioenschap voor
Carrouselclubs in de C-poule. De
wedstrijden werden gehouden in ma-
nége Reijerbos te Ridderkerk, alwaar
door 15 carrouselgroepen werd deel-
genomen. Carrouselclub Sandevoer-
de behaalde met ruim 40 punten de
8e prijs. De Ie prijs werd gewonnen
door De Monarch van manege Van
Poelenburgh uit Schoorl, die ook in
aanmerking kwam voor een extra
prijs voor het schoonste geheel.

JTweede werd Manege Molendijk uit

Heerhugowaard en derde de Carrou-
selclub Le Chevalerie van Manege
Any Dale uit Mniüerberg. De ruiters
en amazones van Carrouselclub San-
devoerde hadden een geheel nieuwe
carrousel ingestudeerd in de periode
vanaf september 1983 tot heden. De
groep, bestaande uit 16 deelnemers,
had veel werk gemaakt van het toi-
letteren van de paarden, het poetsen
van paarden en tuigage en kleding
van de ruiters en amazones. De
schoonheid ging echter grotendeels
verloren door de hevige regen, die het
inrijterrein in korte tijd veranderde
in een modderpoel. Onder deze slech-
te weersnmstandi?riPdpn moesten de

paarden uit de veewagens worden
gehaald, verzorgd en gezadeld, ter-
wijl de ruiterkleding verzadigd werd
door het hemelwater. Desondanks
werd te 11.00 uur vol goede moed
gestart.

Gezien de omstandigheden
was er bij de deelnemers enige span-
ning aanwezig, waardoor er toch wel
minder goed gereden werd dan tij-
dens de trainingen. Gezien dit feit
was de Carrouselclub tevreden met
het behaalde resultaat, hetgeen een
winst betekende ten opzichte van
vorig jaar, toen de Carrouselclub San-
devoerde de 6e plaats behaalde van
de 7 deelnemende carrouselgroepen.

nog m de race voor het kampioen-
schap was, 1-1.

De strijd tussen Haarlem en ZHC
was van geen belang meer, maar
stond toch op een redelijk niveau

Van veel krachtsverschü was geen
sprake, waardoor er een spannend
gevecht ontstond, Haarlem narn een
2-0 voorsprong en Joost Poelman
bracht Zandvoort op 2-1. Na de rust
kwam ZHC sterk in de aanval, maar
een uitval van Haarlem betekende 3-
1. Joost Poelman bracht ZHC nog
wel terug m de strijd (3-2), maar meer
zat er niet m.

De Zandvoortse dames traden aan
tegen Ring Pass dat moest winnen
om kansen op een kampioenschap te
behouden Zandvoort voldeed aan
haar sportieve plicht en nam al snel
door een treffer van Sandra van de
Brom een 1-0 voorsprong. Er ontwik-
kelde zich een fanatieke strijd, waar-
bij Zandvoort het beste van het spel
had. Ring Pass kwam vlak voor rust
bij een uitval op 1-1. Na de doelwisse-
ling kreeg de strijd een onvriendelijk
karakter, maar de stand onderging
geen verandering meer.

Remise Z '75
HAARLEM - Hoewel in het voet-

balgevecht tussen DSC'74 en Zand-
voort '75 niets meer te winnen of te
verliezen was streden beide teams
sportief maar wel fel om de winst.
Uiteindelijk hielden zij elkaar in
evenwicht, 1-1.

In de eerste helft waren beide
teams aardig tegen elkaar opgewas-
sen. Zandvoort '75 speelde vrijuit en
het was duidelijk te zien dat er een
druk van het team was afgevallen,
nadat vorige week het vierde klasser-
schap was gecontinueerd. Goed op-
gezette aanvallen brachten de Zand-
voorters vaak in gunstige positie
maar de afwerking was niet nauw-
keurig genoeg

Na de rust werd een foutieve terug-
speelbal in de Zandvoortse defensie
onderschept en DSC'74 profiteerde
door 1-0 te scoren. Zandvoort '75
kreeg na dit doelpunt een sterk over-
wicht en de snel opkomende verdedi-
ger Bart Kopps zorgde nog wel eens
voor onrust in de Haarlemse defen-
sie. Vijf minuten voor het einde
kwam Zandvoort '75 verdiend tot de
gelijkmaker toen Tome Toonen van-
af de elf meterstip raak kogelde, 1-1.

In de slotfase greep Zandvoort '75
net naast de zege toen een voorzet
van Coen van der Heuvel door Ge-
rard Nijkamp op de lat belandde.

Zandvoort besluit laatste
wedstrijd met sterk gelijkspel
daarentegen draait steeds beter en
kwam tot een uitstekende zege op
Brigitte Pardoel, 6-2, 6-2. De dames
dubbel ging verloren evenals de he-
rendubbel. In deze partij namen
Schmidt en v.d. Boom een 3-1 vpor-
sprong maar na een foutieve scheids-
rechtehjke beslissing liep het bij de
Zandvoorters niet meer. Sanders en
Keune konden terugkomen en pak-
ten de partij met tweemaal 6-4.

Omdat Bruggeman geblesseerd
was moest Wijnand van de Boom
aantreden in het gemengde dubbel,
en dat ziet de lange Zandvoorter met
erg zitten. Toch maakte hij er een
goede wedstrijd van en samen met
Nicole Eijssen werd het toch een
overwinning. Doordat Hans Schmidt
en Ellen Driebergen een prima partij
speelde tegen Fok en Lught en met
winst besloten, eindigde de wedstrijd
in een knap gelijkspel, 4-4.

Technisch leider Jur v.d. Lip kon
niet anders dan zeer content zijn met
het resultaat: „Een tweede plaats is
zeer goed met deze ploeg. Wij zijn een
club met weinig geld en dat is bij an-
dere teams wel anders. We hopen dan
ook dat er een sponsor komt, waar-
door we dit team bijeen kunnen hou-
den of zelfs versterken".

Het tweede Zandvoortse team be-
haalde voor de eerste keer een over-
winning op Prinsejagt uit Benne-
broek. Haico Fiekert kwam uit tegen
Haarhuis en met zeer sterk spel werd
het eerste Zandvoortse punt binnen-
gehaald. Maarten Mes verloor maar
door een overwinning van Sandra
van der Heijden kwam Zandvoort op
voorsprong. Vera Bruggeman had er
drie uur voor nodig om winnend de
baan te verlaten met de setstanden
6-7, 6-4 en 6-4. De heren dubbel van
Prinsejagt was iets nauwkeuriger
dan het Zandvoortse duo. De ge-
mengde dubbels leverde voor Fiekert
en Van der Heijden een zege op maar
Brandse en Bruggeman gingen ten
onder. Uitslag 5-3 voor Zandvoort.

De damesdubbel Nicole Eijssen en Ellen Driebergen, een match die voor
Zandvoort helaas verloren ging. Foto: Dick Loenen.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18 30 uur
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem Maandagmiddag van 14.00-
17 00 uur, lel 023-318115.

12-13 mei 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Bluine, tel
19507
HUISARTSENPRAKTIJK Bounian
en Mol, arts B F.J Bouman. tel
14600
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel 13355, Fliennga, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek.
H.B.A. Mulder, tel. 13185
AVUKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wrjkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

WATER
STANDEN

Datum
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
16 mei
17 mei

H W
11.54
0.42
1.47
2.41
3.29
4.14
4.55
5.31

LW
7.11
8.31
9.41

10.42
11.32
12.18

0.42
1.24

HW

13.09
14.15
15.12
15.59
16.40
17.19
H.57

LW
20.06
21.19
22.18
23.11
23.58

13.01
13.42

Maanstandeir dinsdag 15 mei VM 5.29
uur.
Springtij: donderdag 17 mei NAP +
103 cm.

Oudshoorn, Kochstiaal GA, Zana-
vooit. tel. 02507-14437, b g g 023-
313233.
DIERENARTS: mevr Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel 15847.
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel 023-319191
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g g. 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7 00 tot 8 00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zij n.

BURGERLIJKE
mm;

GEBOREN Simone Anna Maria,
dochter van Cornelis Brands en Ger-
harda J van Keulen: Dave, zoon van
Martien J H Kuol en Zehava Farchi.

ONDERTROUWD Dirk Jan van
de Klashorst en Catharina M Th.
Suurenbroek. John L Todd en Gun-
hild M.E Stockem; Pieter Ch. Visser
en Rosalia C Paap.

OVERLEDEN: Cornelis Schaft oud
64 jaar; Johanna Groot geb. Wijdo-
gen 62 jaar; Jeanne Faessen geb
Dusseldorp oud 66 jaar

WEEKEND: 12-13 mei 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag' 10 00 uur' ds J. A. van Leeu-
wen Gemeensch Herv./Ger. dienst.
Crèche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag: 10 00 uur: gemeensch dienst
in de Herv Kerk. Ds. J.A. van Leeu-
wen.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
10 45 uur Nieuw Unicum Dienst o l.v
ds R. Gadikema.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochickerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur. EV met orgel/sa-
menzang
Zondag: 8.45 uur. stille viering. 10.45
uur: Ie commumeviermg m.,m.v.
Jeugdkoor St. Agatha. Thema „Hij
roept ze bij hun naam".
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag: 9.30 uur: Zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen, 10.30 uur: Mor-
gendienst Ds. G. van Immerzeel
Koog a/d Zaan, 19.00 uur: Avond-
dienst ds W. Tamboer; woensdag
20 00 uur' bijeenkomst celgroepen
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniel, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
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NIEUW!!! NIEUW!!!

Geniet op ons zonnig terras van

ZWITSERSE
ijsspecialiteiten

'T BOECKANIERS-NEST
RESTAURANT - BAR - GRILL
ZANDVOORTSELAAN 187 - 2042 XL ZANDVOORT - TEL. 02507-1 2401

PEDICURE uitsluitend bij
u aan huis Tel. 023-
29170G.
Gemeub KAMER te huur.
Tel 15182 - 16033.
Te koop 4-pers. SPRITE
TOERCARAVAN met nw.
voortent, daarbij auto Mit-
subishi samen een goede
komb . prijs n o.t k Brie-
ven Dumdooi'laan 3, Bent-
veld. tel. 023-240863
Te koop aageb goed on-
derh BENEDENHU1S 5
min v centr Ind gr
woonk . 2 kl slaapk , hou-
ten keuken, luxe toilet m
douche, voor- en achter-
tuin, eigen grond, n w.
electr leidingen, geen ma-
kelaarskosten Koops.
f 98 000 -. Tel 02507-
15567
* Te koop EETHOEK uit-
schuiftafel rond, 110/144
met 4 stoelen klassiek
ƒ200- Tel. 02507-15613
na 18 uur
* 19-jarig meisje biedt zich
aan als HULP IN DE 1IUIS-
HOUD1NG voor halve da-

. gen Tel 17055
'* Te koop II FIETS ƒ50- ,

meisjesfiets ƒ 60 -. electr.
grasm ƒ 75 -, grasm
ƒ 25 -, linnenkast hang-
leg ƒ100- , kmdcrfiets-

" stoeltje achter ƒ 25.- Tel.
: 17421 na 4 uur

* Te koop aangeb. KOEL-
KAST AEG, tafelmodcl.
zga.n. , tevens 3-zits
bankstel, beige stof, 3 jaar
oud, prijs n o t.k. Tel.
02507-19061 (na 17.00
uur).

Voor voordelig SCHIL-
DER-, WIT- EN BEHANG-
WERK. De Boet. Tel.

' 02507-15655, voor vrijbhj-
vendo prijsopgave.

Gevr HULP voor 2 ochten-
;den of 2 middagen per
iweek. Tel. 16559.

Ooit aan gedacht om
volwassene weer naar
ooi te gaan?

Studeren is niet aan leeftijd gebonden. En steeds meer mensen ontdekken dat.
Soms alleen maar om op plezierige wijze de eigen ontwikkeling te verbeteren. Soms is studie
nodig voor betere mogelijkheden in de werksfeer.

Het Erasmus College biedt mogelijkheden voor dag-en avondonderwijs aan vol-
wassenen in Haarlem, Schalkwijk, IJmuiden, Velsen, Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp.

U kunt nu inschrijven voor het nieuwe studiejaar of het informatieboekje aan-

vragen. Bel meteen voor MAVO: 023-25 65 57. HAVO/VWO: 023 - 25 2358.

EMSMUS COLLEGE
DAG- EN AVONDONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN.

Sekretariaat: Sportweg 9,2024 CN Haarlem.

Gevraagd KINDERFIETS
leeftijd 10 jaar Aangebo-
den erg mooie fiets 6-7
jaar, meisjesfiets ƒ 75.-.
Electr. gitaar + boxen. Tel
02507-16017.
NIEUW VAN ANGE-
LA * * * * ' . Bel nu 020-
791018!!! Bel snel!!!
KAMERVERHUUR De
Witte Zwaan. Tel. 02507-
12164/13713.

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-

: TIES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-
: CULIER
i Wlc'O-advertentlcs worden gezet over 1 of 2 kolommen
• breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
• „MICRO'S".
' Plaatsing is mogelijk in de volgende edplics
• Badhoevese/Slolense Courant en Zwanenburgse/Halfwegse

Courani ƒ 0.47 per millimeter.
• Sluillijd: dinsdag 17.00 uur.
i Hooiddorps/Ver.neper Nieuwsblad / 0.43 per millimeter.
ï S'uülijd: dinsdag 17.00 uur.
' U kunl uv; tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 ol 02953-
• 2673 ol algeven ol zenden aan:

+ Weekmodia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
' AG Aalsmeer.
• * 3?dho<?vpse/Slotense Courant, p.a. Verkuyllaan 8, 1171

EE Badhoevedorp.

• Plr.atslng Is ook mogelijk in de volgende combinatie:
' • Combinatie Q -f Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
• Weekblad, Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeer-
; der Courant, Buitenvelderlse Courant, Diemer Couranl, De

Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. alle edities van hel
Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad

. Qost-Waleriand. De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Wees-
per, Muider Posl en Almere Posl
/4 60 per millimeler.
Sluillijd. vri'^ag 16.00 uur.

• Inlormalie over onze overige aaniroX<5li|ke advcrtenlieco-
mmalies in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knigbaar.
0 Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening ge-
bracht.
• GIJ plaalsmg in C<Q Micro's worden geen bewijsnummcrs
versluurd Op verzoek wordl aan de adverteerders builen hel
vcrsprcidingsbicd een kram versluurd. hiervoor wordt / 1.00
in rekening gcbrachl

U kunt de Icksl vnn uw Micro.advcrtcnlie corn 2. lolclomsch
opgeven lel 020-502 3004. 020 5023005 ol 020-f>02 29M
(deze nummers Zijn nicl voor bczO'qklachlcn) ol zenden aan
Ccnlralc ordcraldcllng \Vcckmcdia,
Postbus 122.
1000 AC Amslcrdnm.

Qc sluiliijdcn • behalve die op vrijdag • gelden voor plaatsing i
ieulldo week Voor betaling onivangi u een acceplgnokaart

* BIJLES aangeb. in wis-
en natuurkunde door 3e
jaars TH-student. Tel.
02507-18754.
HILLEGOM-ANTIEK.
Honderden gezellige meub.
in vele houtsoorten v. be-
taalb. prijzen. Ook klein
antiek. Leidsestr. 122, in
tuincentr. Dagel. geop.
Koopavond 02520-20993.
* Te koop WETSUIT (Long
John + Bolero), als nieuw,
mt. small (11 t/m 13 jr)
ƒ 200.-. Tel. 16362.
* Meisje 14 jaar biedt zich
aan als OPPAS en/of hulp
in de huishouding. Tel.
14421 na half 5.
* Particulier vraagt SNOR-
FIETS. Tel. na 17.00 uur
02507-19352
* Te koop splinternieuw
FOTOTOESTEL Practica
MTL 5, ƒ 225.-, tel. 18507.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte! Tel. 020-999245.

* ALLROUND BOUWVAK
KER of chauffeur (werk
loos) vraagt werk van
uur per dag. Tel. 02507
19593.
* Te koop WITTE RADIA
TOR als bijverwarming
800 Watt ƒ 25.-. Na 6 uur
12141.
* Te koop aangeboden
SPORTRACEFIETS, 10
versn. ƒ 250.-. Tel. 02507
16516.
* Te koop l katoenen smyr
na TAFELKLEED, nieuw
rond 150-155 rond, beige
bloemen ƒ 45.-. 12141 na 6

* BIJLES gevr. in rekenen
voor jongen van 12 jaar
Tel. 17889 na 18.00 uur.
* Gevr. HUISHOUDELIJ
KE HULP. Bellen voor
10.00 uur 's morgens
02507-12495.
* Te koop COMPRESSOR
defect aan electromotor
verder in goede staat
ketelinh. 50 liter ƒ 150.-
Tel. 02507-14490.

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Fjijksgedip/omeerd ... _..

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

OPGELET!
Voor nieuwe leerlingen, schakel en

automaat:

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voorafspraken bellen tussen 18.15en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62/3 - 2042 BT Zandvoort
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87.

G R A T I S

iCRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft.

Elfv] jftl P|0
TELE

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw giatis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij'

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

H A AL J E BI J D E V. A .G D E ALER.

Stoelhoezen geven het interieur van
uw Volkswagen of Audi op slag een
ander aanzien en als u wilt een
sportief accent En u kunt rekenen
op vele duizenden comfortabele
kilometers. Bij ons bent u zeker
van eentprimavmateriaalkwaliteit

en „pasvorm"]
Voor iedere Volkswagen en Audi zijn de
maatgemaakte Stoelhoezen snel leverbaar.
Voor een alleszins redelijke prijs. Kom bij

ons even wat voorbeelden zien. SetVW-sport
Stoelhoezen, bestaande uit: 2 voorstoelhoezen,

l achterbank „plaid hoes" en een gratis bijpassende
sporttas, f179,--

Ruildelen tot
50% voordeliger. Bij

inru i l zijn o.a. de volgen-
de defecte onderdelen geld

waard. • koppclingsplaat
• dynamo • diesel brandstofpomp
• waterpomp • rem schoenen

SERVICE
Voor F K),- heeft u een Kever
Voordcelpas! De/e pas geeft u
recht op de volgende aanbiedingen
• uitlaat compleet vervangen v.a.
f210,- .schok- '--;,..,
brekers „t v*»'*»*
(achter) ver-
vangen v.a. '
fi39.-
• 25°/o korting '''
op onderdelen (excl. aggregaten)

-AvtoPlus
y.D.O. Quarujijdklokjc

van l"86.10 voor

Set spallappen
eenvoudige montage,

prijs per set v.a.
Volautomatische antenne
l lirschmann. Garandeert
uocde ontvangst. 1/O

Van f 191,10 voor I07>"
Set wieldoppen
Voor 13" velgen.

Prijzen al vanaf
Zijwindschermen
Spil air. Prijs per set v.a.

ifwch-uji
ppplicutei
wmbatï-ïl

Zonnedak.incl. montage.In twee
standen te openen, makkeli jk
uitneembaar.
Inclusief montage v.a. f 439,-.

Originele lakstil'ten.
In alle Volkswagen en Audi-
kleuren. Voorzien van haarlijn
penseel. Uit voorraad leverbaar
v.a. £7,6a

Originele Golf uitlaateind-
dempc.r.
Met speciale nikkelcoating
beschcrmlaag. Nu een heel jaar
garantie.
Inclusief montage v.a. f145.-.

ERVICE
' Controle van: accu, ontsteking,
carburateur, koelsysteem, uit-
laat, koppeling, remmen en
schokbrekers, verlichting, rui tc-
wisscrs en trekhaak/contact-
doos. l'60.-. (Inclusief afstelling).

Trekhaak.
Voor Golf, Jetta en Polo. Inclu-
sicfclignoteur,kabelset,hu!pkop-
peling en montage v.a. £3

Originele ruitewisserbladen.
Voor Polo, Derby, Audi 50, Golf
en Jetta met gratis montage
f29,90.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zanclvoori, Tel.: 02507-14565.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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Vlet vereende
trachten verbouwden
Ie Drommels De
Sierkan tot Pico Bello
Maandenlang hebben de inwoners
m Zandvoort zich afgevraagd, hoe
1 ijssalon van de familie Drommel
uit zou zien, wanneer het werk
aar was, want met de zeer rigoreuze
•rbouwing werd door iedereen in-
ns meegeleefd.
De familie Drommel, en met hen de
erknemers, onder andere timmer-
an Ton van de Brom, hebben over-
•en gemaakt om toch vóór het sei-
:>en de zaak te kunnen openen. Op
'oede Vrijdag was het dan zover, en
;ots werden de deuren van Pico Bel-
geopend.
Trots, mag men dan ook wel zijn,
ant wat er over gebleven is van het
irspronkelijke pand van De Sier-
m, dat in 1908 werd gebouwd, is
et veel.

noodzakelijk. Vakdiploma's die door
hen, tussen het verbouwen door, wer-
den behaald in februari. Na die da-
tum werden zij door een bekende Ita-
liaanse ijsmaker ingewijd m de spe-
ciale technieken om te komen tot een
bijzonder verantwoord, echt Ita-
liaans produkt. Dat nu in 16-30 ver-
schillende smaken verkrijgbaar is.

Verbouwing

Ten eerste werd de vloer verlaagd,
>t straatnivo, zodat het opstapje
lar de winkel verdween. „Daar zul-
n niet veel mensen rouwig om zijn,
ant velen hebben hierover bijna
in nek gebroken", zegt Piet Drom-
el, de trotse eigenaar van de zaak.
et vloeroppervlak werd dus met 80
n verlaagd, het sousterrain dat
•erbleef werd doorgetroken naar de
odezaak m de Kerkstraat, zodat
•ze nu over een flinke magazijn-
imte beschikt.

Doordat de vloer zakte, ontstond
n bijzonder hoge ruimte, waarin
n extra plafond werd aangebracht.
) ontstond een extra etage, bereik-
lar via een trap vanaf de salon,
jar de ijsmachmes, roerapparaten
i vnesruimten een plaatsje kregen,
icr is het waar de zoons Piet-Jan en
onald de verrukkelijke ijssoorten
aken die in zo'n ruime mate worden
rkocht.
„Uitsluitend puur natuur, geen es-
nce of hoe die troep ook mag he-
n", wijst Drommel sr. trots, in de
letteloze ruimten waar zijn zoons
:h iedere morgen terugtrekken om
> dagproduktie te vervaardigen.
Piet-Jan en Ronald zijn in het na-
ar van 1983 begonnen met de stu-
/want voor het openen van een ijs-

lon zijn diverse vakdiploma's

„Bijzonder dank zijn wij ook ver-
schuldigd aan de medewerkers van
bouw- en woningtoezicht, die ons
enorm hebben geholpen toen de ar-
chitect ermee stopte", vertelt Piet
Drommel.

Piet had namelijk zelf de ideeën
voor deze zaak ontworpen, en wenste
daar niet van af te wijken, hetgeen
hem niet in dank werd afgenomen
door de betrokken architekt. „Het
was natuurlijk ook een heidens kar-
wei. Eerst de gevel eruit aan de Kerk-
straat, toen die klaar was, die eruit
aan het Kerkplein. Wij hebben er op-
klapbare stalen deuren in aange-
bracht, aan beide zijden, zodat wij de
zaak altijd kunnen opendoen aan de
luwe zijde, en de windkant gesloten
houden. In totaal zijn er twaalf deu-
ren, plus nog de echte winkeldeur op
de hoek, die echter waarschijnlijk al-
leen 's winters opengaat".

Lang heeft de familie Drommel ook
gepiekerd over de naam, totdat de
zoon in het Casino een complimentje
kreeg van een Italiaanse klant „Pico
Bello" zei de man, en de croupier
Drommel wist op dat moment hoe de
zaak zou moeten worden genoemd.
Het ontwerp van de naam is, hoe kan
het anders, ontstaan door gemeen-
schappelijke inspanning van de fami-
lie Drommel.

Het interieur, wit marmer, met veel
koper, en rode tafels en stoelen (even-
eens afkomstig uit Italië) nodigt uit
tot het nuttigen van één van de vele
ijscoupes, die door meisjes gekleed in
het wit met een rood strikje, worden
geserveerd. Bovendien is de koffie
erg lekker. Voorlopig is Pico Bello da-
geijks tot 's avonds laat geopend. Of
men de wintermaanden ook dage-
lijks geopend zal zijn is nog de vraag.
„Wel op zondagmiddag, dat is een
ding dat zeker is", aldus Piet Drom-
mel.

M.A.

Zo zag de Sierkan eruit gebouwd in 1908. Voordien was op deze plaats
een boerderij gevestigd. Foto Berlott

Pico Bello, aan het Kerkplein'hoek Kerkstraat, onherkenbaar ver-
bouwd naar ontwerp en tekeningen van Piet Drommel.

Demonstratie in Urk
ZANDVOORT - De leden van
; KNZHRM uit Zandvoort heb-
;n bevrijdingsdag niet doorge-
•acht in Zandvoort, maar waren
e dag de gasten van het zuster-
ation Urk.
Een demonstratie van de
andvoortse redders met het
ippertoestel vormde een spe-
aal onderdeel van de viering
m Bevrijdingsdag in deze vis-
rsplaats.
„Wij hadden die uitnodiging
itvangen, omdat in Urk uitslui-

tend met de boot wordt gewerkt.
Met het wippertoestel is men
daar niet bekend en wij vonden
het een hele eer", vertelt de heer
Zijp van de KNZHRM enthou-
siast.

Het blijkt dat men zich nog de
meeste zorgen heeft gemaakt over de
reis, het wippertoestel moest ver-
voerd worden op een truck van de
KNZHRM en omdat deze nog stamt
uit de jaren 1942/1944 zagen de pessi-
misten zich al halverwege gestrand.

Het bleek uiteindelijk best mee te
vallen. De oude truck haalde nog een
snelheid van ruim 80 km/uur en men
arriveerde compleet met wippertoe-
stel op tijd in de Urkse haven. Hier
werd het toestel opgezet en een de-
monstratie gegeven.

Op het havenhoofd werd de drie-
poot met wipper opgesteld. Aan de
overkant lag de UK-39 van de vissers-
vloot die in „gevaar" verkeerde. Door
commandant Sol van Zandvoort
werd de lijn overgeschoten naar het
in nood verkerende schip en verbin-
ding gemaakt. Daarna werd een
Zandvoorter in de reddingsbroek ge-
hesen om de verbinding uit te probe-
ren. Dit leverde hem wel een natte
broek op, omdat halverwege bleek
dat de lijn wel iets strakker gespan-
nen kon worden.

Hierna vond onder grote publieke
belangstelling de demonstratie
plaats, waarbij tal van vrijwillige
hulpverleners waren ingeschakeld.
Zo werd er een brand aan boord van
de UK-39 geblust, werden er gewon-
den met de Urker-reddingsboot Hes-
sel Snoek van boord gehaald en over-
gedragen aan leden van de EHBO-
post, en de overige leden van de be-
manning werden m veiligheid ge-
bracht middels het wippertoestel. In
die tussentijd was het de Zandvoor-
ter Jacques y.d. Berg die de hele red-
dingsoperatie van deskundig com-
mentaar voorzag. Na nog een vis-
maaltijd genuttigd te hebben in Urk,
vertrokken de Zandvoorters weer
huiswaarts. „Gelukkig hebben wij
maar één lekke band gehad met de
truck, eigenlijk zijn wij verbaasd dat
hij het uitgehouden heeft", was het
commentaar van een der leden.

Aan het einde van de zomer zullen
de Urker redders de gasten zijn van
het Zandvoortse station en wellicht
een echte zeeredding kunnen mee-
maken.

Jnieke expositie in De Krocht
ZANDVOORT - Door Walter
?treuer wordt momenteel in
renigingsgebouw De Krocht
n grote slangenexpositie, ge-
uden. Deze tentoonstelling is
gelijks te bezichtigen van
00-22.00 uur.

iet is ongetwijfeld een boeiende
Hoonstelling met onder andere
ertig terraria waarin zich vele soor-

slangen bevinden. Er zijn py-
Jiis, boa's, adders, brilslangen, hier
fs een albino, ratelslangen en an-
•e bekende en minder bekende
irten.
bovendien behoort bij ieder terra-
m een teksttableau, zodat bezoe-
s zichzelf op de hoogte kunnen
Hen van de leefgewoonte van de
ren die zich achter de glaswand
vinden.
Veilig achter glas", dat wel, want
owel Walter Getreuer zegt dat veel

de verhalen rond de slangen niet
ar zijn, blijken de bezoekers nog
eds wat huiverig te staan tegen-
er deze dieren.
Oaarom ook zijn er diaklankbeel-

die de bezoekers beter op de

hoogte brengen van deze dieren. Zo
blijkt het een fabeltje te zijn dat een
slang door de tonen van een fluit van
een „slangenbezweerder" zou gaan
dansen. Deze en nog andere wetens-

waardigheden over slangen in De
Krocht. De tentoonstelling duurt nog
tot en met 20 mei. De toegangsprijs
bedraagt ƒ 5,- voor personen van 12
tot 64 jaar. ƒ 2.50 voor kinderen van 4
tot 12 jaar en ƒ 4,- voor personen
ouder dan 65. Scholen krijgen 507,
korting. De toegang voor kinderen
onder de 4 jaar is gratis.

De zwart/witte cobra uit Afrika is net als alle andere slangen dool'.

woningzoekenden
ZANDVOORT - Het aantal mensen

dat binnen de gemeente Zandvoort
een woning zoekt, neemt nog steeds
toe. Uit een overzicht van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning blijkt dat er tijdens het eerste
kwartaal van 1984 215 aanmeldingen
bijkwamen. De stijging is wel minder
dan die tijdens het laatste kwartaal
van 1983, die bedroeg toen 250.

Vooral in de categorie „gezinnen
met één kind" liep het aantal aan-
meldingen terug, van 30 gedurende
het vierde kwartaal van het vorige
jaar naar 14 tijdens het eerste kwar-
taal van 1984.

Thans zoeken 210 gezinnen met
één kind een woning in Zandvoort.
Ook aan de lijst van de twee-per-
soonshuishoudens werden minder
woningzoekenden toegevoegd. Dit
aantal steeg van 534 tijdens het der-
de kwartaal naar 578 in het vierde
kwartaal, dus een toename van 44,
terwijl er thans 605 staan ingeschre-
ven, dus hebben zich in deze catego-
rie 27 gemeld. Verder kwamen er ook
minder aanvragen binnen van alleen-
staanden: van een stijging met 89 tij-
dens eind 1983 naar een stijging met
69 gedurende het eerste kwartaal van
1984. Geconstateerd wordt dat wel
meer gezinnen met twee kinderen
werden aangemeld. Er kwamen er 19
bij in 1984 en 16 tijdens het laatste
kwartaal van het vorige jaar.

Deze keer werden geen aankomen-
de gezinnen toegevoegd aan de lijst.
Het totaal van alle categorieën wo-
ningzoekenden in Zandvoort be-
draagt thans 1979.

NAAMSVERANDERING CULTUREEL CENTRUM

Genootschap voorlopig nog niet
onder dak in Z'voorts Museum

ZANDVOORT - Het college
van b en w ziet wel iets in het
voorstel van de beheerster van
het Cultureel Centrum, om de
naam te wijzigen in Zandvoorts
museum. Volgens Emmy van
Vrijberghe de Coningh werk de
naam „Cultureel Centrum" ver-
warrend.

„De naam „Cultureel Cen-
trum" voldoet niet meer, het is
een naam die de lading niet
dekt", aldus de beheerster, die
erop wijst dat men niet zo maar
het Cultureel Centrum binnen-
loopt om te kijken. Door de
naamgeving is er ook een con-
stante stroom aanvragen van
buiten de gemeente voor toneel-
voorstellingen, recepties en an-
der verhuur. Verzoeken die moe-
ten worden afgewezen. Bij het in
bruikleen vragen van bezittingen
van andere instellingen speelt bij
de gevraagde partij altijd de idee
dat het Cultureel Centrum ook
gebruikt wordt voor bruiloften
en partijen en andere societeit-
achtige evenementen, waardoor
aarzelend wordt gereageerd op
de verzoeken vanuit Zandvoort.

Zij is van mening dat de naam
Zandvoorts Museum duidelijker
maakt waarvoor het centrum in
Zandvoort momenteel wordt ge-
brukt, namelijk het houden van
exposities en tentoonstellingen.

Emmy van Vrijberghe de Coningh
beheert het centrum, sinds de ge-
meente de exploitatie van de Stich-
ting Cultureel Centrum enkele jaren
geleden overnam.

Verschillende verenigingen die zich
bezighouden met de historie en cul-
tuur van de badplaats zoals de Folk-
lorevereniging De Wurf, de bom-
schuitenbouwclub en het Genoot-
schap Oud Zandvoort moesten toen
uitzien naar andere huisvesting.

Gezien de te hoge exploitatiereke-
ningen werd door de gemeenteraad
besloten het centrum niet meer voor
deze aktiviteiten beschikbaar te stel-
len, en wegens gebrek aan belang-
stelling voor culturele aktiviteiten
(toneel, dans en muziek) het centrum
slechts vijf middagen per week van
13.30-16.00 uur voor het publiek open

te stellen voor bezoek aan tentoon-
stellingen.

Meer aandacht
Speciaal het Genootschap Oud
Zandvoort heeft veel moeite met de-
ze besluitvorming gehad, en heeft die
nog. Met name de eigen inbreng van
het Genootschap in het centrum
door het inrichten van de stijlkamer
en de regentenkamer is tot een mim-
mum terruggebracht. Men heeft het
college van b en w nu verzocht, om m
het kader, een grotere bekendheid
van het Cultureel Centrum onder de
Zandvoortse bevolking, een eigen in-
tareng te leveren.

Zo wordt voorgesteld een prenten-
kabinet (Zandvoorts) m te richten, en
deel te nemen m het beheer van ge-
noemde oud-Zandvoortse kamers
Tevens zou er een bestuursvorm ge-
vonden kunnen worden waaraan
door het Genootschap wordt deelge-
nomen. Bovendien zou het Genoot-
schap Oud Zandvoort weer graag m
het Cultureel Centrum terugkeren,
omdat men van mening is dat het
Genootschap daar thuis hoort.

Concrete plannen
Het college is echter van mening

dat het Genootschap eerst maar eens
met wat concrete plannen moet ko-

men, alvorens deze verzoeken be-
spreekbaar zijn.

Raadslid Jaap Koning, Gemeente-
belangen, is van plan nog deze week
de besturen van het Genootschap, de
bomschuitenbouwclub en de folklo-
revereniging bijeen te roepen. „Dan
kunnen wij misschien komen tot een
werkgroep die de plannen van het
Genootschap nader kan concretise-

Dit deelde hij mede op de commis-
sievergadering financiën en culturele
zaken waar het advies van het colle-
ge werd behandeld.

De commissieleden van CDA, D'66
en PvdA konden zich wel vinden in
het voorstel van het college, tege-
moet te komen aan de wens van Em-
my van Vrijberghe de Coningh het
centrum om te dopen m een Zand-
voorts Museum. Jaap Methorst
(VVD) was daarentegen van mening
dat de bevolking in deze naamsve-
randering gekend dient te worden.
„Schrijf een prijsvraag uit, dan wordt
het centrum eveneens onder de aan-
dacht van de bevolking gebracht, „zo
stelde hij voor.

De gemeenteraad van Zandvoort
kan het voorstel van het college in
een der eerstkomende vergaderingen
tegemoet zien

Zandvoortse waarnemingen: Jules Fransen

Overschot zonneschijn
JL/e bloeimaand is van

' start gegaan met vrijwel normale
temperaturen voor de tijd van het
jaar. Dat wil zeggen 17 a 18 gra-
den Celcius. Vanaf zondag echter
zijn wij met sterke noordelijke
winden in een aanzienlijk frissere
luchtstroom terechtgekomen.
Werd op zaterdag nog 15,2°C be-
reikt, zondag overdag werd het
zelfs warmer, 16°C. Deze tempera-
turen werden in Zandvoort geme-
ten. In Mijdrecht was het respec-
tievelijk 18,2 en 11,0°C. Het weer
was die dag danig uit de hand ge-
lopen.

Na bijna drie weken droogte
heeft het ook weer eens geregend.
Nochtans stelden de hoeveelhe-
den in Mijdrecht, van 0,6 en 1,8
mm respectievelijk gevallen op
dinsdag l mei en zondag 6'mei,
nauwelijks iets voor.

In Zandvoort kwamen de milli-
meters zelfs niet hoger dan 01, en
zondag was het droog.

Onweersbuien hebben zich dan
wel laten zien boven het binnen-
land, in Zandvoort daarentegen
kan van een fatsoenlijke onweers-
bui en regen nauwelijks worden
gesproken.

Onweersbuien zijn namelijk
zeer plaatselijk en het kan gebeu-
ren dat op een afstand van enkele
kilometers het regenbeeld totaal
verschillend is.

Op kleine afstanden kunnen
zich dan erg grote neerslagver-
schillen voordoen. Dat bewijst
ook wel het weerrapport van de
luchthaven Schiphol op donder-
dag 6 mei. Op Schiphol vielen en-
kele druppels, 0.1 mm, in Mij-
drecht 5,3 mm en in Zandvoort
was het droog en zonnig. Met eer
temperatuur van 14,5°C.

Het is opvallend datje al zoveel

mensen met een gezonde bruine
huidskleur tegenkomt. Niet ver-
wonderlijk overigens, wanneer u
weet dat de zon dit jaar al zo'n 60
uur meer heeft geschenen dan
normaal. Vooral de maand april
nodigde ons uit om met 200 uur
zo'n 40 uur extra van dit hemelli-
chaam te profiteren. Blijkens de
gemiddelden van mei zouden wij
in deze op één na zonnigste
maand van het jaar op 202 uren
mogen rekenen. Eén ding is zeker,
wij twijfelen er niet aan dat het
getal van de bloeimaand van vo-
rig jaar wordt overtroffen. Mei
1983 was immers te vergelijken
met een verregende herfstmaand.
Met 105 uren zon werd mei vorig
jaar de somberste meimaand van
deze eeuw. Bovendien behoorde
ze tot de koudste acht meimaan-
den van deze eeuw. Op het gebied
van regen werden ook al bijna re-
cords geboekt: 110 mm (normaal
40 mm) m Zandvoort.

Na dit „zonnige" en tegelijker-
tijd ook „sombere" verhaal kan ik
mij voorstellen dat sommigen van
u zich wellicht afvragen hoe men
nu precies het aantal zonuren be-
rekent. Daarvoor kent de weer-
kunde drie verschillende metho-
des. De meest eenvoudige zullen
we hier bespreken, namelijk de
zonneschijnmeter van Campbell-
Stokes. Deze bestaat uit een mas-
sieve glazen bol met daaronder
een gebogen stuk papier, een en
ander gevat in een metalen hou-
der. Wanneer de zon schijnt, dient
de bol als brandglas en wordt een
gedeelte van het papier zwart. We
zien dan ook een zwarte rechte
lijn als de zon, die zich immers
langs de hemel beweegt, de hele
dag heeft geschenen. Als de zon
op een bepaalde dag echter een

door Paul DekKers \'

tijd achter de wolken verdwijnt,
zien we aan het eind van de dag
een zwarte onderbroken lijn.
Dankzij een schaalverdeling op
het papier kan men bepalen hoe
lang de zon die dag heeft gesche-
nen. Men behoeft alleen de leng-
tes van verschillende zwarte lijn-
tjes bij elkaar op te tellen.

Zonsverduistering'
Een belevenis om nooit te ver-

geten is een Zonsverduistering. In
de avond van woensdag 30 mei is
er een bijzonder fraaie gedeeltelij-
ke Zonsverduistering waar te ne-
men. Het is de laatste die wij van-
uit Nederland de komende 10 jaar
( ! ) kunnen zien. Nadere bijzonder-
heden hierover treft u de volgen-
de week in deze rubriek aan.

Temperatuurnormalen periode
9-16 mei:

maximumtemperatuur (over-
dag); 17 gr. C

mimmumtemperatuur ('s
nachts)' 7 gr. C

Misschien aardig om te weten
dat de nacht van zaterdag op zon-
dag 5-6 mei, de warmste nacht is
geweest van dit jaar met een tem-
peratuur van 8,9°C, terwijl de
nacht van dinsdag 8' woensdag 9
mei de temperatuur niet hoger
kwam dan 0,6 C Een tempera-
tuursverschil van bijna negen
graden in drie dagen tijd, in Zand-
voort.

(Advertentie)

TOT4O% KORTING!
Een unieke uitverkoop bij onze twee filialen in Amsterdam, in de
Van Baerlestraat 34 en Heiligeweg 24.
U kunt daar kiezen uit een herenmode-kollektie van internationale
allure. (O.a. Corneliani, Windsor, Boss, Pancaldi, Armani etc.)

\!m der Heijden Herenmode
Heiligeweg 24 en Van Baerlestraat 34



.WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 10 ME! 1984 PAGINA (

.E.

AUTOINfO

die het weten kunnen
hardnekkige adviezen

••JLn kringen van automobilisten
-worden door „mensen die het we-
• ten kunnen" nog steeds adviezen
.gegeven, die al lang achterhaald

ijzijn maar hardnekkig blijven
''•voortleven Zo zijn velen nog
[rsteeds van mening, dat het goed
"is de motor na een winterse kou-
' de start eerst warm te laten
' draaien, veiligheidshalve met
•. vergrendelde deuren te rilden en
i een motor voor normale benzine
i te voorzien van super omdat dat
'_ beter zou zijn

Ook het advies de wielen met regel-
matige tussenpozen te wisselen be-
hoort tot deze technische dwalingen
Dat wisselen zou dan ook nog kruise-
lings moeten geschieden Maar dit
advies deugt niet en wel om vier
redenen

l De veiwachte gelijkmatige pro-
fielslijtage vindt helemaal niet
plaats, want hoe men de wielen ook
wi.sselt - de binnenzijde blijft binnen
en de buitenkant blijft buiten Men
zou dan de banden op hun velgen
moeten draaien, maar zo'n geregelde
demontage en montage kost geld en

doet bovendien de banden geen
goed

2 Een band wordt op zijn as in de
loop van de tijd ingelopen Zowel de
inwendige structuur als het profiel
zelf passen zich namelijk aan de
draainchting aan Wisselt men de
wielen, zodat ze daarna andersom
draaien, dan moeten de banden die
aanpassingsfase opnieuw doorlopen
en dat betekent gedurende die tijd
extra slijtage

3 Veranderingen aan wielvlucht of
sporing worden door de vakman her-
kend aan het bandenprofiel Bij re-
gelmatig wisselen gaan die waar-
schuwmgssignalen verloren

4. Is het werkelijk wel zo prettig als
alle vijf banden ongeveer tegelrjker-
tijd aan vernieuwing toe zijn9 Zal
menigeen dan niet de kosten van een
totale vervanging wat uitstellen9 En
misschien zelfs te lang achterwege
laten0 Is het niet beter om per keer
bijvoorbeeld slechts twee banden te
vervangen9

Wie werkelijk profiel en bovendien
brandstof wil besparen, die kan beter
voor de juiste bandenspanning zor-
gen Waarbij 0,2 tot 0,3 bar boven de
in het instructieboekje aanbevolen
spanning zeer zeker een gunstig ef-
fect heeft

Nederland koopt
8 percent meer
personenauto's
-Ln het eerste kwartaal van dit
jaar zijn er in Nederland 87<
meer nieuwe personenauto's
verkocht dan in dezelfde maan-
den van het vorige ]aar. Volgens
de RAI-statistieken werden er
161.973 nieuwe auto's geregi-
streerd tegen 149 930 m dezelfde
periode van 1983

Vooral de maanden januari en
februari gaven een belangrijk
hoger verkoopresultaat te zien.
De verkoop in maart 1984 kwam
T/i lager uit dan maart 1983
Toch is de RAI ervan overtuigd,
dat de stijgende lijn in de verko-
pen zich zal handhaven en wordt
voor heel 1984 een eindresultaat
verwacht dat 4 a 57r boven het
niveau van 1983 komt te liggen.

De groei werd vooral bereikt
door die merken, die zich toch al
m de gunst van het koperspu-
bliek mochten verheugen. Lijst-
aanvoerder Opel boekte in ver-
gelijkmg met het eerste kwar-
taal van 1983 een vooruitgang
van 22.89r, Ford steeg met
15,4'/r, Volkswagen Audi met
29.3'/r en Fiat, nummer vier op
de lijst wat aantallen betreft,
verwezenlijkte een vooruitgang
van 38,6

DRIEDEURSMODEL MET 1400CC MOTOR

Renault komt met snelle en
sportieve versie van 11-serie

l a de recentelijke introduktie
van de nieuwe Renault 11 GTX
en TXE Electronic met de zwaar-
dere 1700 cm3 motoren wordt de
Renault 11 serie opnieuw uitge-
breid. Ditmaal met een snelle en
sportieve versie die binnenkort
in Nederland verkrijgbaar zal
zijn: de Renault 11 Turbo. Het is
een dnedeursmodel, door zijn ho-
ge prestatie- en uitrustingsni-
yeau bestemd voor de sportief
ingestelde automobilist, zonder
dat daarbij veel concessies wer-
den gedaan aan de praktische
gebruiksmogelijkheden en het
comfort.

Een raspaardje voor de sportieve
automobilist: de Renault 11 Turbo.

Acceleratie van 0-100 km/u 9 sec.,
0-1000 m 30 sec., topsnelheid 186 km/u.

De krachtbron is een 1400 cm3 mo-
tor voorzien van een Garrett T2 tur-
bocompressor Het bijzondere hier-
van is dat de tijd waarbinnen de
turbo reageert op het gaspedaal zeer
kort is en dat dankzii de toepassing
van een interkoeler voor de inlaat-
lucht een hoog maximum koppel
wordt verkregen dat reeds bij een
laag toerental vrijkomt Aan deze
motorkaraktenstiek en de nieuwe 5-
versnelhngsbak ontleent de 11 Turbo
een zeer snelle acceleratie en een
grote mate van souplesse waardoor
ook vanuit lagere toerentallen moei-
teloos kan worden geaccelereerd zon-
der dat daarbij veel schakelen nood-
zakehjk is

Tot de uitrusting behoren vele ex-
tra's zoals: elektrisch bediende por-
tierruiten, centrale deurvergrende-
hng met infrarood afstandsbedie-
nmg, van binnenuit verstelbare kop-
lamphoogte, - boordcomputer met
acht functies.

De prijs van de Renault 11 Turbo is
ƒ 29.500,-mcl btw.

PARIS-MOSCOU-PARIS
17juli t/'m 11 augustus 1984

1934-1984
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Traction- Avant viert
jubileum met autorit

ijftig jaar geleden liep in de
Citroenfabriek aan de Parijse
Quai de Javel de eerste Citroen
„7" van de band. Dat was de eer-
ste serie-auto met voorwielaan-
drijving, die dan ook prompt in
de volksmond „traction avant"
werd genoemd. Deze auto met
zijn opvallend lage vorm (de eer-
ste auto zonder treeplanken) was
tot ver na de oorlog niet weg te
denken uit het Franse straat-
beeld en genoot ook in het bui-
tenland een grote populariteit.

Ter gelegenheid van de vijftigste

verjaardag van Traction Avan
wordt op Nederlands initiatief eer
historische nt Panjs-Moskou-Pariji
georganiseerd, waarvoor niet mmdei
dan 150 Tractions zijn ingeschreven
100 Nederlandse, 20 Duitse, 20 Fran
se, 5 Engelse en 5 Zwitserse.

De start vindt plaats in Parijs op l'
juli en op 18 en 19 juli trekt de colon
ne door Nederland om via Scandma
vie op 30 juli Moskou te bereiken. Vu
Polen en Oost-Duitsland worden cU
deelnemers op 11 augustus weer in
Parijs verwacht.

Op zaterdag 12 mei komen alle 150
deelnemers samen op het Stadion-
plein te Amsterdam als opwarme-tje
voor het grote gebeuren m juli.

'De gocie'omvc Citroen' „7", die aïs „traction avant" op zijn vijftigste verjaardag
nog steeds furore maakt.

Welkom op de weg: de Audi
80 SC. De royale yierdeurs
limousine die u tijdelijk zo
verrassend veel extra's te
bieden heeft. Standaard wel
te verstaan! De comfortabele
Audi 80 SC is leverbaar met
'n vijftal krachtige maar
zuinige motoren. Benzine,
diesel of turbo-diesel. Als
ook u graag rijdt in zo'n
super complete Audi 80 SC,
belt u voor 't adres van uw
dichtstbijzijnde dealer:

020-567657
Uw Audi dealer heet u van
harte welkom voor 'n proefrit.
Maar haast u, want 't aantal
auto's is beperkter dan 't
aantal extra's!

Prijs vrijblijvend. Ai Leusden.
Aflevenngskosten f 410,-.

AüdiSOSCdl vanaf £24.895,-inclBTW AUDI. VOORSPRONG DOOR TECHNIEK. (AUOI
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Wanneer de hemel betrokken
is, moet het goeds humeur de
zon vervangen.
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Herindeling
kruispunt
voltooid

ZANDVOORT - Hoewel op de
meest vreemde momenten de toe-
gangsweg tot het centrum van Zand-
voort, de Grote Krocht na zaterdag,
toch weer voor het verkeer wordt af-
gesloten, kan wel gesteld worden dat
de werkzaamheden bijna zijn vol-
tooid.

Om een juist beeld te krijgen van
de herindeling, die werkelijk rigou-
reus is, plaatsen wij hierbij enkele fo-
to's van de situatie zoals die nu is, en
zoals die is geweest.

Opvallend hierbij is dat ruim aan-
dacht is geschonken aan fietsers en
wandelaars. Een zeer duidelijke be-
bakening voor de fietsers, terwijl de
wandelaar nu veilig kan oversteken.
Het gevaarlijke zebrapad dat door
zoveel schoolkinderen wordt ge-
bruikt is veel smaller en overzichtelij-
ker uitgevoerd.

Een compliment behoort ongetwij-
feld ook gegeven te worden aan de
dienst PW, afdeling plantsoenen, die
ervoor zorgde dat tegelijkertijd het
kruispunt ook werd „aangekleed"
met enkele bomen.

Voor de automobilist geldt: „Rus-
tig de bocht nemen, anders wordt de
verhoogde vluchtheuvel geraakt".
Een automatische reactie die ervoor
zorgt dat ook het snelverkeer met
aangepaste snelheid deze winkel-
straat van Zandvoort binnenrijdt.

Het kruispunt gezien vanaf de Hogcwcg

het kruispunt gezien vanaf de
Grote Krocht (de auto op deze foto is
duidelijk een fout-parkeerder).

foto's Dick Loencn.

^ i.'iift „'..i

Strand-special
In dit nummer van Zandvoorts Nieuwsblad wordt de aan-

dacht gevestigd op de opening van het zomerseizoen, en de za-
ken die hiermee verband houden.

Daarom aandacht voor de brandingwatersport die de laatste
jaren zo sterk in de belangstelling gestegen is, waarvan het le-
ger der surfers ongekende vormen aanneemt.

Maar ook wat het betekent om burgemeester te zijn van een
specifieke toenstenplaats. de heer Machielsen vertelt hierover
in een interview.

Dit keer ook eens aandacht voor het naaktstrand, dat toch
wel op een „ondergeschoven kindje lijkt", de Junctie van het
NS-station, de reddingsbrigade en de mannen van de
KNZHRM.

Allemaal zaken die in de zomer de aandacht vragen. Uiter-
aard zijn er dan nog een aantal onderwerpen die met aan bod
zijn gekomen, zoals het garnalenvissen, de strandwacht, de
strandpolitie, de kinderen van de ondernemers gedurende het
seizoen en de functie van Rekreade.

Deze en nog meer Zandvoortse onderwei-pen /.uilen deze zo-
mer extra door ons worden belicht.

Voorlopig denkeu wij dat de „strand-special" toch een aardig
beeld geeft van Zandvoort in de zomer.

AANDACHT
voor het reilen en zei-
len van het Zand-
voortse politiekorps
in 1983, een jaarver-
slag.

3
START - van de

rubriek Strandkor-
rels 1984, wij ver-
wachten een zonnige
zomer.

5

5

Initiatiefgroep stemt in
met voorstel wethouder

ZANDVOORT - Het is uit-
drukkelijk de bedoeling van het
college van Zandvoort dat het
projekt „coördinatie ouderen-
werk" wordt gedragen door het
particulier initiatief. Voor een be-
roepskracht die dit werk moet
coördineren is helaas geen geld,
omdat de pot leeg is.

Het college stelt voor, dat een
ambtenaar van de sociale dienst
van de gemeente Zandvoort een
deel van zijn tijd gaat besteden
aan het ouderenwerk. In feite
staat dit al vast, want de betrok-
ken ambtenaar is hiervoor vrijge-
maakt zodat de discussie hier-
over niet meer behoeft te worden
gevoerd.

In aanmerking nemende dat door
provincie en het gewest de nodige
druk op de gemeente Zandvoort is
uitgeoefend om eindelijk eens iets te
doen aan het ouderenwerk, omdat
dertig procent van de bevolking tot
deze leeftijdsgroep behoort, wil de ge-
meente wel iets ondernemen. De sig-
nalen die door het Centrum van Vrij-
willige Hulpverlening werden opge-
vangen, om te komen tot een gecoor-
dineerd ouderenbeleid, werden dan
ook door het gemeentebestuur on-
dersteund, en de afgelopen maanden
is een initiatiefgroep coördinerend
ouderenbeleid aan het werk gegaan
om te zien wat in dezen kon worden
bereikt.

Wethouder Jongsma is echter van
mening dat, zo lang het rijk geen gel-
den beschikbaar stelt voor een be-
roepskracht in een coördinerende
functie (desnoods in een deeltijd-
baan) dat de initiatiefgroep het dan
toch zal moeten doen met de vrij ge-
maakte ambtenaar, teneinde einde-

Jongetje overleden
ZANDVOORT - De 7-jarige Stefan

Kolkman, die op 5 mei met ernstig
hoofdletsel na het spelen in de Water-
leidingduinen naar het ziekenhuis
werd overgebracht, heeft de verwon-
dingen niet overleefd. Het kind over-
leed op dinsdag 8 mei om ongeveer
vijf uur 's middags in het ziekenhuis
te Gouda. Het jongetje was op 5 mei
aan het spelen op geleiders die waren
gaan schuiven.

(Advertentie)

Slagerij Aat Arbouw
Deze week:
Gegrilde fricandeau
100 gram 1.95
Malse riblappen
500 gram O.85

Haltestraat 12
Zandvoort - Tel. 1 26 16

lijk te kunnen starten met dit pro-
jekt.

Onderhoud
Dit standpunt van de wethouder

kwam naar voren op een onlangs ge-

Coördinatie
ouderenwerk in

Zandvoort
houden vergadering tussen leden van
de initiatiefgroep en de wethouder.
In eerste instantie was de initiatief-
groep niet direct enthousiast over
het voorstel van de wethouder, een
ambtenaar aan te stellen in deze
coördinerende functie, omdat men
liever een onafhankelijke coordina-
tor aan het werk had gezien, om de
verschillende voorzieningen voor de
ouderen te coördineren.

Voor het aantrekken van een onaf-
hankehjke beroepskracht werd door
de initiatiefgroep in januari al een
aanvraag voor rijkssubsidie inge-
diend. Hoewel deze aanvraag de
steun ontving van provincie en ge-
meente is hierop nog geen reactie
ontvangen. Om toch met het oude-
renwerk te kunnen starten, heeft de
initiatiefgroep nu besloten om het
aanbod van de wethouder toch maar
te accepteren en voorlopig de ambte-
naar aan het werk te zetten, omdat
anders te veel tijd verloren gaat met
wachten.

Voorstel
Wethouder Jongsma heeft de werk-

groep al meegedeeld dat de raads-
commissie Welzijn op haar eerstko-
mende vergadering van 22 mei om
advies op dit voorstel zal worden ge-
vraagd. Wanneer het dan allemaal
een beetje meezit zou het voorstel
van de wethouder in de raadsverga-

deiïng van 29 mei kunnen worden be-
handeld.

Standpunt bepaald
Nadat de initiatiefgroep kennis

had genomen van het standpunt van
de wethouder én de voorstellen die
aan de gementeraad c.q. commissie-
leden zullen worden voorgelegd,
heeft men op 11 mei een standpunt
ingenomen.

De initiatiefgroep is van mening
dat, er vanuit gaande dat:
- de gemeente Zandvoort 50% ar-
beidskracht (20 uur per week) be-
schikbaar stelt;
- uitsluitend het (nog te formeren)
Platform Ouderenwerk de inhoude-
lijke opdrachtgever wordt van deze
arbeidskracht;
- voor zolang dit platform nog niet
aanwezig is de initiatiefgroep als zo-
danig zal funktioneren;
- in het kader van de ondersteuning

' en begeleiding door de Stichting
Dienstencentra in goed overleg tus-
sen arbeidskracht en stichting ge-
werkt wordt aan de uitvoering van de
door het Platform c.q. initiatiefgroep
gegeven werkopdrachten.

Op deze wijze zal de initiatiefgroep
wel kunnen instemmen met het voor-
stel van de wethouder.

Bezwaren
De mogelijkheid bestaat natuurlijk

dat niet alle betrokken instanties en
dienstverleners de mening delen van
de initiatiefgroep. Daarom verzoekt
men degene die principïle bezwaren
tegen het voorstel heeft, deze ken-
baar te maken bij mevrouw A. IJs-
peert, Hofdijkstraat 16 te Zandvoort,
tel. 15414.

Dit zal dan wel snel moeten gebeu-
ren, omdat de voorstellen van de wét-
houder reeds de komende week in de
commissievergadering zullen worden
behandeld. Tot morgenavond 18 mei
kan men via mevrouw IJspeert de
iniatiefgroep van zijn/haar bezwaren
op de hoogte brengen.

(Advertentie)

een
vlotsuède

jack?

see Morris
before

you buy
Haarlem:

Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel (023)312655

Amsterdam:
Leidsestraat9 (bij Koningsplein)

tel.(020)223596

Financiële meevaller
voor gemeente

ZANDVOORT - De inkomsten uit
het circuit zullen voor Zandvoort het
komende jaar waarschijnlijk een for-
se meevaller betekenen Uit cijfers
die zeer recent openbaar zijn gewor-
den, blijkt dat de ontvangsten uit be-
zoekers in het jaar 1983 bijna zijn ver-
dubbeld.

Ontving de Cenav in 1981 ongeveer
3 miljoen aan recettes, m 1982 thet
dieptepunt in de geschiedenis van de
racebaan) was dit gedaald tot 2,4 mil-
joen.

Het afgelopen jaar echter vertoont
een inkomsten uit entreegelden van
4,2 miljoen. Dit betekent voor de ge-
meente Zandvoort die contractueel
9% van de rcettes ontvangt, niets
meer of minder dan een forse meeval-
ler, van ƒ 150.000.-. „De stijging is me-
de te danken aan een groter aanbod
van aktiviteiten".

Film in
Vrouwentrefpunt

ZANDVOORT - Op dinsdag 22 mei
wordt de videofilm „Ordinary Peop-
le" vertoond m het Vrouwentrefpunt,
Nicolaas Beetslaan 14, telefoon
16689. Aanvang van de avond is 20.30
uur.

Kaart van het politieburo
ZANDVOORT - Het politieburo aan de Hogeweg staat op het punt gesloopt te worden. Het leek

K9C kunsthandel-galerie een goed idee om hiervan nog een getekende kaart uit te geven.
Binnen enkele maanden zal K9C een tweede kaart van het buro aan de Hogeweg uitgeven, maar

dan vanaf de andere kant bekeken. De kaart is vanaf heden te koop bij K9C, Gasthuisplein 9C, voor
ƒ 1,50 per stuk. K9C is dagelijks geopend van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag.

VIJFTIG - jaar be-
staat de vereniging
van strandpachters
te Zandvoort, een
vereniging die niet
Zandvoortse...
mocht heten, omdat
dit geen Nederlands
was.

aasman

9 SPECIAL - Een
strandspecial van
enkele pagina's want
wat betekent het sei-
zoen voor Zand-
voort, de VVV, het
strand en de recrea-
tie?

IN BRIEF AAN COLLEGE VAN GS

Kamer pleit voor
bijzondere bedrijfs
omstandigheid Cenav

ZANDVOORT - Door de ka-
mer van koophandel uit Haarlem
is in een schrijven gericht aan
het college van gedeputeerde
staten gepleit de Grand Prix op
het Zandvoortse circuit aan te
merken als „bijzondere bedrijfs-
omstandigheid" en de exploitant
van het raceterrein, de Cenav,
een permanente ontheffing te
verlenen op de wet geluidhinder.

Door gedeputeerde De Boer is
voorgesteld om de organisatie
van de Grand Prix onder de
voorwaarden te laten vallen,
waaronder de vergunning zal
worden verleend, doch slechts
tot 1988. Dit nu is in de ogen van
de kamer van koophandel niet
juist.

Door de kamer wordt erop gewezen
dat de continuering van het Grand
Prix-gebeuren een eerste vereiste is
voor het herstel van de economie m
Zandvoort. die juist de laatste jaren
door de negatieve publicaties rond
het circuit, de faillissementen van
het Bouwes Concern, en de dreiging
van het verdwijnen van het Dolfira-
ma al veel geleden heeft

Wanneer nu slechts tot 1988 ver-
gunning wordt verleend voor het
houden van een Grand Prix, dan is
dit opnieuw fnuikend voor het brood-
nodige herstel van de economie van
Zandvoort en kan niet gezien worden
als een verantwoord beleid van een
integrale overheid, aldus het schri]-
ven.

Aspecten
In het schrijven worden door de ka-

mer een aantal aspecten naar voren

gebracht, die de belangrijkheid van
het circuit van Zandvoort, liet be-
trekken tot de economie en de werk-
gelegenheid onder de aandacht bren-
gen.

Een essentieel verschil met de nor-
male bednjfsexploitatie is bovendien
gelegen in het feit dat tijdens de twee
oefendagen en tijdens de Grand Prix
zelf, gedurende vijftien uur de ge-
luidsnormen worden overschreden,
terwijl de rest van het jaar zal worden
voldaan aan de eisen van de wet op
de geluidhinder.

Bovendien is de bestrijding van de
geluidhinder in volle gang.

De bronbestrijding, namelijk het
plaatsen van geluiddempers op de
auto's, is en wordt toegepast by alle
overige evenementen. Met behulp
van investeringen in geluidwerende
voorzieningen zal de geluidhinder ef-
fectief bestreden kunnen worden
voor de toekomst. Dat betekent dat
in 9T/i van de totale gebruikspcriodc
van het circuit aan de eisen van de
wet op de geluidhinder zal worden
voldaan, doch bij een evenement
met", aldus het schrijven

Op grond van al deze aspecten
komt de kamer tot de conclusie dat
m redelijkheid met anders kan wor-
den beslist, dan dat tijdens de GP-
dagcn sprake is van een voor de Ce-
nav uitzonderlijke bedrijfsomstan-
digheid

Ven olq op pagina .ï

REDDINGEN
werden en worden
verricht door de di-
verse vrijwilligersor-
gamsaties die Zand-
voort heeft.

11

13 BRANDING - wa-
tersport is razend po-
pulair aan het wor-
den, hoe verwerkt
Zandvoort deze spor-
tieve toerist.

KAMPIOEN
werd het team van
ZVM-heren handbal,
een vooruitblik op de
races van zondag,
zaalvoetbal en een
strafschopspecialist,
sportpagma.

7
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Excursie in
Kostverlorenpark

ZANDVOORT - Zaterdag 19 mei'
verzorgt Stichting Behoud Kostver-
lorenpark een excursie onder leiding
van natuurgidsen in het Kostverlo-
renpark Iedereen die benieuwd is
naar de zang van de nachtegaal en de
bloeiende meidoorn kan aan deze
rondleiding deelnemen De excursie
start op 19 mei om 1030 uur bij de
ingang van liet Kost verlorenpark
aan de Quai le.s van Ufiordlaan en zal
ongeveer een uur duren Na afloop
krijgt men oen kopie koffie aangebo-
den in oen bunkenvomnkie.

Afgelopen week i>- bovendien een
nieuw nummer uitgekomen van de
zogeheten . Ko.st \erloren-Lente-
krant" De/e kianl, uitgegeven door
Stichting Behoud Kostverlorenpark
en huis aan hui.s verspreidt in de om-
gevmg van liet Park informeert de
bezoekeis en omwonenden over de
giote natuurlijke waarde van het ter-
rem. Naast aitikelties over de winter-
koning en de wesp komen ook de lep-
ziekte en de bedroiude zuidduinen
aan de oide. Bovendien treft men m
de nieuwe lentekrant aankondigm-
gen aan v a n de lundleicimgen door
het park op 19 mei en 16 juni en van
de dia-avond op 10 jun i a s

Aanrijding
ZANDVOORT - In de namiddag

van vrijdag 11 mei botste een uit
Haarlem afkomstige man met zijn
auto tegen een boom op de Zand-
voortselaan. nadat hij de bocht na de
Blinkertweg waarschijnlijk met een
te hoge snelheid had genomen De
auto was eerst in de linkerberm te-
recht gekomen. De man probeerde
vervolgens naar rechts te sturen
waarbij hij uit alle macht remde De
auto kwam uiteindelijk tegen een
boom tot stilstand de bestuurder is
met hoofdletsel naar het Elizabeth
Gasthuis overgebracht.

Brand in kelderbox
ZANDVOORT - Op woensdag 9

mei bleek een bij het flatgebouw aan
het Van Fenemaplein behorende kel-
derbox in brand te staan. De brand-
weer moest de boxdeuren openbre-
ken. In de kelderruimte werden een
aansteker, een boekje lucifers en een
aangebroken pakje sigaretten aange-
troffen. Naar alle waarschijnlijkheid
was de brand daarmee aangestoken.
De kelder werd ernstig beschadigd
door de brand en de rookontwikke-
ling. De politie is nog bezig de zaak te
onderzoeken.

Zandvoort;
Nieuwe!

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts f 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.
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Protestants-Christelijke Academie voor leraren
voor het basisonderwijs

te AMSTERDAM
Jan van Eyckstraat 47 1077 LH Telefoon 020-71 20 74/73 31 92

OMGAAN MET KINDEREN, IETS VOOR JOU?
Vooropleiding: HAVO, V.W.O., M.B.O., V.K.B.O. akte van bekwaam-
heid als leidster bij het kleuteronderwijs

Voor hen, die 23 jaar of ouder zijn en niet in het bezit zijn van één de-
zer diploma's, bestaat de mogelijkheid een afzonderlijke regeling te
treffen. Na de vier jaar durende opleiding zijn er, zowel binnen als bui-
ten het onderwijs tal van beroeps- en studiemogelijkheden, zoals club-
en buurthuiswerk, kinderbescherming, studie buitengewoon onder-
wijs, universitaire studie sociale wetenschappen.
Voorlichtingsavonden: 23 januari, 27 maart en 24 mei 1984

Brochure wordt op aanvraag toegezonden.

Er is mogelijkheid voor een informatief gesprek.

Laat al uw bouwkundige plannen uitvoeren door
een erkend bedrijf

Marisstraat 58 - Tel. 02507 -1 41 63

Dealer van

WKEUKEW

NIEUWBOUW - VERBOUW
METSEL-, TIMMER- en TEGELWERK
OPEN HAARDEN, enz.

Werkplaats:
's Gravesandestraat / Voltastraat - Tel. 1 23 61

Dit weekend:

ADVOKAATSTER
metslagroom

6.25
Bakker

v. d. Werff
Winkelcentrum

Nieuw Noord
Gasthuisplein 3

Tel. 1 21 29
'Jan Steenstraat 1

Tel. 1 72 45

GEZOCHT:
permanente

woonruimte
of kamer

voor 1 pers. in
Zandvoort

Tel. 02507-125 80
na 18.00 uur.

Te koop aangeboden:

2-pans
elektrische

frituuroven
+ 4-panssoep
au-bain-marie.

Tel. 155 24

Maak er een sport
van, koop bloemen bij'

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 20 60
in al UW VRIJDAGAVONDEN

bloemperken. ZONDAGMIDDAG GEOPEND

Het Nederlandse Rode Kruis

afd. Zandvoort

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Agenda
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Jaarverslag welfare
7. Jaarverslag colonne
8. Verkiezing bestuursleden.

Aftredend zijn de heren D. Luijendijk en
E. J. M. Weve. Zij stellen zich niet meer herkiesbaar.
Eén vacature vervalt, voor de andere stelt het
bestuur.voor als kandidaat de heer F. E. van Caspel.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 28 mei a.s.
worden opgegeven bij het bestuur.

9. Rondvraag
10. Sluiting

De vergadering wordt gehouden in de
voormalige Jos. van Endenschool, Nic.
Beetslaan 14, op woensdag 30 mei 1984,
aanvang 20.00 uur.

Wat verbazingwekkend is, verbaast ons één keer,
maar wat bewonderenswaardig is, wordt steeds

méér bewonderd.
JOSEPH JOUBERT(1745-1824)

Dil geldt zeker voor de uurwerken van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
wam als men er daar een van bezit, wordt het steeds

meer bewonderd.
Geen wonder ook want hel zijn immers de mooiste en

de beste.
In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken,

ook oude en antieke klokken en horloges.
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP -INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 - 1 32 42 - Zandvoort

Koof/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

Flexa Metaallak
Roestvorming op metaal is
een voortdurende bedrei-
ging. De bestrijding daarvan
en/of de bescherming daar-
tegen vergt soms ingewik-
kelde systemen. Maar 't kan
ook makkelijk. Met één en
dezelfde verf gronden en
aflakken van alle metalen:
met Flexa Metaallak.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

PRINCESS
FRUIT COCKTAIL

op lichte siroop LOGEERBED
OPKLAPBAAR
MET DIK MATRAS

BLIK GOULASH
300 gram
mager rundvlees
in heerlijke
pikante saus

PAKKET

HHFSCfffCAMPING
MARGARINE

met handig afsluit deksel

1.89 JB9



ST1PNOTERINGENI
UW VOLKSWAGEN

Als u ziet hoeveel redenen u in de maand mei hebt om bij uw
Volkswagen-dealer langs te gaan, hebt u altijd wel een moment vrij.

Daar is in de eerste plaats het financiële voordeel dat wordt
geboden. Zo zijn verschillende populaire modellen tijdelijk
extra compleet uitgerust, terwijl u dat extra bepaald niet op de
rekening tegenkomt. In tegendeel! In sommige gevallen betekent
het: duizenden guldens voordeel.

Maar er is méér. Er is sprake van een speciale Zonne-Polo
voor een speciale prijs. Er is een royale keuze uit vele messcherp
geprijsde, gegarandeerde occasions van diverse merken.

Bovendien tonen wij u graag de gunstige leasingmogelijk-
heden die wij u bieden.

Tot slot ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Golf of een
nieuwe Jetta een bijzonder gunstige inruilprijs. En bedenk dat
bij al dat tijdelijke voordeel in mei één voordeel blijvend is. Per slot:
Degelijk duurt 't langst.

Wilt u naam, adres en telefoonnummer van de dichtstbijzijnde
VAG dealer voor Volkswagen en Audi, bel dan 020-867351.

ZONNE-POLO

Tijdelijk kent de standaard-Polo
niet alleen een bijzonder interessante
prijs; hij wordt bovendien voorzien van
een gratis zonnedak. Zodat u - zeker bij
mooi weer-over een ingebouwde
air-conditioning beschikt zonder dat het
u iets kost.

VANAF; 15.499,-

Met de volgende extra's:
zwart beklede middenstijl buiten
achterspoiler
hoofdsteunen
sigarettenaansteker
bekleed stuurwiel
dashboard met klok en dagkilometer-
teller
speciale bekleding

UW VOORDEELPRIJS
VANAF 16.795,-

POLO CLASSIC CAMBRIDGE
Met de volgende extra's:

beklede middenstijl buiten; bodyliner
aluminium v e l e n J v x J3:.in kleur-
van carrosserie
155/70 SR banden
halogeen koplampen
glencheck bekleding van zittingen
zwarte vloerbedekking
parelzilver metallic lakkleur

UW VOORDEELPRIJS:
VANAF 17.695,-

EXTRA GUNSTIGE
INRUILPRIJS BIJ AANKOOP

VAN NIEUWE GOLF

Was z'n voorganger al een be-
grip, de nieuwe Golf is een paar
maanden na z'n introductie al een groot
internationaal succes. Geen wonder.
Hij is langer, breder, ruimer en sneller.
Ligt nog beter op de weg.

Blijkt bovendien zuiniger. Alle re-
den dus voor een proefrit.

Bovendien ontvangt u bij aan-
koop van een nieuwe Golf een meer
dan prima inruilprijs.

PASSAT RIMINI PASSAT ROYAL SANTANA ROYAL
5-deurs, 1,6 liter, 55 kW (75 DIN-pk)

„Met de volgende extra's:
'̂ •1. yoorspoile~r
- twee van binnenuit verstelbare

buitenspiegels
- deelbare achterbank
- in hoogte verstelbare bestuurders-

stoel - middenconsole
- hoofdsteunen voor
- vierspaaksstuurwiel
- opbergvakken aan de voorportieren
- sierstrips op bumper en zijkant
- glencheck bekleding van zittingen
- volledig beklede bagageruimte
Normaal met deze extra's v.a.f 27.799,-
U betaalt slechts v.a. f 25.799,-

3-deurs, 1,3 liter, 44 kW (60 DIN-pk)
_ ... Metd,e.volgende extra's: ......

- metallic lak
- schuifdak
Normaal met deze extra's v.a. f 25.151 ,-
U betaalt slechts v.a. f 23.151-

U W VOORDEEL: 2.000,-

CX-uitvoering, 4-deurs, 1,3 liter, 44 kW
(60 DIN-pk)

Met de volgende extra's:
- metallic lak
- centrale deurvergrendeling
- groen getint zonwerend glas
- twee van binnenuit verstelbare

buitenspiegels
- in hoogte verstelbare bestuurders-

stoel
- hoofdsteunen achter
- mistachterlicht
Normaal met deze extra's v.a. f 27.395,-
U betaalt slechts v.a. f25.395,-

U W VOORDEEL: 2.000,-
U W VOORDEEL: 2.000,-

EXTRA GUNSTIGE
INRUILPRIJS BIJ AANKOOP

VAN NIEUWE JETTA

Passeer de middelmaat in de
nieuwe Jetta die meer formaat biedt
dan u in deze klasse gewend bent.

Dat geldt voor het inlerieur, de
hoofd- en beenruimte en de 575 liter
grote kofferruimte waarmee de nieuwe
Jetta wereldrecordhouder is.

Wegligging en rijcomfort zijn op
een nog hoger niveau gebracht.
Oordeel zelf, tijdens een uitgebreide
proefrit.

Bij aankoop van een nieuwe Jetta
ruilt u tijdelijk zeer gunstig in.

MESSCHERP GEPRIJSDE
OCCASIONS

Door het grote verkoopsucces
van Volkswagen in het eerste kwartaal
van dit jaar zijn wij tijdelijk ruim gesor-
teerd in occasions van diverse merken.

Gegarandeerde occasions,
voorzien van messcherpe prijzen. En
met soms verrassend weinig kilometers
op de teller. Kom kijken terwijl de keuze
groot is!

EXTRA VOORDELIGE

U als zakenman bent bekend met
het fenomeen leasen. Punt is, waar
kunt u leasen tegen een zo aantrekkelijk
mogelijk maandbedrag.

Ook hier biedt de maand mei
meevallers. Want uw V.A.G dealer
voor Volkswagen en Audi kan u enkele
zeer aantrekkelijke aanbiedingen-op-
maat doen.

VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT'T LANGST

Afleveringskosten Polo f355,-. Afleveringskosten Passat en Santana f420,-. Prijzen incl. BTW, af Leusden. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden. Eén jaar algehele garantie zonder kilometerbeperking,
)ure anti-roest behandelingen zijn overbodia.
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Ik vond wat ik zocht op de Grote K roe h t!

Dus heb ik mijn schoenen
ERMAN HARMS GEKOCHT

r l
• l

GOEDKOOP ZIJN KAN IEDEREEN, MAAR..

GOEDKOOPSTE ZIJN WIJ!
Bïltóliiideill
Iffi^'Siife-p:,":>-:::-.^ ;,: •;;-:..,.':: : W; j • " ,0• ' - ; •.(•.v.;'.;:,.•,.mv^Kï^^ l^vr-v/^'^^^^.:: • ' ' , : -varkens-
heel kilo

fijngekruide

ham-
*•y::e"i;:'-.:"_ •'•.' •:• •

lade
heel kilo
'jmm'^".:'
fiintrhdlf
gehakt

mager

Varkens
braad-

mager

heel kilo

fijngekruide

braad-1

worst
heel kilo

lever
om té koken
of te bakken
500 gram

dik-
bevleesde l

braad-
krabben
VERWENUW VIERVOETER!,
mager A

DE WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE - DO - VRIJ: 9.00-18.00 UUR
ZATERDAG: 9.00-15.00 UUR

HAARLEM:

VLEESHAL
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18

Deslagerijwaardeklantnogechtkoningis!
let op! ons filiaal Botermarkt 60
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

DE NIEUWE

SCHOOLAGENDA'S
zijn er weer!

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN

• STRIPBOEKEN • KANTOOR-ARTIKELEN

ROOKWAREN • STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
Grote Krocht 17 - 2042 LT Zandvoort

Ook voor

zomerplanfen
naar ERICA

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
Grote Krocht 24
Zandvoort

BRILLIANT FA CET,

facet

de nieuwste Amerikaaanse
bril-rage naar Nederland!

Glasbrillen zijn brillen met alleen
een metalen neusstukje en meta-
len pootjes d.m.v. schroefjes aan
het glas bevestigd. Deze brillen -
zijn zeer licht van gewicht en zijn
in elk denkbaar model te krijgen.
Echt een totaal nieuw gezicht is de
Briljant-Facet-reeks: een glasbril
met schuingeslepen glazen geeft
een zeer modieus aanzien en is
eindelijk ook eens geschikt voor
mensen met wat hogere brilsterk-
tes. Dit is de nieuwste brilmode in
de Verenigde Staten. En nu ook de
nieuwste brilmode in Nederland.

*tien

DESKUNDIGE OOGMETING
MET MODERNE RODENSTOCK

APPARATUUR
door gediplomeerde

oogmeetkundige

Gediplomeerd opticiens

Optiek Fa. Slinger en Zn.
GROTE KROCHT 20a

Tel. 02507-14395
ZANDVOORT

Voor leuke geschenken!
Barometers

Huishoudscharen
Bril-etuis

Kamerthermometers
Veldkijkers enz.

DE BETERE TOURINGCARREIZEN
BEGINNEN BIJ ONS.

HOL4ND
INTERNATIONAL

Als u deze zomer een komfortabele en toch
betaalbare vakantie wilt, kom dan eens bij ons
langs. Wij hebben een ruime keuze in touringcarrei-
zen voor u, onder andere van Holland International,
de specialist op dit gebied.

Holland International rijdt met de modern-
ste touringcars (met dubbele ramen, verstelbare
stoelen en luchtvering) naar de allermooiste plekjes
in Europa.

Een voorbeeld: een volledig verzorgde
6-daagse reis naar Lof aan de Moezel is er al vanaf

ƒ 399-waarbij de ekskursies zijn inbegrepen.
Nieuwsgierig naar meer? Stap dan gerust eens binnen om de Holland

International brochure Touringcar Vakanties op te halen.

reisbureau HMMH
Grote Krocht 20, 2042 LW Zandvoort. Tel.: 02507-12560/13203

Altijd snel en
schoner!

'chemisch
renigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

stomerij/dry cleaningM s o m e r r y cen ^ ̂Areanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
Bloemendaal: Bloomendaalsoweg 23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

s ~•

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
voor het
chemisch,

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

stomerij/dry cleaning

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zandvoortselaan 69

'Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23
Haarlem: Jan Gijzenkade 163

VERSE

extra kwaliteit

heel pond

AART VEER
Grote Krocht 23 - Zandvoort

i ' Zolang de voorraad strekt

u!» BIJNA ZIJN WIJ ER DOORHEEN!

Hang- of legkast
van 139.- voor 89.- 2-deurs kast

van 169.- voor, 125.- Teenager-secrétaire
van 139.-voor 75.- 2-deurs opzetkast

van 119.-voor 80.- Boekenvakken
van89.-voor.... 50.-

Kom nog gauw even kijken op ZATERDAG 19 MEI van 11.00 tot 15.00 uur bij:

HET KASTENHUIS GROTE KROCHT25
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JIT JAARRAPPORT POLITIE BLIJKT: -
.^.NDVOORT - Uit het dezer
"/gen gepubliceerde jaarrapport
an de Zandvoortse politie blijkt
at zich minder ernstige ver-
eersongevallen hebben voorge-
aan, maar dat de agressie toe-
eemt, hetgeen zich uit in vernie-
ngen en vechtpartijen: achten-
i'egentig vernielingen en vieren-
| -stig vechtpartijen werden ge-
j <eld.
,,' Een ander aspect van de hete

>mer van 1983 is geweest dat ze-
en maal een hond uit het te hete
terieur van een auto moest

'vorden bevrijd, één keer kwam
nen echter te laat en was het
iUer al gestikt.

Tegenover deze cijfers staat een po-
'iitief resultaat van het verminderde
iantal misdrijven gemeld bij de re-
•herche. Zesentachtig minder dan in
'?82.

* t Hoewel door de Zandvoortse re-
3 herche in 106 gevallen het ont-
JJreemde goed werd opgespoord zon-
?ler dat de daders bekend werden,
«, lieven er nog zo'n kleine tweedui-
•^end aanmeldingen onopgelost
JVJ1986). In tweehonderdveertien zaken
,Konden de daders worden aangehou-
•yen.

;=j]Xieuw politieburo
it het jaarverslag blijkt eveneens
at in verband met het nieuw te bou-

ven politieburo in oktober reeds,
ooruitlopende op de goedkeuring
an het rijk, een werkgroep werd sa-
nengesteld bestaande uit vier leden
:n een notuliste, die de naam „pro-
ektteam nieuwbouw" kreeg.

De taak van het projektteam om-
'atte het voorbereiden van de defini-
leve nieuwbouwplannen met een zo
jroot mogelijke inspraak van alle
iorpsleden. Voorts werden sub-werk-

•oepen geformeerd ter voorberei-
ing van de verschillende onderdelen
an de nieuwbouwplannen.
Een van deze werkgroepen, name-

ijk die zich bezighoudt met de ver-
luizing naar het tijdelijk buro van
lolitie aan de kop Van Lennepweg
Iraait momenteel op volle toeren.
Met de verhuizing in zicht blijkt een

5;oede organisatie onontbeerlijk. Er
~lvorden dan ook momenteel heel wat

iveruren gemaakt om de aanstaande
'erhuizing in juni zo soepel mogelijk
e doen verlopen. Inmiddels is begon-

•{ icn met de bouw van het noodburo
an politie, dat in een U-vorm zal

vorden opgetrokken. Voorlopig ver-
oopt alles nog volgens schema.

Minder ernstige verkeersongevallen,
maar meer agressie en vernielingen

In rap tempo verrijst het noodburo van politie aan de kop Van Lcnncpvvcg, (foto Dick Loenen)

Korpssterkte
Het aantal medewerkers van het

Zandvoortse politiekorps is in 1983
toegenomen. Was de feitelijke korps-
sterkte op l januari 1984 61 man/
vrouw, inclusief drie adspiranten in
opleiding, op 31 december waren er
62 man/vrouw inclusief vier adspiran-
ten in opleiding.

Bovendien zijn twee receptionistes
m deeltijd boven de sterkte aanwe-
zig, terwijl vijf parkeer-, milieu- en be-
lastingcontroleurs en twee admini-
stratieve krachten in deeltijd in deze
sector bij de politie te werk zijn ge-
steld.

In totaal werden dertien nieuwe
medewerkers aangesteld, en verlie-
ten acht werknemers de dienst, waar-
van één wegens het bereiken van de

functioneel leeftijdsontslag-leeftijd.

Voorkoming misdrijven
Een succes boekte eveneens de di-

verse akties van de politie die het
doel hebben misdrijven te voorko-
men. Er werden ruim tweeduizend
auto's door de politie gecontroleerd
in het kader van de aktie ..auto dicht
en buit uit zicht", hiervan waren er
ruim honderdenvijftig niet afgeslo-
ten.

Bovendien werd op de camping De
Branding een geluidsbandje met
daarop een waarschuwing in vier ta-
len met betrekking tot diefstallen
van en uit auto's ten gehore ge-
bracht. Dit heeft wel resultaat opge-
leverd, evenals waarschuwingsbor-

den die m de gemeente werden ge-
plaatst.

Ook trad de politie m 1983 weer
meer naar buiten dan voorgaande ja-
ren, op de open dag in het politieburo
werden zevenhonderd bezoekers ont-
vangen en ook de politie-voorlich-
tingsbus van het ministerie van BZ
opgesteld op de rotonde kon zich ver-
heugen in een bezoekersaantal van
ruim twaalfhonderd. Tijdens de grote
braderie die op het circuit werd ge-
houden en waar honderdduizend be-
zoekers waren, werd de politiekraam
druk bezocht.

Allemaal kleine steentjes die bij-
dragen tot meer begrip van het pu-
bliek voor de politie, de werkwijze en
waarschijnlijk vruchten afwerpt
waar het gaat om inbraakbeveiliging
etc.

Verkeersongevallen
Was het aantal verkeersongevallen

, met lichamelijk letsel het afgelopen
jaar minder, toch was er een behoor-
lijke toename van het aantal geval-
len met alleen lichte of zware mate-
riele schade aan de voertuigen De
grootste piek is te zien gedurende de
warme periode van het vorig laar, na-
melijk vanaf juli tot aan augustus
waarna het aantal ongevallen gelijke
tred hield met het eindigen van hel
zomerseizoen.

Het blijkt bovendien dat er ir
Zandvoort 559 vreemdelingen geregi-
streerd zijn van niet minder dan ach-
tendertig nationaliteiten.

Reservepolitie
Het korps reservepolitie neemt af,

waren er op l januari 1983 nog 52
man/vrouw, op 31 december nog
slechts 50 waaronder vier vrouwen.
Hier kunnen zeker nog acht bij, want
de sterkte van het korps behoort 58
te zijn.

Bij veertig circuit-aktiviteiten
werd door de reservepolitie assisten-
tie verleend en bij tweeëntwintig eve-
nementen in het dorp.

Bovendien was er het gehele jaar
een reservist op de vrijdag- en zater-
dagnachten van 23.00-04.00 op het
politieburo aanwezig om zo de sur-
veillancediensten te helpen verlich-
ten. Enkele reservisten hebben even-
eens gedurende week en zondagen
dienst gedaan bij hetstrand-detache-
ment op drukke dagen, en dat waren
er het afgelopen jaar heel wat.

Veel aandacht werd ook besteed
aan de training van reservisten. Ge-
durende de wintermaanden werd er
een wekelijkse cursus gegeven, door
vijftien leden werd de cursus geoe-
fend man/vrouw met succes gevolgd,
terwijl één reservist het reserve-bn-
gadierdiploma behaalde.

De schietvaardigheid van de reser-
vist werd getramd op iedere donder-
dagavond door een schietinstructie
te volgen in Haarlem Al met al een
zeer goed en getraind corps dat de
Zandvoortse politie op drukke dagen
de nodige assistentie verleent.

eden van de folklorevereniging De Wurf, zoals zij veertien dagen geleden vertegenwoordigd waren tijdens het zilveren jubileum
an het Gemecnschapshuis met een „koppiesmiddag".
daas zijn de foto's van het volksdansen mislukt.

Honderdste optreden „De Wurf"
ZANDVOORT - Op zaterdag

2 mei was het de honderdste
naai dat de Zandvoortse folklo-
evereniging „De Wurf' optrad.

[Ditmaal voor de buitenlandse
tiotelgasten van Hotel Faber aan
[e Kostverlprenstraat. Dit heug-
ijke feit ging niet ongemerkt
roorbij, in de pauze kregen de le-

van de Wurf twee enorme
aarten aangeboden en enkele
bloemstukken met bijbehorende
elicitaties.

Ook het publiek, dat voornamelijk
JJbestond uit bezoekers uit Noorwe-

en, liet zich niet onbetuigd en één
van hen haalde zelfs een harmonika

_ tevoorschijn. Dankzij de inzet van de
4 lirectie van Hotel Faber en van de
£ Detho Reizen kon de viering van dit

londerdste optreden uitermate ge-
laagd worden genoemd.

Eind 1973 verzocht het reisbureau
Kerkman in samenwerking met Ho-
tel Faber de folklorevereniging op te
treden yoor de buitenlanders die spe-
ciaal tijdens het bollenseizoen naar
Zandvoort komen. Tijdens de april-
em meimaanden werd gemiddeld
tien keer een voorstelling gegeven.

Aanvankelijk bestonden deze op-
tredens uitsluitend uit traditionele
dansen, maar later besloot men ook
„schouwen" te geven terwijl Bob
Gansner de schouw aan elkaar praat-
te in het Nederlands, Duits, Frans of
Engels tot aan onvervalst Zand-
voorts. De programma's groeiden uit

tot uen bijna avondvullend program-
ma.

Vele bezoekers uit Europese lan-
den, maar ook Amerikanen, Canade-
zen en Chinezen hebben tot nu toe de
voorstellingen bijgewoond. Maar het
merendeel is tot op heden uit Duits-
land afkomstig, niet in het minst van-
wege de speciaal georganiseerde
rechtstreekse treinreizen. Op dit mo-
ment bestaan er ook plannen voor
een nauwe samenwerking met een
Engels reisbureau zodat binnen niet
al te lange tijd ook vaker Engelse
reisgezelschappen op de folklore-
avonden worden onthaald.

Kleinste bouwprojekt
aan EMM opgeleverd

ZANDVOORT - Vrijdagmid-
dag 18 mei zal door de erevoorzit-
ter van de woningbouwvereni-
ging EMM, de heer W.M.B. Bos-
man, een herdenkingssteen wor-
den ingemetseld in de woning
van deze vereniging aan de
Kruisstraat 14.

De heer Bosman zal bij het
metselen worden geassisteerd
door de 11-jarige Ananda Visser.
Deze gebeurtenis zal het feeste-
lijk hoogtepunt vormen van de
overdracht van de door de IBB-
Kondor-Grpep - Leiden gebouw-
de woning in de sociale sector.

kamer, open keuken, kleine hal en
berging achter de woning, terwijl zich
op de bovenverdieping een slaapka-
mer, douche en toilet bevinden. -'

Het pand dat zich op een hoek be-
vindt, betekent ook dat de Kruis-
straat geen gaten meer vertoond. De
gevel werd aan de aangrenzende be-
bouwing aangepast.

Deze oplevering, die voor EMM een
grote overwinning betekent, niet
voor niets werd besloten om wanneer
dit nodig mocht zijn uit eigen midde-
len in de bouwkosten bij te dragen,
zal dan ook een feestelijk karakter
hebben.

LAATSTE STEEN
WORDT

GEMETSELD
Voor de Leidse aannemersfirma be-

tekent deze woning tevens de hon-
derdste die voor de woningbouwver-
eniging Eendracht Maakt Macht
sinds 1981 werd gebouwd, én voorlp-
pig de afronding van de renovatie
van de oude Noordbuurt.

Eerst heeft het er naar uit gezien
dat deze laatste bouwkavel die
slechts een oppervlakte van 45m2

heeft, door een particulier zou wor-
den bebouwd. Doch er kwam een
kink in de kabel en de grond werd
aan de woningbouwvereniging aan-
geboden.

Het bestuur van EMM heeft heel
wat rekenwerk moeten verrichten
om ook op deze laatste kavel in de
Noordbuurt sociale woningbouw te
realiseren, en groot moet de voldoe-
ning dan ook zijn dat dit toch is ge-
lukt.

Door architectenbureau Ir. C.J.
Wagenaar werd een premie-huurwo-
ning ontworpen bestaande uit woon-

Themaweek
bestrijding racisme

BENTVELD - Het vormingscen-
trum van de A.G. der Woodbrookers
in Bentveld, organiseert van 2 t/m 6
jun een studieweek met als thema be-
strijding van racisme.

In deze week willen zij met name
aandacht besteden aan een anti-ra-
cistische strategie: wat kunnen men-
sen, die verontrust zijn over het toe-
nemende racisme in Nederland doen
om deze ontwikkeling tegen te gaan?

De deelnemers zullen 5 dagen in-
tensief met elkaar van gedachten
wisselen over de versterking van een
anti-racismebeweging. Vragen die
daarbij aan de orde komen zijn bijv.
hoe kijkt onze cultuur aan tegen mm-
derheden, wat te doen aan discrimi-
natie in wetgeving, beleid, bedrijven,
media. Op welke manier kan het
georganiseerde racisme (bijv. Cen-
trumpartij) bestreden worden, hoe
kan de samenwerking tussen zwarte
en witte organisaties gestalte knj-
gen.

Het thema zal worden belicht •\ ia
inleidingen, discussies, film en ek-
spressie. De kosten van de studie-
week bedraagt ƒ 150.- p.p.

Kortingen zijn na overleg mogelijk
voor minder financieel draagkrachti-
gen. Inlichtingen tel.,023-244450.

Stuifzand
wwwwvv

• "

HET STRAND EN HET CIRCUIT - Twee grote pijlers voor
hel toeristenseizoen van Zandvoort in de zomer waar deze
week de aandacht voor wordt gevraagd - want start in de bad-
plaats het seizoen dan wel op de eerste mooie zondag na l
maart - van oudsher blijft toch het gevoel dat wij pas in mei de
zomer mogen verwachten - en de hemel sta ons bij wanneer zou
blijken dat de zomer dit jaar viel in de laatste week van april»

Ook de politie komt ter sprake, want uit het jaarrapport van
de korpschef zijn toch wel enkele interessante gegevens te ha-
len - slechts twee maal heeft zich een ongeval voorgedaan met
dodelijke afloop - doch het betekent wel een stijging van 1007e,
omdat in 1982 slechts één dode viel te betreuren - daar slaat
tegenover dat ongevallen met zwaar lichamelijk letsel terugliep
met zes - en licht lichamelijk letsel ging van 62 naar 43 - al met
al niet zo'n onveilig jaar voor Zandvoort, verkeerstechnisch
gezien»

Een stijging viel waar te nemen in het aantal vernielingen en
vechtpartijen - maar dat was al een bekend gegeven - minder
bekend is dat ruim tweeduizend mensen deelnamen aan de
ziuemvierdaagse - een aardig succes voor de Duinpan»

Een tweede succes voor de Dumpan is ongetwijfeld het feit
dat het Zandvoortse zwembad het „Guiness book or records"
heeft gehaald - Trots moeten de lieden zijn die in 1981 deelna-
men aan de „bakfietsonderwatenuedstrijden", want zij zijn op-
genomen in het recordboek - terwijl de Duinpan eveneens wordt
vermeld - voorwaar de eerste maal dat een Zandvoortse mstel-
ling of Zandvoprler in dit boek staat geregistreerd - en als je
nagaat wat er m de wereld al niet gedaan wordt om in dit bock-.,
werk vermeld te worden - dan mogen de lieden die dit evene^-
ment in samenwerking met de medewerkers van de Duinpa/n
organiseerden - heus wel een klein beetje trots zün» /

Trots ook is men op het circuit over de bereikte resulteren
van het afgelopen jaar - een stijging aan de recetle-iiikon/islen
van bijna 100% is wel iets om even bij stil te staan - een stnjging
die werd bereikt door een vernieuwde aanpak van exploitatie
en organisatie van de aktiviteiten op de racebaan - btehalve
voordeel voor de Cenav betekent dit eveneens dat de Gemeente
Zandvoort - een extraatje van zo'n anderhalve ton kfan ver-
wachten - in deze tijd natuurlijk een aardig douceurtje] - waar-
van - als wij goed zijn ingelicht de wethouder van financiën nog
niet op de hoogte is - via onze krant willen wij hem g raag dit
goede nieuws meedelen» \

Tobber - hoe kan het ook anders - deed dit goede bericht af -
met de mededeling dat het voor hem „oud nieuws" was - waar
die kat af en toe de arrogantie vandaan haalt zal voor ons wel
een raadsel blijven»

Wel merkte hij fijntjes op - „ik denk dat de wethou,der dat
extra geld wel in zijn saldireserve zal willen stoppen - fyant hij
wil daar graag een heel miljoen in zien - voor onverwachte te-
genvallers - bovendien wil die andere „W" nog wat uit\de pot
hebben voor dat nu al zo lang aangekondigde groot onderhoud
van gemeentewoningen - niet om het een of ander hoor - tik blijf
goede moed houden - want ik ben een geboren optimist -, maar
ik heb amper nog een schilder bezig gezien - of een timmerman -
aan dat grote onderhoud - ik kan dat natuurlijk gemist hebben -
maar wordt het geen tijd dat daar nu eens mee begonnen'noordt
- of doen ze dat in het najaar - en kijk dat zou mij niets verbazen
- als je in het voorjaar alle wegen opengooit - dan zul je ook vast
wel in het najaar gaan schilderen - en via via heb ik gehoord
dat de wethouder zo nodig een eerste paal heeft geheid voor
Groot Kijkduin - maar-heb jij al aktiviteiten waargenomen bij
dat nieuwe Stekkie - afbouwen ze dat ook in de vorstverletda-
gen in de winter - kijk ik wil niet naar doen - maar ik bedoel
maar...."*

„Zoveel kritiek - en dat nog wel op een dag - dat de temper a-
turen stijgen en de zomer eraan komt - Tobbertje - Tobbertje
toch - da's niet aardig - " heben wij hem mild berispt»

Maar zoals gewoonlijk wilde hij van kritiek niet horen - lijkt
het ons toch een echte Zandvoortse kat te zijn - want hij wenste
ook nog een antwoord op de vraag „hoe dat nu zat met die
opengegooide kantine na de raadsvergadering" - Ze hebben
daar nu wel paal en perk aan gesteld door te zeggen - „We
blijven maar een uurtje open - maar ik vind het toch niet de zo
veel genoemde „openheid van bestuur ten goede k omen" - zeg
nou zelf- eerst openbaar vergaderen - en dan besloten nakaar-
ten - onder het genot van een drankje - zouden ze daar dan
zoveel geheimzinnige dingen bespreken - of zouden ze daar zui-
ver komen voor de gratis drankjes???»

Wij heben hem geantwoord dat wij ook hier het antwoord niet
op weten - en dat het ons eigenlijk weinig interesseerde - maar
Tobber wist het wel - „Ik zou daar niet aan meedoen - al was het
maar om de schijn te vermijden" sprak hij eigemoijs»

Hij likte zich de poten en vertrok weer naar het strand - hier-
mee toch weer het laatste woord hebbende»

Dit was het dan deze week
- tot volgende week»

de krant is klaar - voetjes op tafel

Vervolg van pagina l
me

Regering
In liet schrijven wordt eveneens

naar voren gebracht, de steun die het
circuit al heeft ontvangen van het mi-
nisterie van WVC en de mogelijke
subsidiering in deze sportaccommo-
datie. ,.Deze investeringen moeten
echter qver een behoorlijk aantal ja-
ren kunnen worden afgeschreven", is
de kamer van mening.

Het standpunt van het ministerie
van EZ dat meent dat vanuit een
oogpunt van bevordering van toeris-

reiding dient'
r. afbouw van
: toerisme en
r < genoemd.
e:.e en de be-
.eri-.s van de
'oc.i wel een
GS nu voor-

i

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor.
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: f 9 95 per kwartaal,
( 18.25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. tel. 02507-17166 Pnsthus 26,
2040 AA Zandvoort Openingsuren:
maandag van 1300-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 1400-16.00 uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur,
vrijdag 09.00-12.00 uur.
Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len. vrijdags tussen 09.00 en 12 00 uur.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates.

Zandvoorts mannenkoor met rijk
gevarieerd concert in Herv. Kerk

ZANDVOORT - Op donder-
dagavond 24 mei zal in de Her-
vormde Kerk aan het Kerkplein
een tweede concert worden gege-
ven door het Zandvoorts man-
nenkoor.

Aanvang van het concert is

20.15 uur. de torendeur gaat om
19.30 open.

Toegangskaarten zijn
nog verkrijgbaar in het Gemeen-
schapshuis of bij de leden van
het koor. De prijs bedraagt ƒ 7.50
of ƒ 5.00 voor CJP's en 65+.

Anjercollecte
ZANDVpORT - De Anjercollecte

wordt dit jaar gedurende twee perio-
den gehouden, namelijk van 11 tot 25
juni en van 15 tot 22 oktober. De laat-
ste week is door het gemeentebe-
stuur toegevoegd om personen, die in
juni met vakantie gaan, in de gele-
genheid te stellen toch aan deze col-
lecte deel te nemen. Hierdoor kan
een hogere opbrengst bewerkstelligd
worden dan tot op heden het geval
was.

De /injercollecte zamelt jaarlijks
geld iri dat gebruikt wordt voor in-

stellingun en activiteiten op cultureel
gebied.

Voiig jaar bedroeg de opbrengst
ƒ2.290,41, hetgeen vergeleken met
1982 toen er ƒ2.287.66 werd opge-
haald, slechts een geringe stijging be-
tekende.

Het plaatselijk Anjercomité doet
een dringend beroep op de leden van
de culturele verenigingen en middel-
bare scholieren om zich voor l juni
als collectant te melden. Dit kan zo-
wel schriftelijk als telefonisch bij de
heer A.H. Hedden, Bureau Burgerza-
ken, Schoolstraat 6. telefoon 14841.

Het Zandvoorts mannenkoor start-
te met de eerste repetities in septem-
ber 1982, en het eerste concert werd
gegeven in januari van het daarop-
volgend jaar. Een premièreconcert
dat een weergaloos succes werd en
waar direct aanspreekbare stukken
zoals Verdi's Slavenkoor en het Ja-
gerskoor uit Weibers Freischütz tot
de absolute hoogtepunten behoor-
den.

Naar het tweede concert werd dan
ook door de bevolking met verlangen
uitgezien, en nu is het zover.

Onder leiding van Dico van Putten,
is een zeer gevarieerd programma op-
gesteld. Klassieke muziek uit de late
middeleeuwen van da Palestrina
(Hodie Christus natus est) tot J. Be-
net (Flow O my tears).

In verband met de herdenking van
de moord op Willem van Oranje in
1584, zijn in het kader „400 jaar Oran-
je" een vijftal liederen ingestudeerd
die de Tachtigjarige oorlog tot onder-
werp hebben.

De Onthoofding van Egmond, de

Hel Zandvoorts mannenkooi tijdens een optreden in het Dollïrama (archieffoto)

tiende penning van Alva, de inname
van Den Brie! en tot slot een klaag-
lied op de dood van Willem van Oran-
je zullen ten gehore worden gebracht.

Na een middeleeuws minnelied zal
het programma voor de pauze wor-
den besloten met Der Lindenbaum
van F. Schubert.

Het koor zal deze avond worden be-
geleid door het Zandvoorts Sympho-
nie Orkest in oprichting, terwijl ook
enkele muzieksoli worden gespeeld.

Na de pauze houdt men zich bezig
met eigentijdse muziek. Door de mu-
zikale leiding van het mannenkoor is
gekozen voor filmmuziek, die zeer be-

kend geworden is. Het thema uit de
Third Man, de beroemde moonlight
serenade van Glenn Miller, Don't cry
for me Argentina en Windmills of
your mind van Michel Legrand om er
maar enkelen te noemen. Populaire
zeer goed in het gehoor liggende mu-
ziek, waar het mannenkoor de laatste
maanden intensief voor heeft gerepe-
teerd.

Evenals liet eerste concert, zal dit
tweede worden besloten met het zin-
gen van het Zandvoorts volkslied,
hetgeen wellicht een traditie zal wor-
den bij de concerten van het man-
nenkoor.

een .uvor.-.:ver..-.::e
recreatie -,\orr.' e'.
De steür. -. ..r. a.: - .
reidheic. o:r. :o; e-,
schulden te korr.e
heel .ir.deie opf.ek
staat zo 'Aorcit geeo!'.>'.j.teeid

..Nu ook het iok.'.le oestuur zich
heett uitgesproken :er. tninste van
verlenenii: \.m het pachtcontract
met de Cen.u en daarmee voor het in
standhouden \ an het circuit in de
toekomst, kan in het kader van com-
plementanteit van het bestuur, o.i.
het provinciaal bestuur in redelijk-
heid niet achterblijven Temeer niet
daar ook de inspecteur van het mi-
nistene van volksgezondheid en mi-
heuhygiene heaft gepleit voor het er-
kennen van het uitzonderlijke be-
dnjlskaiaktei van de Granci Pnx"
aldus de brief

Wanneer de Cenav. bij afwijzing
van GS in beroep zou gaan. dan mag
gezien de ingenomen standpunten
van de mmisteiies, toch reclerlijker-
wijs verwacht worden dat een beslis-
siiig van de kroon bij een beroepspro-
cedure voor de Grand Prix gunstig
zal zijn

Een beroepsprocedure duurt ech-
ter jaren, en betekent vertraging vooi
de economie van Zandvoort is de me-
ning van de kamer die er bij het colle-
ge van GS op aandringt op provin-
ciaal bestuurlijk vlak de bakens te
verzetten en de economie van Zand-
voort te stimuleren dan wel m een
gunstig daglicht te plaatsen.

Opbrengst collecte
ZANDVOORT - De collecte die

plaatsvond tijdens de onlangs gehou-
den Nationale Hartweek, bracht in
Zandvoort in totaal ƒ 13.337,75 bij-
een.

Het bestuur van de Vereniging van
Vrienden van de Hartstichting
brengt dank aan alle coHectanten en
gulle gevers voor dit uitstekende re-
sultaat.
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FAMILIEBERICHTEN

A dc:c u ; ( )c i r fsrfar / rootbij,
dut mij di' s /( in;> ccn balsem :ij
Dan :ti! ik :iin in I niL'iurt' lulu.
a/s a'u dn1 cy jaf t r ; zijn dicii\t t'ctnchl

In de \ r oem 1 ochtend van 12 mei l'184 is kdlm en
/a th t ontslapen mi jn /us te i , nn/e sthoonvusti r en
on/o T.mle Tmi'

Alhcrüna Helcna Janssen

op de l e e l t i j d \ ,m !!1 j.uu

Ue\i uk i
H A \ an Dm^Uv-Jjussi n

Hloi nu 'ndaal
.] ,Kinss( ' i i - \Vi ldsLhut

s G i a \ L t i h a t ^ c
A J.mssc.'n-Gi'i'ilinns

Z\ \o l l i '
Fam .1 VVa^elddi-Gi ote Ganseij

RolU l dam
Kam .1 \ \ andaa i -Bakk< i

Apeldoorn
Fam G Wai^elaai-Keissrn

Kelde
Fam L M J \Vaf,'el,iai

Xexen. ia i
Fam F de Waaid-Watjelaai

Ver plo<'j>huis Zevena.ii
Co i r ad ios Wrlijeiihoi'k .!!
6905 BK Zi>\cnaai

Do lei aai dobeslelh 1114 heoft woensdag l (i mei op hot
koikhof van de Nedoilands Hei\otmde Gemeuite
t e Hoog-KoppoI plaatsgevonden

\
l

Heden u-, xachl ingeslapen on^e lieve vadci, gioot-
en oveigiootvadci

J.acob Wcbcr
weduwnaar van Jansje SUgtveld

op de leeft ijd van 95 jaar

A C, Paap-Wcber
J J Molenaai-Weber
Kk m- en achterkleinkinderen

2041 VM Z.andvoort, 13 mei 1984
„Het Huis in de Duinen'
CorrespondenUe-adi es
Diaconiehuisstraat 2fi ,
2042 VM Zandvoort

De begiafems heeft hedenmoigen plaatsgevonden

Bedroefd om haar heengaan, maar heel dankbaai.
voor wat ze voor ons betekend heeft, geven wi j u
kenm van het overlijden van onze lieve zuster,
schoc/n/.uster en tante

Cornclia P. Koning

op de leeftijd van 77 jaar

Zandvooit
H J Koning
J H Koning

Driebergen
P C v d Sluys-Koning
C J v d Sluys
Neven en nichten

Zandvooit, 13 mei 1984
Haltestiaat 62

De overledene is thuis opgebaaid, geen be/.oek aan
huis en geen bloemen
Na een koite rouwdienst op vrijdag 18 mei om 4 00
uur in de aula van de Algemene Begraafplaats te
Zandvooit. zal do bijzetting m het famihegiaf
plaatsvinden op de voornoemde bcgiaafplaats
Na afloop is er m de aula gelegenheid tol condolc-
len

Uw blijken van belangstelling en medeleven, bc-
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn zoig/ame man en onze goede vader en opa

PIET JOUKES

hebben ons 7001 getroffen
Het medeleven, persoonlijk, schiiltelijk of in do
vorm v t n bloomen tot u r td iukkmg gebtachl /al
steeds ei n dankbaie hcr innenng b l i j ven

Uit allei naam
A Joukes-Paap

Zandvooit . mei 1984
Koninginneweg .51

\L MET F500,- KUNT U DEELNEMEN IN KANSKLIKE.
JpV;E BKDIUIN EN IN DE KEGIO HAARLEM.
Kr zijn gelukkig nog genoeg ondernemers met een flinke dosis
élan, geloof in de toekomst en voldoende groeikansen.
In plaats \an zich builen s>pel te laten zetten, worden -/M hun 'eigen
werkgever'en starten een bedrijf, of breiden uit.

U juicht dat toe. En terecht. Want bloeiende bedrijven
bevorderen de \verkgelegenheid. En «laar zijn \\e allemaal mee
gebaat. Maar er is vaak één probleem...

DE FINANCIERING MAG GEEN HINDERNIS ZIJN.
Zonder voldoende eigen kapitaal loopt een ondernemer vroeg of
laat vast. Innovatie of een noodzakelijke uitbreiding komen
dan niet van de grond. Jammer, maar de realiteit is nu eenmaal,
dat kredieten (vreemd vermogen) via de geijkte kanalen hun
grenzen kennen omdat er zekerheden worden verlangd.

\ls kleinschalige bedrijven deze niet of niet voldoende
kunnen verschaffen, is er voor hen nog maar één uitweg: dat er
risikodragend vermogen wordt verstrekt. Aandelen dus!

HET DOEL VAN DE HAARLEMSE PARTICIPATIE
M UTSCH \PPI.I.
Onlangs is op initiatief van de Kamer van Koophandel voor
11durlem en omstreken 'n partikuliere participatie maatschappij
(PPM) opgericht. Elders in het land is een aantal van deze PPM's
- om precies te zijn 27 - reeds enige tijd met sukses werkzaam

volgens het bekende principe van het beleggingsfonds. U kunt
dus met een bepaalde storting (tussen f500- en fl 00.000,-) deel-
nemen in de Haarlemse Participatie Maatschappij. Waarmee
u een tastbare bijdrage levert aan de bloei van het bedrijfsleven
in uw omgeving. En dat is precies ons doel...

HOEVEEL ZEKERHEID HEBT U?
Zodra de Haarlemse Participatie Maatschappij, kortweg H.RM.,
voor een bedrag van één miljoen gulden aan toezeggingen
heeft ontvangen, kan zij worden erkend door de Nederlandse
Bank. Daarna is de "Garantieregeling Parlikuliere Participatie
Maatschappijen 19BI' van toepassing, wat inhoudt dat het Rijk
eventuele verliezen op participaties voor de helft vergoedt.

Tot nu toe leert de praktijk dat dit hoogst zelden voorkomt
Want de bedoeling is natuurlijk dat de Haarlemse Participatie
Maatschappij na zorgvuldige selektie door deskundigen uitslui-
tend belegt in gezonde kansrijke ondernemingen in de regio
Haarlem, die uitzicht bieden op een redelijk rendement en een
gezonde groei.

En dat kan voor u bijzonder aantrekkelijk zijn, vooral als
u in aanmerking neemt dat het dividend tot f 1.000,- vrij van
inkomstenbelasting is...

INVESTEER IN EEN WÉL-VARENDE REGIO.
Er is nog ondernemingslust En gelukkig is er óók nog ruimte
voor pa r ti kul i eren, zoals u, om daaraan rechtstreeks impulsen

te geven. In het belang van een bloeiend bedrijfsleven in uw
direkte omgeving. Want een aantal aktieve ondernemers zal de
Haarlemse Participatie Maatschappij niet kunnen
missen bij het uitvoeren van hun 9
veelbelovende ideeën. Veel toezeg-
gingen zijn al ontvangen. Sluit u
aan en vul de bon in, ook voor bet
ontvangen van nadere informatie. £

l l
JA.ONDERNEMERSCHAP HEEFT MIJN SYMPATHIE...

D Ik ben in principe geïnteresseerd om (It'el te nemen in liet oiirichting-s-
kapilaul van de Haarlemse Participatie Maatschappij lol ecu bedrag \an

(ma\. flOO.OOO,-) in certifikaten \an aandelen van f500,-.
D Stuurt u mij nadere informatie.

Hokje dal \an toepassing is aankruisen s.\.p.

Naam:

Adres:

Postkode: Plaats

Tel.: Datu

L'
(In gesloten em eloppczcndcn aun Haarlemse Participatie Maatschappij B.V.
i.o„antwoordnummer 133,2000 VB lIAAKLEM.)

l

r

KANSRIJKE BEDRIJVEN MOETEN VAAK GROTE
FINANCIËLE HINDERNISSEN NEMEN.

HELP ZE. DOOR RISIKODRAGEND TE PARTICIPEREN.
Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming en
medeleven na het overlijden van mijn lieve man en
onze lieve vader en opa

Willem Verboom
betuigen wij u onze oprechte dank.

Urt aller naam
Mevr A. Verboom-v d Voet

2042 BZ Zandvoort, mer 1984
Dr de Visserstraat 6

Voor uw belantjstelhnt; en medeleven ons betoond
tijdens de yiekte en na het ovei l i jden van mijn lici'e
man on/e /oigxamovadei en opa, on/e broei, /.wa-
gei en oom

JAAP KEUR

betuigen wij on/e hartelijke dank
Namens de fami l ie
M Keur-v d Sprint

Rubbol DSA
Zi|degbnzende beitsverf.
Uitermate geschikt voor toe-
passing op gevelbeschietin-
gen, luifels, pergola's e.d.
De verwerking is heel goed.
De waterdampdoorlaatbaar-
heid is ronduit geweldig

JE GAAT DOOR KNIEËN VOOR
'N NATURO SCÜRSC VLOER

't is wmtfe-engeluïds^\ [decoratief en sfeer vol,
isolerend, genjkelijk verknjghaar in5O soorten,
M onderhoud,veerKttKhtlg\ Prijzen vawf f 12,5Otrt
ensl/itvasp, eenvoudig U fr5-penv. 'gratis
zelf te leggen, 'mrm", \lakrolleren hvastzn.

Elke NK-winkel heeft

AaLen iedere md\
Kans op een gratis

Bel voor gratis documentatiepakket onderstaand adres. °""' > ̂  Meer dan 20 Zaken in geheel Nederland.

ALMERE-STAD: IJmuidenstraat 33,Tel. 03240-33277 AMSTERDAM: Weissenbruchstraat 31-37 (tussen Hoofddorpplein
en Surinameplein) Tel: 020-177138 HAARLEM: Jansweg 26-28 (bij station, achter parkeergarage), Tel: 023-318281

" Geopend dinsd.ig l/m vri|ddi^0900 1800 uur Z.ilerd.ii; 0900 1700 uut Koop.ivonden 19002100uur -(«inMii iiimmif

NK naturo kurk DE VLOER DIE ALLES MEE HEEFT... OOK Z'N PRIJS

KEUR EN ZOON
Paradijs w«g 2
ZANDVOORT

T»l. 02607-156 02 /
023-286182

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 - 33 19 75

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiijii

S VERSE VULKOEKEN (
| bij

l R. v. d. Werff
| Tolweg6-Tel.1 5001

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

GEVRAAGD:

SEIZOEN-
MEDEWERKERS

vanaf 1 juni tot eind augustus,
min. leeftijd 19 jaar.

Informatie:

DE DUINPAN
Vondellaan 57-Tel. 1 21 70

Ooit aan gedacht om
als volwassene weer naar
school te gaan?

Studeren is niet aan leeftijd gebonden. En steeds meer mensen ontdekken dat.
Soms alleen maar om op plezierige wijze de eigen ontwikkeling te verbeteren. Soms is studie
nodig voor betere mogelijkheden in de werksfeer.

Het Erasmus College biedt mogelijkheden voor dag- en avondonderwijs aan vol-
wassenen in Haarlem, Schalkwijk, IJmuiden, Velsen, Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp.

U kunt nu inschrijven voor het nieuwe studiejaar of het informatieboekje aan-

vragen. Bel meteen voor MAVO: 023 - 25 65 57. HAVO/VWO: 023 - 25 23 58.

ERASMUS COLLEGE
DAG- EN AVONDONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN.

Sekretariaat: Sportweg 9,2024 CN Haarlem.
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SURFSCHOOLHOUDER HM KLIJN:

„Zandvoort ideaal oord
voor brandingsurfsport'
•• ZAND VOORT - Dat Zand-
roort wereldfaam geniet als bad-
iilaats is bekend en als het aan

§im Klijn ligt zal deze vermaard-
eid ook op surfgebied niet lang
itblijven. De vijfentwintigjarige

^andvoortse surfschoolhouder
ziet, ten gevolge van het
jroeiend aantal beoefenaars van
iet brandingsurfen, mogelijkhe-
den om het op dit gebied niet al-
een bij nationale bekendheid te
aten, want dat is het al, maar
ook internationaal aan de weg te
immeren. „De Zandvoortse om-
standigheden zijn erg goed en nu
:omen er al vele Duitsers om de-

sport te beoefenen en daar
oeten we verder op inspelen",

olgens Tim Klijn.
' Hij zelf begon met het brandingsur-

fenzo'n tien jaar geleden en twee jaar
iter maakte hij van zijn hobby zijn
ieroep door met een brandingsurf-
;chool met winkel te beginnen. Velen
iebben inmiddels een cursus bij hem
evolgd wat zeker nodig is. Vooral de
innensurfers maken er veel gebruik
an voordat zij de zee op gaan. Na
en cursusdag moet men er wat van
unnen, waarbij verschillende plan-
en gebruikt worden. Klijn beschikt
an ook over een goede accommoda-
e die voldoet aan de door de Inter-
ational Windsurfing Schools gestel-
e eisen. „Wat dat betreft zit het wel
oed, maar we zouden de cursisten
raag wat meer willen bieden dan
offie uit een automaat. Bij voor-
eeld wat fris of zo, maar dat zit er
iet iri", zegt Tim Klijn.

'eiligheid
Door de enorme toename van surf-

Janken pp het strand, en daarbij
iet mooi weer de vele baders, dan
an men zich voorstellen dat er wel
ens een botsing kan voorkomen,
och volgens Tim Klijn is het varert
eer veilig en zijn er nog nooit ernsti-
e ongelukken gebeurd". De gevor-
erde surfer vaart rustig tussen de
aders door en de wat slechtere ko-
len wel eens ten val maar dat valt
est mee. Bovendien gaan de echte
urfers pas bij windkracht vijf de zee
p, dus ruw weer, en als het mooi
'eer is dan waait het niet zodat het
an geen zin heeft om te gaan sur-
;n". Dat er soms surfers ver uit zee
loards en kleinere zeilen voor nodig.
Vooral dit jumpen geeft je een kick
n hier in Zandvoort is daar geweldig
e gelegenheid toe. De vier banken
oor de kust geven gebroken golven
n met golven van vier of vijf meter
ibog waar je dan over heen gaat is
tet geweldig. Het binnenwater zoek
s dan nooit meer op" volgens Klijn,
ie verder stelt dat Zandvoort daar-
oor een goede naam heeft.
Vaak veel wind en goede golven en

een obstakels in zee, zoals elders
oor strekdammen of rotsen.

iurfstrand
Dat Zandvoort zich uitstekend

;ent als echt surfstand is omdat er
rij gevaren kan worden. Verspreid
ver het gehele strand zijn er schat-
ingen op drukke dagen van zo'n dui-
end planken. „Het is een gemakke-
ik te vervoeren ding. Boven pp de
uto en ik heb ze zelfs de trein uit
len komen met een surfplank. Voor-

in Noord is er eoede gelegenheid

Het spectaculaire brandingsurfen zoals dit in Zandvoort wordt beoefend.
(Archieffoto).

worden opgepikt is te wijten aan on-
wetendheid. „Met heet weer gaat
men de zee op in zwembroek en gaat
dan zeer ver, en hoe verder je echter
komt des te kouder het wordt, de
wind wordt sterker, en zo kom je dan
in moeilijkheden", stelt Klijn.

Keuze
De vele surfplanken op het strand

geven de indruk dat het hier gaat om
een betaalbare sport. Dit klopt vol-
gens de Zandvoorter. Recretatief sur-
fen is zeker voor veel enthousiaste
lieden een haalbare kaart, maar,
wordt het wedstrijdsport, dan wordt
de rekening veel hoger.

Bij Klijn's Surfschool is een test-
centrum aanwezig voor de boards.
'Voordat door een surfer een board
wordt gekocht, kan dit worden uitge-
probeerd, of het voor de betrokken
surfer ook wel het juiste is. Nadat ver-
schillende typen door de aspirantko-
per zijn getest, kan de keuze in o ver-
leg met de kenner Klijn worden be-
paald.

Voor het zeil geldt hetzelfde. Er zijn
voor diverse windkrachten verschil-
lende maten zeil voorradig, het hangt
er dan ook maar vanaf wanneer je
wilt gaan surfen. Met een forse wind,
zoals de meeste brandingsurfers, of
met een mindere wind. Hiervoor
geldt, meer wind, minder zeil en om-
gekeerd. Zeilen zijn verkrijgbaar tus-
sen de vijf- en zevenhonderd gulden;
de boards tussen de vijftienhonderd
en drieduizend gulden. Wanneer men
echter in de wedstrijdsport wil mee-
draaien, dan gaat deze sport heel wat
meer kosten.

Wedstrijdzeilers varen in drie disci-
plines, en daaryoor zijn direct al drie
verschillende soorten planken en zei-
len nodig. Door sponsoring is dit voor
de huidige wedstrijdsurfers echter
een stuk voordeliger geworden.

Disciplines
Die drie disciplines zijn een „cour-

seracing" wat betekent het varen van
een driehoeksbaan met slalom en
daar zijn lange boards voor nodig.
„Ins en outs" is het tweede onder-
deel. Hierbij wordt vanaf het strand
gestart en dan de zee in naar een
boei, een soort afvalrace waar een
kleine board het beste voor geschikt
is. En het laatste onderdeel is het
jumpen waar vooral de Zandvoorters
zeer goed in zijn. Hier zijn kortere

En de posten zijn weer bemand
ZANDVOORT - Zondag 13

mei is de Zandvoortse Reddings-
brigade weer officieel gestart met
bewaking van het strand. Niet
dat dit de zondagen ervoor, toen
het mooi weer was, niet gebeur-
de, maar vanaf moederdag 13
mei draaien de reddingsposten
weer optimaal. Schema's voor de
redders zijn weer opgesteld, en
als tijdens het pinksterweekein-
de ook de post op het naakt-
strand wordt geopend, dan kan
Zandvoort weer beschikken over
ruim tachtig man per weekeinde,
die bij toerbeurt hun wacht-
dienst „lopen".

Algemeen bekend is dat de posten
op zomerse dagen „gewoon een gek-
kenhuis" zijn, want behalve reddin-
gen weten veel kinderen, mensen met
kleine verwondingen de reddingspos-
ten te vinden.

„Door ons worden ook kleine EH-
BO-behandelingen verricht, maar
het grote werk is natuurlijk de bewa-
king van de zee. Speciaal de surfers
geven ons handen vol werk. Te vaak
wordt door onervaren surfers de zee
opgegaan. Zelfs nu het water zo koud
is, worden zwemvesten bijna of ge-
heel niet gedragen, en dat is onver-
antwoordelijk", vertelt secretaris
Ton de Roode.

ten met een algebroken mastvoet. De
mensen op de „zinkertjes" waren in
de ruwe zee moeilijk op te sporen. Wij
maken ons daar wel ongerust over",
aldus deze secretaris van wat officieel
heet de Koninklijke Maatschappij
tot het Redden van Drenkelingen.

Paraat
Al meer dan zestig jaar is de red-

dingsbrigade in Zandvoort nu pa-
raat. Er bestaat een uitstekende sa-
menwerking tussen de diverse vrij-
willigercorpsen en pachters op het
strand en de watersportvereniging.

Het verschil tussen surfers en zei-
lers is, dat een zeiler op zee niet zo
snel in moeilijkheden komt, het moet
wel heel gek gaan, als je je niet aan
een omgeslagen zeilboot kunt vast-
klampen. Bovendien is de discipline
onder de zeilers groot, want door hen
worden meestal zwemvesten gedra-
gen. Wij hebben weinig hinder van
zwemmers. Was het in vroeger dagen
zo dat wij uitsluitend voor de zwem-
mers in aktie moesten komen, die
tijd is voorbij. Meestal kunnen de
mensen goed zwemmen en zijn zich
ook de gevaren bewust van een te
snelle duik als het een warme dag is,
alhoewel het altijd oppassen blijft",
vertelt Ton de Roode.

Gevaar

Afgenomen is ook het drijven op
een luchtbed in zee. Het luchtbed dat
in de jaren zestig verscheen en waar
de redders de handen vol hadden aan
de argeloze badgast, die op zijn lucht-
bed al mijmerend te ver de zee op
dreef, is over. Vóór hen in de plaats
kwamen de surfers, ieder jaar meer,
een ontwikkeling die de reddingsbri-
gade zorgen baart. Overigens zijn het
niet alleen de surfers die voor vreem-
de toestanden aan de kust zorgen.

„Eén van de mensen die ik niet
gauw zal vergeten is een Duitser die
met een zelfgemaakt vlot van vaten
en planken en .met behulp van een
groot laken de zee opzeilde in gezel-
schap van twee kleine kinderen.
Toen wij hem zo'n vier kilometer ver
op zee inhaalden en vroegen hoe hij
ooit terug dacht te komen met dat
bouwsel en een oostenwind, was het
laconieke antwoord „zwemmend".
„Met die kinderen", vroegen wij. Nou
het heeft nog heel wat praten gekost,
voordat die man terug wilde gaan
met ons. Zulke zaken zijn voor ons
onbegrijpelijk. De zee blijft de zee en
is, hoe kalm zij er ook uitziet, een ge-
vaarlijk element", aldus De Roode.

Zinkertjes
Ook de opkomst van het nieuwe ty-

pe surfplank, het zogenaamde „zin-
kertje" baart de leden van de red-
dingsbrigade zorgen. „Op een gewp-
ne surfplank is het mogelijk te blij-
ven drijven. Deze „zinkertjes" de
naam zegt het al, zinken direct, met
het resultaat dat je in zee terecht
komt. Speciaal met een stevige Oos-
tenwind moet je toch wel ervaren
brandingsurfer zijn voor je de zee op
kunt gaan, en dan nog liefst met een
zwemvest, ongeacht de water- of bui-
tentemperatuur. Het dragen van een
zwemvest, meestal in felle kleuren,
vergemakkelijkt het zoeken op zee.
Afgelopen zondag hebben wij vijf sur-
fers naar de kant eehaald, die kamp- Oe boot van de reddingsbrigade waarmee talloze malen hulp werd verleend.

om het surfen te beoefenen. Veel goe-
de parkeerplaatsen zijn er, maar ik
zie vooral mogelijkheden voor een
echte hotelaccommodatie voor sur-
fers. Een gelegenheid waar je binnen-
komt met je surfspullen, kan afspoe-
len en laten drogen net zo iets als een
wintersporthotel. Dat. zou ideaal
zijn".

Door de nu al goede mogelijkheden
voor de sport in Zandvoort zouden er
internationale wedstrijden kunnen
worden gehouden. Nu zijn er al enige
jaren wedstrijden te zien, maar een
internationaal evenement zou voor
Zandvoort zeer goed zijn. „We zou-
den best een groot surfevenement
kunnen organiseren. De kans hebben
we vorig jaar gehad om het profcir-
cuit naar Zandvoort te halen. Het is
echter door Scheveningen gedaan en
bij dat evenement trok men in een
week tweehonderdduizend toeschou-
wers. Dat zou zeer aantrekkelijk voor
Zandvoort zijn.

Bovendien komen alle wereldtop-
pers en dan is er wat te beleven. Nu
Scheveningen het vorig jaar goed
heeft gedaan, gaat de organisatie
daar opnieuw naar toe. En als Zand-
voorter zijnde moet je zorgen de de
surfsport hier blijft en hadden we die
kans vorig jaar moeten grijpen".

Voor dit jaar zal het Zandvoortse
surfseizoen toch wel slagen, omdat
de wedstrijden die hier worden ge-
houden, met Zandvoortse toppers
Tim Klijn, Jphan Driehuizen, Marti-
ne van Soolingen en vele anderen
borg zullen staan voor spektakulaire
brandingsurfsport.

,Hokkie O'
In de jaren voor de oorlog was het strand van Zandvoort in het sei-

zoen, alleen bestemd voor de badgasten.
Schooljongens die er kwamen, hadden duidelijk een taak, hetgeen

meestal inhield het helpen van ouders die op het strand in de zomer-
maanden geld verdienden, hetzij als visventer, strandpachter, badman,
stoelenman enz.

Maar jongetjes, blijven jongetjes, en het zou vreemd zijn als ze temid-
den van de strandgangers en badgasten niet zorgden voor hun eigen
spelletjes en pleziertjes.

„Hokkie-O" was voor ingewijden het laatste badkoetsje in een rij van
vier. De lieve schooljeugd had hier onder het spiegeltje eenfors kijkgat
geboord. De rest laat zich raden. 'Wanneer ze de man van de badkoets-
jes nu maar beloofden dat zij na gebruik uit alle koetsjes het zand
zouden wegvegen, dan kon het wel eens gebeuren, dat het laatste koets-
je bemand was met grinnikende Zandvoortse schooljongens— er
doen nog steeds verhalen de ronde over.

ZANDVOpRT - Hadden de
strandexploitanten op het Zand-
voortse strand vroeger genoeg
aan de consumptietenten en ver-
huur van strandstoelen; vandaag
de dag bieden vele van hen, me-
de door de geweldige vlucht die
de watersport heeft genomen, ve-
le faciliteiten voor surfers en zei-
lers. Bij diverse strandpaviljoens
kan men namelijk zijn surfplank
in stalling geven, terwijl door de
gemeente een speciale plaats is
aangewezen voor houders van
zeilboten. Bovendien is er nog de
Watersportvereniging Zandvoort
met een groot aantal leden en bo-
ten.

Eén van de promotors van de zeil-
en surfsport onder de strandpachters
is Jules Fransen, terwijl Tijn Aker-
sloot eveneens een grote reputatie
heeft opgebouwd, evenals het pavil-
joen Sandy Hill dat bij veel surfers
bekendheid geniet, terwijl ook diver-
se andere paviljoens op de behoefte
inspelen.

„Door de enorme ontwikkeling van
de watersport moeten wij als strand-
pachters daar wel pp inspelen", stelt
Fransen. Een kijkje op zijn terrein
laat duidelijk zien dat niet alleen aan
de zonaanbidders is gedacht maar
bijvoorbeeld ook aan surfers.. Goede
stallingen van surfplanken, afspoel-
hokken, douches voor de surfers zor-
gen voor een prima onderkomen. „Je
moet het wel professioneel aanpak-
ken anders krijg je niet die waarde-
ring van de associaties die je nodig
hebt. Bovendien heb ik van Pall Mail
een aantal wedstrijdboeien voor zeil-
en surfwedstrijden ter beschikking
gekregen en beschik ik ook over een
reddings- en wedstrijdboot van deze
sponsor, je kunt dus wel stellen dat
alles goed geregeld is", aldus Jules

Watersport promoten om gelijke
pas te houden met Scheveningen
Fransen, die verder zegt dat het ken-
merkend is dat hele families op het
strand neerstrijken tijdens wedstrijd-
dagen, en dat terwijl er maar één fa-
miliélid deelneemt.

Sociaal aspect
Het Zandvoortse strand is name-

lijk enorm veelzijdig. Er kan worden
gezeild, gesurfd, maar er is plaats ge-
npeg voor de zonaanbidders, voor de
kinderen zijn er tijdens eb de kleine
strandmeertjes, terwiil ook de zwem-
mers aan hun trekken'komen. Bran-
dingwaterspprt impliceert dus niet
alleen het zeilen onder de kust, maar
kent meer facetten, en trekt daar-
door veel publiek.

Het brandingzeilen kan zelfs een
gezinssport genoemd worden, de
wedstrijdvaarders nemen vaak als
supporters hun gezinsleden mee, het
geheel groeit daardoor uit tot een so-
ciale gebeurtenis.

Jeugd
Bij Jules Fransen is het vooral de

jeugd die aan zijn trekken komt. „Er
komt hier veel jeugd tussen de der-
tien en zeventien jaar, ze kunnen hier
trainen en zeilen hun wedstrijden.
Ook dit jaar staan er enige wedstrij-
den op het programma wat in goede
samenwerking gaat met Driehuizen
en Klijn," zegt Fransen, die overigens
niet bang is dat de watersport langs
de vloedlijn de overhand krijgt boven

de zonaanbidders. „Ik vind dat het
iets terugloopt met de kustzeilsport,
maar het blijft enerverend. Het is een
hobby van me om mensen in staat te
stellen de.spprt te kunnen beoefenen.
Zelf doe ik niet meer aan deze sport,
te weinig tijd. Alleen voor het rondje
Texel huur ik een boot en doe dan
mee. Het is een keiharde sport waar-
bij training moet gebeuren."

Door de vele mogelijkheden bij de
strandexploitanten voor de beoefe-
ning van de brandingsurfsport lijkt
er-op dit gebied een behoorlijke con-
currentie, maar dat is volgens Jules
Fransen volstrekt niet zo. „Het grap-
pige van alles is dat er volstrekt geen
gevoel van concurrentie onderling

bestaat. Het is je hobby en geen com-
mercieel gebeuren, het is een soort
vlagvertoon waar we graag aan mee-
doen."

Ook dit jaar gaat Jules Fransen in
samenwerking met anderen weer eni-
ge wedstrijden organiseren waar veel
voor nodig is. Zo is er de samenwer-
king met de strandpolitie en de ZRB
die perfekt te noemen is. „Als de
Zandvoortse reddingsbrigade besluit
niet de zee op te gaan dan houden wij
ons daaraan."

Promotie
Door de grote toename van de

brandingsurfers acht Jules Fransen
het noodzakelijk voor Zandvoort
daarop in te spelen. Zo denkt hij aan
een verlenging van het seizoen met
de maanden oktober en november.
De strandpaviljoens verdwijnen voor
één oktober en daardoor zou er voor
de surfers een lokatie moeten zijn.
„We hebben hier de mogelijkheden
om de kustwatersport meer bekend-
heid te geven. Wij zouden gebruik
kunnen maken van het circuit, die
met het promoten ervaring heeft en
ook zou de VVV moeten worden inge-
schakeld. Door verlenging van het
zeilseizoen en het organiseren van
grote surfwedstrijden blijft Zand-
voort in de belangstelling. Geheel
Zandvoort profiteert er dan van. Het
staat onomsotelijk vast dat veel sur-
fers en hun aanhang veel gebruik ma-
ken van hotels en het zijn geen koel-

boxtoeristen, dus voor de horeca kan
het eveneens gunstig zijn," aldus
Fransen die veel mogelijkheden ziet
voor het houden van zulke evene-
menten. Evenementen die wel in
badplaatsen als Egmond, Schevenin-
gen en op Texel worden gehouden en
daar zeer aanslaan zowel bij de deel-
nemers als de toeschouwers.

„Er zijn best wel enthousiaste wa-
tersporters te vinden die de organisa-
tie op zich willen nemen. Als je bij-
voorbeeld een jazz-festival kan uit-
breiden met een zeilevenement zoals
in Egmond reeds gedaan wordt dan
ga je de goede kant op. Neem Scheve-
ningen dat, doordat het met geld op
tafel komt de worldcup voor surfers
vorig jaar organiseerde en nu op-
nieuw doet. Bij zo'n evenement ko-
men vele duizenden toeschouwers en
dat moet toch aantrekkelijk zijn voor
ons. In samenwerking met velen
moet het mogelijk zijn om een derge-
lijk gebeuren in Zandvoort te krijgen.
Het is voor het belang van de water-
sport en tevens die van Zandvoort."

De Zandvoortse strandexploitant
verwacht overigens dat binnen een
tijdsbestek van twee jaar de bad-
plaats een internationaal watersport-
festijn zal kunnen organiseren. En bij
zo'n evenement zal het zeker niet
ontbreken aan talent uit de eigen
badplaats. Reeds vroeg staan de
jeugdige beginsurfers op de plank en
hebben het zo onder de knie. Het ma-
teriaal wordt steeds beter en de zei-
lers steeds meer getraind en zoals ge-
steld, de mogelijkheden zijn in Zand-
voort uitstekend om deze sport een
nog verdere groei te laten doorma-
ken.

Maar Jules Fransen zegt tot slot,
„De ambiance van de watersport is
prima en het gaat altijd in een goede
sfeer, maar wat het belangrijkste is,
willen we gelijke pas houden met
Scheveningen, dat moeten we er erg
hard aan trekken."

Watersport Vereniging
Zandvoort

wil bestaansrecht veiligstellen
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ZANDVOORT - Begin 1966 waren het Jan Deutekom en een aantal
enthousiaste watersporters, die besloten tot oprichting van de Wa-
tersport Vereniging Zandvoort. Een jaar later nam Deutekom de
voorzittershamer in handen en voert het voorzitterschap nog steeds
vol overgave. Sindsdien heeft deze vereniging een geweldige groei
gekend en uitsluitend door het ontbreken van strandruimte heeft
men een ledenstop moeten instellen waardoor een grote wachtlijst
ontstaan is.

De brandingwaterspprt langs de kust kan worden omschreven als
het vissen, varen of zeilen met een kleine, lichte boot als recreatie-
vorm, operend vanaf het strand. Wat het vissen betreft zijn er nog wel
die dat doen, maar aangezien de vangsten voor de Zandvoortse kust
zeer gering zijn, is dat aantal uiterst klein. Het zeilen echter heeft een
enorme vlucht genomen en op honderdvijfentwintig meter strand,
die de vereniging tot haar beschikking heeft, is vrijwel geen plaats
meer. De vereniging telt nu zo'n zeshonderd leden met honderdder-
tig boten en zestig surfplanken.

P^ Jan Deutekom klaar voor het gevecht met de brandinjj

„We begonnen met ongeveer twin-
tig man en na een verzoek bij de ge-
meente kregen we een vrij groot stuk
vrij strand in de zuid en plaatsen
daar een soort bouwkeetje als club-
huis. Mede doordat de binnenwate-
ren vol raakten, Zandvoorters dicht
bij huis kunnen varen en het bran-
dingzeilen een extra dimensie is, is
deze sport enorm gegroeid. In het be-
gin zag je alleen de eenrompsboten,
maar deze hebben, op een enkele na,
plaats gemaakt voor de catamarans
en surfplanken", aldus Jan Deute-
kom, die verder stelt het surfen niet
te animeren daar er geen akkommo-
datie is. „Bovendien is het weieens
lastig voor de zeilers, maar we zijn
een watersportvereniging, dus wor-
den ze toch wel aanvaard".

Het zeilen met de tweerompsboten
voert nu de boventoon. Waren de eer-
ste van hout, de ontwikkeling staat
niet stil en nu zijn uitsluitend kunst-

stof boten U' /.ion op lii'l MI and. Deze
zijn gemakkelijk over het strand de
zee in te slepen en behoeven vrijwel
geen onderhoud. Door het verschil in
vorm, met en zonder zwaard zijn er
diverse soorten zoals, de prindle dart
en nacra. In vrijwel elke klasse kan
elke week een wedstrijd gezeild wor-
den en op het gebied van organisatie
heeft de Watersport Vereniging
Zandvoort reeds zijn sporen ver-
diend. Organiseren de associaties de
wedstrijden de Zandvoortse vereni-
ging heeft vele malen als gastheer op-
getreden en ook dit jaar staat er weer
het een en ander op het programma.

De Nederlandse kampioenschappen
worden hier gehouden en een groots
vlagvertoon zal het kustzeilevene-
ment worden. Alle achtentwintig
kustzeilverenigingen strijken dan
neer op het Zandvoortse strand.
Door deze organisatie zal voor de eer-

ste maal de Europese prindle kam-
pioenschap verhuizen naar Noord-
wijk. „Het kustzeilevenement geeft
zoveel werk dat je niet nog eens een
groot kampioenschap kunt houden",
zegt Deutekom.

Arbeidsintensief

Wie denkt dat je als je eenmaal lid
bent van deze vereniging, uitsluitend
met zijn boot de golven kan klieven
heeft het duidelijk mis, omdat veel
zelfwerkzaamheid verricht moet wor-
den. „Mensen die willen toetreden als
lid moeten akkoord gaan met bepaal-
de voorwaarden zoals bijvoorbeeld
inspringen bij de organisatie, schoon-
maken clubhuis, kantinedienslen en
zandruimen na een storm. Het is een
zeer arbeidsintensieve club en als een
beroep op je wordt gedaan, dan moet
je klaar staan. Er gaat veel vrije tijd
in zitten als het zand geruimd moet
worden en ook bij opbouw en afbraak
is dat zo. We hebben een schema op-
gesteld en daarin komt iedereen een
paar maal aan de beurt. Degenen die
niet willen, vallen af of worden afge-
voerd en zo ontstaat er toch een door-
stroming van leden", vertelt Jan
Deutekom. „Er moet gesleept of ge-
sleuteld worden, de catamaran-zei-
lers zijn doeners".

Het clubhuis bestaat uit elf gekop-
pelde units, en is demontabel-'en
wordt ieder voorjaar opgebouwd. De-
ze opbouw en latere afbraak geschied
door de leden, waarbij de zelfwerk-
zaamheid naar voren komt.

Deze units geven de vereniging een
prima kleedgelegenheid en berg-
ruimte voor zeilen en ander benodigd
materiaal. De fundering van het club-
huis is niet permanent en dit zou de
vereniging graag zien veranderen. De
Zandvoortse watersporters willen de-
ze fundering vervangen door een vas-
te, waardoor het plaatsen en wegne-
men van de units veiliger kan gebeu-
ren en het brengt tevens de jaarlijkse
kosten terug en het betekent een ver-
mindering van de arbeidsintensivi-
teit.

Verplaatsing

ring komt echter op losse schroeven
te staan indien het Hoogheemraad-
schap van Rijnland de plannen door-
drukt om de afrastering van de duin-
voet zeewaarts te verplaatsen. Dat
betekent bij de watersportvereniging
ongeveer acht meter. „Als we zo ver
naar voren moeten, zoals Rijnland
dat wil. dan hebben we geen be-
staansmogelijkheid meer. Dit jaar
wilden ze het al doen maar omdat we
attent op deze zaak bleven en mede
doordat de strandpachters gingen te-
genspurteren, hebben we uitstel ge-
kregen. Ik vind Rijnland wel wat las-
tig. ze hebben problemen met de ta-
luds van de strandpachters. Ik zie
echter geen problemen aangezien er
nog steeds een aangroei van de reep
is en daarom wil ik graag een vaste
fundering met bepaalde rechten. Het
moet niet zo zijn dat we dan toch
moeten verplaatsen. Met niet al te
hoog water drijven de eerste rij boten
dan in zee of worden weggespoeld",
Stelt DeutPknvn

Deze maatregel zou dus een onder-
gang betekenen van de Watersport
Vereniging Zandvoort en dat is iets
waar voorzitter Jan Deutekom zich
tot het laatst tegen blijft verzetten.
„De vereniging bestaat bijna twintig
jaar, er is bijzonder veel in geïnves-
teerd, Üus willen we meer zekerheid.
We hebben een eigen stuk strand
waar velen met gezin zich vermaken,
er komen geen toeristen en dat staat
de leden bijzonder aan. We willen dit
graajï zo houden".

Ondanks dat Deutekom de belan-
gen van de vereniging tot het uiterste
zal verdedigen en de drukke werk-
zaamheden als aannemer, zal hij toch
weer vele malen op de zee aktief be-
zig zijn met zijn favoriete sport. „Het
gevecht met de elementen, de strijd
met de branding, staat mij bijzonder
aan. Het is een goede uitlaatklep het
knokken tegen de altijd weer andere
zee. De boot overeind houden en zo
hard mogelijk gaan dat is heerlijk".
En niet alleen zijn boot wil hij over-
eind houden, ook de vereniging zal
hij blijven voorgaan In de strijd tegen
verplaatsing.

Het plaatsen van een vaste funde-
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de als de KNZHRM aan het werk wa-
ren. Er werd bijvoorbeeld een zeil-
boot van de watersportvereniging
ver uit zee door de KNZHRM opge-
haald, en bij de eerste bank overge-
dragen aan boten van de reddingsbri-
gade.

Ook deze avond is de heer A. van
der Mijde van de reddingsbrigade bij
de oefening aanwezig.

Oefening

De leden van de traclor/wippcrploeg in aktie om de boot zo snel mogelijk
op de traetor en in het bonthuis te krijgen. foto Dick Loenen.

dr. ir. S.J. Louwes
Vervolg van pagina 11

meestal de politie waarschuwen: de-
ze op haar beurt waarschuwt de se-
cretans-penningmeester die het
alarmsysteem m werking zet wan-
neer dit nodig mocht zijn. Er is een
nauw contact met radio Schevenin-
gen, en de kustwacht IJmuiden die
door kunnen geven of een „May-Day"
(SOSi-sein of een Pan-Pan (waar-
schuwing ik ben in gevaar blijf stand-
by) teken ook serieus is.

Wanneer
men onderweg is wordt contact ge-
houden via Radio Scheveningen pp
het marifoonkanaal O. Bij oefenin-
gen is dit uiteraard niet nodig en
wordt volstaan met de portofoons.

Verbinding
Inmiddels meldt de Louwes, het is

nu 21.30 uur, dat men zich 4 mijl ten
Z.W. van Zandvoort bevindt, en roept
de Kurt Larsen dat Zandvoort „te
diep" gaat. Vertaalt in scheepster-
men van deze zeelieden betekent dit
dat men te ver op zee gaat.

Ondertussen legt de heer Zijp uit,
dat de KNZHRM al jaren met vaste
bemanningen werkt voor boot en
wippertoestel en dat het contact met
de Zandvoortse Reddingsbrigade
uitstekend is. In het verleden zijn
dan ook wel demonstraties gehou-
den, waarbij zowel de reddinesbriga-

Omstreeks 21.45 uur wordt contact
gemaakt met de Kurt Larsen en wor-
den lichtkogels afgeschoten. Zoge-
naamde parachuutjes die gedurende
vijftien/twintig seconden een helder
licht op zee werpen. Omdat ook de
bemanningen last krijgen van de lage
temperatuur wordt besloten dat de
boten naar de thuishavens zullen ver-
trekken.

Nu is de Kurt Larsen duidelijk in
het voordeel, want via de portofoon
in het boothuis hoort men de schip-
per uit Noordwijk zeggen dat „wij
met een goed halfuur wel binnen zul-
len zijn".

De Louwes meldt dat met wind, zee
en stroom tegen de snelheid niet
meer dan 2 mijl'uur bedraagt en het
wordt dan ook een koude wacht op
het strand voor de leden van de trac-
tor/wipperploeg.

Om ongeveer 22.45 uur wordt ge-
vraagd door de Louwes of de soep wel
warm is in het boothuis als men te-
rugkomt, terwijl tevens wordt ver-
zocht of de tractor de lichten wil ont-
steken zodat men een vast punt heeft
om zich op te oriënteren.

Na nog een klein half uur duikt de
Louwes plotseling in het duister op
en geeft het een grote 'bedrijvigheid
de boot zo snel mogelijk uit het water
te krijgen. De samenwerking is uit-
stekend en omstreeks 23.30 uur kun-
nen de verkleumde mannen in het
boothuis bijkomen bij een warme
kop soep en een stevige borrel „die er
wel in gaat als het zo koud is".

M. Ates.

Open dag Bavo-Koorschool
HAARLEM - Op zondag 20

mei wordt door de leerlingen van
de St. Bavo-Koorschool aan de
Westergracht 61 te Haarlem, een
muzikaal festijn gegeven, waar-
mee ook prijzen zijn te winnen.

Degenen, die een zoon hebben
die het komende jaar naar de
derde of vierde klas van de lagere
school gaat en belangstelling
voor de Koorschool hebben, kun-
nen met hun zoon deze open dag
bijwonen. Broertjes en zusjes zijn
welkom. Er wordt ook een film
vertoond over het wel en wee van
de school.

Een extra feestelijk gezongen
Hoogmis om 10.00 uur gaat vooraf
aan het bezoek aan de koorschool.

Op dinsdag 22 mei is er tussen 9.00
en 12.00 uur EeleRonhoid oon bezonk

aan de school voor een nadere ken-
nismaking en om er de lessen 'en re-
petities bij te wonen.

De Koorschool van het Muziekin-
stituut van de Kathedraal St. Bavo-
Haarlem werd in 1951 opgericht, het
is een normale basisschool voor jon-
gens, waar naast de gebruikelijke
leerstof, gymnastiek, sport en hand-
arbeid, veel aandacht wordt besteed
aan de muzikale en godsdienstige
vorming. De jongens zijn de sopranen
en alten van het koor dat de liturgi-
sche gezangen verzorgt in de St. Ba-
yo Kathedraal. De school geeft ook
instrumentale lessen.

Door de gedegen opleiding vormen
de jongens een veel gevraagd koor,
zowel in het Concertgebouw in Am-
sterdam als bij de radio en de televi-
sie.

Voor nadere informatie of een af-
spraak kan het hoofd van de school
worden gebeld, telefoon 023-326616.

Zoals ieder jaar staan ook
nu de media - t.v., radio,
kranten en tijdschriften -
weer bol van de nieuwe
lente.

'Zoek de zonzij', is de bood-
schap, 'zet je zorgen aan
de kant'.

Maar dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Je zult
in deze tijd van toenemende
werkloosheid, verminderen-
de inkomsten en stijgende
prijzen maar in de proble-
men zijn geraakt en die
problemen eerder groter
dan kleiner zien worden.

Wat moet je daarmee? En
wat zijn de gevolgen ervan
voor je huwelijk, je kinde-
ren, de sfeer in huis, je
relatie met vrienden en be-
kenden?

Niemand die het weet. Ook
de gemeente niet. Maar
toch ziet de gemeente mo-
gelijkheden om te helpen.
Niet met extra uitkeringen
- dat is wettelijk onmoge-
lijk - maar met steekhou-
dende adviezen voor het
besteden van het kleiner
wordende budget. En -
eventueel - met het treffen
van regelingen met schuld-
eisers.
Bovendien zoekt de ge-
meente activiteiten voor
werkloze jongeren.

En dat alles niet onder het
luchthartig motto van zor-
gen-aan-de-kant, maar op
grond van de ervaring, dat
er - hoewel er hard aan
moet worden getrokken -
tóch nog altijd mogelijk-
heden zijn.

Daarom: kom praten. Hoe
eerder hoe liever.

Kom voordat het te laat is
Sociale Zaken

De gemeente heeft tot taak de belangen te dienen van de burgerij. Vaak betreft dat gezamenlijke belangen
zoals het opknappen van straten en wegen, het regelen van de vuilafvoer etc., maareven vaak gaat het om
zeer persoonlijke belangen.
Daarover hoort u weinig en leest u niets in de krant, omdat anderen daar nu eenmaal niets mee te maken
hebben.
Op de afdeling Sociale Zaken echter zij n veertien mensen dag in dag uit in de weer voor al die Zandvoor-
ters, die het moeilijk hebben.

Een paar jaar geleden nog maar werd de
afdeling voornamelijk beschouwd als
een uitkenngsfabriek. Maar die tijd is
voorbij.
Wie nu bij Sociale Zaken binnenloopt
doet dat niet alleen in verband met zijn of
haar uitkering, maar vooral om er zijn
problemen te bespreken. Want daar is
Sociale Zaken voor.
ledere tijd heeft zijn eigen, specifieke
problemen. Die van dit moment zijn dalen-
de inkomsten, dalende uitkeringen en
stijgende huur- en energieprijzen.
Wie zonder werk raakt en niet gauw iets
anders vindt weet daar alles van.
Eerst komt de WW met 80% van het
laatst verdiende salaris, dan de WWV
met 70% en na enkele jaren de bijstand.
De eerste perioden zijn met wat finan-
ciele offers en veel wijs beleid nog wel
dóór te komen. Maar het niveau van de
bijstand kan vooral hen, die voorheen
ruin bij kas zate n, inbijnaonoverkomen-
lijke problemen brengen.
En aaar blijft het meestal niet bij. Man en
vrou N kunnen op den duur de narigheid
vaak niet aan en zien hun huwelijk be-
dreigd, kinderen kunnen door de voort-
durende spanningen hun hoofd niet bij
hun schoolwerk houden, kortom, de pro-
blemen lijken groter en doen zich in elk
geval op veel grotere schaal voor dan
voorheen.
En dat geldt niet alleen voor hen die hu n
werk kwijtraken, maar ook voor hen wier
inkomen om andere redenen minder wordt.

Maatschappelijk werk
Eigenlijk liggen moeilijk lerende of
niet gemotiveerde kinderen en huwe-
lijksproblemen-alsertenminstehulp
van derden nodig is - op het gebied
van het algemeen maatschappelijk
werk, evenals tientallen andere pro-
blemen, zoals'eenzaamheid, drugs-
verslaving, huisvestingsmoeilijkheden
e.d. Moet nu ook de gemeente zich
daarmee gaan bemoeien?
Moeten niet. Willen wél.
Omdat, zoals hierboven al isgezegd, die
problemen vaak voortkomen uit finan-
ciele perikelen.

Veel mensen, die voor de laatste vroeg of
laat bij de gemeente terechtkomen, zijn
meestal nog lang niet toe aan het inroe-
pen van de hulp van het maatschappe-
lijk werk.

Maar ze brengen hun narigheid wél naar
voren tijdens hu n herhaalde gesprekken
met de mensen van Sociale Zaken. En
het zou wel erg teleurstellend zijn als die

daaraan dan geen boodschap zouden
hebben.
Blijkt tijdens die gesprekken dat de pro-
blemen van dien aard zijn dat de ge-
meente daaraan niets kan doen, dan ver-
wijst ze de mensen alsnog naar het al-
gemeen maatschappelijk werk.

Kom voordat het te laat is!
De gemeente: datishetgemeentebe-
stuur dat het beleid bepaalt en het
ambtenarencorps dat dat beleid uit-
voert.
Geen wonder dat de betreffende wét-
houder en de afdeling Sociale Zaken
een veelvuldig contact met elkaar
hebben.
En dat wetende zult u niet verbaasd zijn
dat zij tijdens de gesprekken, waarop dit
artikel is gebaseerd, volkomen onafhan-
kelijk van elkaar toch precies dezelfde
woorden gebruikten: 'Laten de mensen
toch niet schromen contact op te ne-
men met Sociale Zaken. Laten ze ko-
men voordat het te laat is'.
En wanneer is het te laat?
Als iemands financiële situatie hem of
haar volkomen boven het hoofd is ge-
groeid en hij, zeg maar, bedolven is
onder de schulden met alle nare gevol-
gen vandien.
Maar dat kan worden voorkomen als u
tijdig bij de gemeente binnenstapt.
Wat kan die voor u doen?
Samen met u bepalen wat u in uw om-
standigheden kunt uitgeven en waar-
aan. De mensen van Sociale Zaken zijn
zich ervan bewust dat ze daarvoor geen
standaardnormen kunnen hanteren.
Daarom gaan ze uit van uw behoeften en
uw levenswijze tot dusverre en probe-
ren ze die zo dicht mogelijk te benade-
ren.
Zijn er schulden, dan kan Sociale Zaken
u voorstellen om over de oplossing van
dat probleem met de schuldeisers te
gaan praten en zo tot een regeling te
komen.
Voelt u daar echter niet voor: ook goed,
even goede vrienden.

jongeren doen ervaring op
In de inleiding van dit artikel las u dat
het gemeentebestuur op zoek is naar
mogelijkheden voor werkloze jonge-
ren.
In het afgelopen jaar zette het een
werkervaringsproject op. Dat houdt in
dat de gemeente een aantal jongelui
met behoud van hun uitkering te werk
heeft gesteld bij Publieke Werken, bij
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de politie, op de secretarie etc., om
hen - het woord werkervaringsproject
zegt het al - op die manier aan ervaring
te helpen.

En niet voor niets. Want bij sollicitaties
gaan mensen met ervaring nu eenmaal
voor.
Dit jaar gaat er opnieuw een dergelijk
project van start.
De jonge mensen, voor wie dit interes-
sant is, kunnen daar alvast op rekenen.

*Verder zijn er de Regionale Coördi-
natie Commissie (RCC) en de Regio-
na/e Toetsings Commissie (RTC), waar-
van Zandvoorts wethouder voor sociale
zaken voorzitter is.
Deze commissies verzamelen c.q. toet-
sen de opgaven van organisaties en in-
stellingen van de activiteiten die zij aan
werkloze jongeren willen aanbieden.
Dat toetsen houdt in het bekijken of deze
activiteiten niet concurreren met be-
staande activiteiten.

En tenslotte is de gemeente doende met
een veel breder opgezet project, om
meer werkloze mensen, voornamelijk
jongeren, te helpen.

Maar dit project zal nog even op zich
laten wachten en eerst in de tweede helft
van dit jaartergoedkeuring worden voor-
gelegd aan de bovengenoemde Toet-
singscommissie.
Ook deze werkloosheidsprojecten hel-
pen de deelnemers aan de broodnodige
ervaring en maken hun kansen op be-
taald werk groter.
Hoe het zij: 'Ermoet'-om metdewethou-
der te spreken - 'hard aan worden ge-
trokken en gemakkelijk is het niet, maar
het kan. Er komen nog steeds, hoe be-
perkt ook, mensen aan het werk'.

Ouderen
Van jongelui naar ouderen lijkt een
hele stap. Maar niet voor de gemeente,
waar de ambtenaren naast taken als
het hanteren van allerlei uitkeringen,
de hulp aan' ongehuwde moeders,
zelfstandigen en woonwagenbewo-
ners ook de hulp aan ouderen op zich
nemen.
U weet dat de noodzakelijke bezuinigin-
gen van de overheid tot gevolg hebben
dat ouderen zich niet meer zo gemakke-
lijk als voorheen kunnen laten inschrij-
ven bij de bejaardencentra.
Dat betekent dus dat zij zo lang mogelijk
thuis blijven. Dat kan, als er maar ge-
noeg voorzieningen zijn waarop zij kun-
nen terugvallen. Dus gezinsverzorging,
medische verzorging, tafeltje-dék-je etc.

Het Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening heeft vergevorderde plannen om
al die vormen van hulpverlening te bun-
delen en de betreffende wethouder wil
graag meewerken aan het opstarten van
een dergelijk samenwerkingsverband.
Hij zal een dergelijke eerste opzet aan
de raad voorstellen. Want die moet, zoals
u wel weet, over dat soort dingen beslis-
sen.

Lagere drempel
Vandaar de dag stappen er heel wat
meer mensen het gemeentehuis in
dan voorheen.
En zo hoort het ook. Gemeente en
burgerij zijn immers geen twee apar-
te grootheden. Integendeel. Ze heb-
ben alles met elkaar te maken.
Zijn er problemen, dan moeten ze dus
samen naar een oplossing zoeken.
Zoals gezegd: hoe eerder hoe liever.

mei 1984

GEMEENTE

19-20 mei 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-

LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 o[
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
voor informatie, advies en hulp, tel
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 19-20 mei 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag: 10.00 uur: ds. J. A. van Leeu-
wen. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag: 10.00 uur: Dr. M. E. Brink-
man. Thema: „Wat is geloven eigen-
lijk?" Kindernevendienst en crèche.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: ds. A. Thimm, Haarlem.
Dinsdag half 8: Oekumenische Ge-
bedsdienst.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: EV met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 8.45 uur: stille viering. 10.45
uur: Hoogmis m.m.v. St. Caecilia-
koor. Thema „Levende bouwstenen".
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag: 9.30 uur: Zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen; 10.30 uur: Mor-
gendienst Ds. J. Overduin, 19.00 uur:
Zendingsdienst; woensdag 20.00 uur:
bijbelstudie/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R., .van Rongen, ,vVan,'
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode: 8 mei tot 14,mei.
Ondertrouwd:
Petrus L.H.M. Wisker en Hendrikjc
Boswijk; Luutzen Kramer en Ann;
N. ter Wolbeek; Bernhard Visser ei
Carmen H.R. Schmidt; Gerardus M
Schreurs en Adrana J. Eland.
Gehuwd:

Franciscus A. Paardekooper er
Ana P. Da Silva dos San tos; Leen
dert Paap en Johanna M. de Muinck
Kees G.J. Meijerink en Johanna M
Strijder; Philip A. van Son en Nandf
Boldingh; Antal P. Terol en Alida S
Rozenhart.
Overleden:

Jan H.B. Brink oud 74 jaar; Johan
nes H.P. van Spanje oud 69 jaar
.Dirkje J. van der Zwaart geb. Molle
ma oud 87 jaar; Antje Visser geb. Zo
merdijk oud 96 jaar; Jacob Webei
oud 95 jaar; Jantje van Veen geb. Ra
ve oud 83 jaar.

STANDEN
Datum
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei

HW
5.31
6.06
6.49
7.27
8.15
9.19

10.32
11.42

LW HW
1.24 17.57
2.01 18.36
2.36 19.16
3.14 19.59
3.57 20.54
4.50 21.59
5.50 23.10
6.56

LI
13.4
14.1
14.5
15.3
16.1
17.1
18.2
19.3

Maanstanden: dinsdag 22 mei L
19.45'uun" v -
Doodtij: donderdag 24 mei NAP +
cm.

NAAKTSTRAND
Vervolg van pagina 11

eens geen grote keukenmachines
geen grote ovens, mixers en was dies
meer zij. „Daarom zijn wij eigenlijk
een ouderwetse strandtent, bij ons
geen complete maaltijden, maar een
snack. Spiegeleieren en soep dat kan,
een broodje en een drankje, maar
daar houdt het mee op", verklaart
deze strandpachter, die evenals zijn
collega's in het bezit is van een fors
automobiel waar zoveel mogelijk ma-
terialen mee vervoerd kunnen wor-
den.

Seizoen
Het sprookje dat het naaktstrand

pas tegen Pinksteren op volle toeren
draait, wordt door de pachters tegen-
gesproken. „Wij hebben eveneens on-
ze vaste klanten, die in het vroege
voorjaar net zo beschermd achter het
glas zitten, als bij de collega's op het
textielstrand. Ondanks het feit dat
het een naaktstrand is komen hier
ook de wandelaars die op een wat kil-
le dag voor een kopje koffie of soep.
Wij zijn praktisch gelijk open met de
andere pachters".

Meer dan op het textielstrant
wordt door de pachters wél het hoog
water, de springvloed en de windrich
ting in de gaten gehouden. Bij eei
Noordwester zitten ze er slecht en da
weten ze. De grootste schade bij d
voorjaarsstorm van april 1980 wa
dan ook op het naaktstrand. „Toei
dreef mijn zaak in zee, en dat hoe!
niet meer", zegt Cats.

Kenmerkend is dan ook dat zeke
vijf van de zeven pachters hun pavil
joen pp een hoog talud hebben gezel
en dit weer beschermd hebben me
veel oude dennebomen. Zo ontstaa
een ruime kring van bomen om hè
paviljoen en terras dat de intimite
lijkt te vergroten.

En dat is het eigenlijk, het naak
strand ademt een aparte sfeer va
rust en beslotenheid. Het publie
komt er al jaren en men kent elka;
bij de voornaam. Aan het eind van d
dag wordt er afgerekend, want als j
er een keer die wandeling voor ovt
hebt gehad, dan vertrek je niet 2
snel.

Waarom zou je ook, als je van zo
zee en rust houdt, dan kun je op no
geen halve kilometer hiervoor t
recht op het Zandvoortse naak
strand, waar de zon even wan
schijnt als elders, en de wind net:
koud is.'

Eerste steen gelegd-
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Op 9 mei werd door de twee dochters van de familie Schipper
uit Hilversum, Sophie en Jeanette, de eerste steen gelegd in de
Haarlemmermeer voor de nieuwe franchise Praxis doe-het-zelf-
center dat op het industrieterrein aan de Cruquius wordt ge-
bouwd.

Naast de twintig eigen vestigingen gaat Praxis een samen-
werkingsverband aan met lokale ondernemers die voor eigen
rekening het Praxis-assortiment voeren en als zodanig de naam
Praxis doe-het-zelf-center mogen dragen. Dit wordt met een
duur woord „franchising" of ook wel een aangesloten bedrijf
genoemd. Paraxis Cruquius wordt het vijfde bedrijf, die dit sa-
menwerkingsverband aangaat, en wordt de vijfentwintigste
vestiging in Nederland van dit concern.

De eerste steenlegging van Sophie en Jeanette Schipper, ging
met enige feestelijkheden gepaard. De familie Schipper is in
Zandvoort niet onbekend, want al ruim dertig jaar brengt zij
haar vakantie in Zandvoort door. Ook deze zomer zal men weer
zes weken te gast zijn van de familie Buchel op caravanterrein
De Zeereep.

Verwacht wordt dat de Praxis Cruquiüs-vestiging op 29 au-
gustus 's morgens om 10.00 uur de deuren voor het publiek zal
openen.

'„*"
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STRANDPACHTERSVERENIGING BESTAAT VIJFTIG JAAR

Er is wel 's wat, maar als het erop
aankomt, dan helpen wij elkaar

ZANDVOORT - Deze maand
bestaat de Vereniging van
Strandpachters te Zandyoort
precies vijftig jaar. De vereniging
werd opgericht op 11 april 1934,
en koninklijk goedgekeurd op 29
mei 1934. Een jubileum dus, dat
niet uitgebreid gevierd gaat wor-
den. Ten eerste is het midden in
het seizoen en als alles goed gaat,
dan heeft een strandpachter
geen tijd om een feestje te bou-
wen, bovendien is daar nog
steeds het „uitstel van Rijn-
land", met betrekking tot het
verplaatsen van diverse strand-
tenten naar de vloedlijn toe. „Zo-
dra wij geen zekerheid hebben
dat wij mogen blijven staan, zie
ik geen aanleiding om een feestje
te vieren", zegt de huidige voor-
zitter Jaap Paap wat somber.

De eerste voorzitter die de strand-
pachtersvereniging heeft gehad was
Jaap Termes, die in 1934 tezamen
met enkele anderen vonden dat de
rechten van de Strandpachters beter
beschermd dienden te worden. „Ik
was nog maar een jong broekje, nog
een schooljongen, maar ik heb mij la-
ten vertellen dat het optreden van de
toenmalige burgemeester één van de
aanleidingen is geweest om te komen
tot een belangenvereniging voor de
pachters. Dat staat ook duidelijk in
de statuten, in de stijl van de dertiger
jaren leest men.

De vereniging stelt zich ten doel de
bevordering der ideële en materiele
belangen harer leden.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het plegen van overleg en het

voeren van onderhandelingen met
het gemeentebestuur van Zandvoort
en verdere in aanmerking komende
autoriteiten, teneinde een geordende
en voor haar leden gunstige regeling
voor de strandexploitatie van Zand-
voort te vrkrijgen;

zijn-die in 1934 het voortouw geno-
men heeft om wat orde op de strand-
zaken te stellen. „De burgemeester in
die dagen was er één van het oude
regententype, zacht uitgedrukt komt
het hierop neer dat hij een ietsje te
autoritair in zijn optreden was.

Hij wandelde bijvoorbeeld over het
strand, en als de pachters hem zagen
komen dan werd alles snel rechtge-
zet, want je schrok als hij naar jouw
tent toekwam, want dan was er wel
iets niet welgevallig in zijn ogen. Dan
was het „Je moet je boeltje eens op-
schilderen" en dat was min of meer
een bevel, want gebeurde dat niet,
dan kon het zijn dat je je tent kon
sluiten. Ik kan mij voorstellen dat de
man een keurig strand wilde, maar
armoe was troef in die dagen, en het
aanschaffen vaneenpotverfkonjem
problemen brengen. Niet voor niets
was de jaarcontributie vastgesteld
op ƒ 2.50. Het is Jaap Termes geweest
die de eerste aanzet heeft gegeven tot
een overlegsituatie zoals die nu is ge-
groeid", aldus het verhaal van de hui-
dige voorzitter.

Er werden door de pachters van het
eerste uur hele veldslagen met het
gemeentebestuur geleverd. In zwang
kwam in die jaren ook de knipkaart
voor de stoelen. Alleen het aanschaf-
fen van de kniptang, gauw een gul-
den of twee, was eveneens reden om
ervoor te zorgen dat de burgemeester
niet zag dat deze kaarten werden „ge-
knipt" met een spijker.

Overigens heeft Termes, die tot
aan zijn overlijden in 1959 voorzitter
van de strandpachtersveremging is
geweest, een „stoelenoorlog" met het
toenmalige gemeentebestuur uitge-
vochten, waar hij als overwinnaar uit
te voorschijn kwam.

Stoelenoorlog
„Dat moet omstreeks 1947 geweest

zijn. Het toerisme kwam net weer op
gang, en de meeste gasten arriveer-

niet betaalde bekeuringen, al de stoe-
len van mijn vader van het strand ge-
haald. Bonje natuurlijk. De oude
heer was behoorlijk nijdig en spande
een kort geding tegen de gemeente
aan. Hij won en al zijn stoelen werden
weer teruggebracht, bovendien
mochten de agenten geen strand-
stoelen meer controleren", vertelt
zijn zoon met nog glunderende ogen
deze wapenfeiten van zijn familie.

Veranderingen
Jaap Termes werd in 1959 opge-

volgd door Ane Molenaar, die in 1964
zijn strandtent verkocht. Hij werd
toen opgevolgd door de huidige voor-
zitter Jaap Paap, die nu al twintig
jaar de voorzittershamer hanteert.

„In de loop der jaren is het bestuur
van de vereniging wel veranderd, ik
heb nu een geweldig team, veel jonge
mensen en dat moet ook. Veel men-
sen die je werk uit handen nemen en
weten waarover ze praten", aldus
Jaap Paap.

In de periode dat hij nu voorzitter
is, is ook het naaktstrand in Zand-
voort gekomen. „Dat is weer zo ty-
pisch, in die beslissing is onze vereni-
ging niet gekend. Ik denk dat dat te-
genwoordig anders zou zijn gegaan.
De mensen zitten op het slechtste
stuk strand, bij Noordwesten wind is
de kans op schade daar nu eenmaal
groter. Overleg had er ook behoren te
zijn toen de watersportvereniging
kwam. Beter was het geweest deze
vereniging aan het einde te plaatsen
en niet tussen de Strandpachters in,
maar ja, dat is nu eenmaal zo beslist
dus daar doe je weinig aan", is de me-
ning van Paap.

Ook de regels en regeltjes zijn wat
ruimer geworden. Vroeger mocht er
alleen gezwommen worden op het
vrije strand, mochten de ligstoelen
niet dichter bij elkaar staan dan 10-
15 cm, mocht je met niet een bad-
mantel op de boulevard. Allemaal za-

Jaap Termes, oprichter en eerste
voorzitter van de Vereniging van
Strand pachters te Zandvoort.

Zo is het altijd geweest, en zo moet
het maar bliiven ook", zegt voorzitter
Paap.

Een duidelijke mening van de jubi-
lerende vereniging van strandpach-
ters te Zandvoort, waaraan niets valt
toe te voegen.

Margreet Ates

ZANDVOORTSE WAARNEMINGEN: JULES FRANSEN

30 mei: Zonsverduistering
J.n de avond van woensdag 30
mei a.s. is er vanuit Nederland
een bijzondere fraaie gedeeltelij-
ke zonsverduistering waai Ie ne-
men, althans wanneer de zon niet
geheel of gedeeltelijk achter wol-
kenbanken schuilgaat

De verduistering begint in ons
land om 19.17 uur en eindigt om
20.56 uur. De hap uit de zon vindt
van linksonder af plaats Rond
20.08 uur bereikt de verduistering
zijn hoogtepunt als 43' < van de
zon door de maan is afgeschermd.
Neem uw kans ditmaal waar,
want de eerstvolgende /sonsver-
duistenng vindt pas plaats op 10
mei 1994.

Een zonsverduistering (eclips)
kan alleen plaatsvinden wanneer
de maan tussen de zon en de aar-
de doorgaat, dus tijdens nieuwe
maan. Per definitie gebeurt dat
eenmaal per maand, maar door-
dat het baanvlak van de maan
één hoek maakt (circa 5 graden)
met het vlak van de aardbaan,
gaat de maan soms ten noorden
of ten zuiden van de zon voorbij.
Alleen als de nieuwe maan zich
ook op de snijlijn van beide baan-
vlakken bevindt, zal er een ver-
duistering optreden. Het waarne-
men van zonsverduisteringen is
van bijzonder groot belang voor
geleerden, maar ook voor mensen
die zich niet met sterrenkunde be-
zighouden is een eclips een bij-
zondere gebeurtenis. Het spreekt
vanzelf dat vooral totale zonsver-
duisteringen erg „populair" zijn,
hetgeen ook blijkt uit het feit dat
verscheidene Westerse televisie-
stations in hun nieuwsbulletins
Sowjetrussische beelden van de
totale zonsverduistering van 31
juli 1981 in Siberië lieten zien

Een van de mooiste en langdu-
rigste totale zonsverduisteringen
die in vele eeuwen op aarde te
zien is geweest, voltrok zich op 30
juni 1973 in een 256 km brede en
duizenden kilometers lange zone

dwars over een deel van Afrika.
Op de gunstigste plek, in Maure-
tanie, duurde de volledige eclips
niet minder dan 7 minuten en 4
seconden Van deze verduistering
was m Nederland overigens mets
te zien. Gedurende een algehele
verduistering wordt het normale
levensritme van planten en die-
ren vaak ingriipencl verstoord
Dieren zoeken midden op de dag
hun nachthokken op of reageren
op een andere afwijkende wijze.
Bloemen sluiten hun kelken. Bij
de tachtig procent zonsverdui-
steing van 1954 m Nederland gin-
gen overal de kippen op stok.

Het schouwspel van een totale
zoneclips in Nederland maken u
en ik niet meer mee, want die
vindt pas plaats m het jaar . . .
2135. Nog juist voor deze eeuwwis-
sehng, op 11 augustus 1999, komt
nog wel het uiterst zeldzame ver-
schijnsel voor van een bijna totale
zonsverduistering, namelijk voor
94"r

Koud en droog

Wij hebben door een koude week
heen moeten bijten. De gemiddel-
de maximum temperatuur be-
droeg in de periode zondag 6 tot
en met zondag 13 mei m Zand-
voort 12 °C.

In Mijdrecht was het niet veel
beter, namelijk 12.0 CC, hetgeen
betekent vijf graden te koud voor
de tijd van het jaar. Absoluut
dieptepunt was donderdag 10
mei, toen het niet warmer dan 7°C
werd.

Wel dienen we ons te realiseren
dat wij met een gemiddelde maxi-
mumtemperatuur van 19.7 .007C
m de laatste tien dagen van april
ver boven onze stand hebben ge-
leefd en dat een koude-mval van
het kaliber dat wij nu hebben
meegemaakt wel vaker voorkomt
m het voorjaar en de vroege zo-
mer, sterker nog het is een ty-
pisch verschijnsel in dit seizoen.

door Paul Dekkers '

De zichtwaarden deze week va-
neerden van 34-50 km. De tempe-
ratuur deed m het weekeinde al
wat beter aan met waarden van
12 "C op zaterdag en 15 °C op zon-
dag. (In Mijdrecht werd het res-
pectievelijk 14.7 en 15 6 °C).

Afgelopen maandag wees de
thermometer eindelijk weer eens
een normale waarde aan, name-
lijk 17 "C

Voor de tuin zou een fikse re-
genbui inmiddels goed van pas
komen Normaal gesproken beho-
ren april en mei tezamen in deze
regio bijna 100 mm neerslag af te
leveren. De afgelopen anderhalve
maand heeft Zandvoort maar 14
mm regenwater opgeleverd. Als
de droogte aanhoudt zullen zich
problemen voordoen in de land-
bouw, terwijl het brandgevaar in
de duinen meer dan levensgroot
aanwezig blijft

Dun windje

De afgelopen week hebben veel
mensen geklaagd over de „dun-
ne" of „schrale" wind

Het betreft hier de luchtver-
plaatsing van koude droge lucht
die veel vocht aan de huid ont-
trekt. De oppervlaktetempera-
tuur van de huid zakt dan snel,
daardoor voelt de wind kouder
aan dan hij m werkelijkheid is.
Dit wordt een schrale of dunne
wind genoemd.

Temperatuurnormalen periode
16-23 mei:
max. temperatuur overdag: 18 °C
min. temperatuur 's nachts: 8 °C.

Het Zandvoortse strand in de zomer van 1942, vlak voordat de bezetters beslisten dat iedereen van het strand af
moest in verband met de „atlantik wal". Duidelijk te zien is hoe klein de strandtenten toen nog waren. Er stonden
ian ook zo'n zestig strandtenten, en „wij moesten allemaal sappelen om aan de kost te komen", zo herinnert men
zich.

b. het indienen van requesten en
indere schrifturen bij de daarvoor in
tanmerking komende autoriteiten,
eneinde dezen te wijzen op en voor
e lichten betreffende punten, welke
roor de strandexploitatie te Zand-
•oort van belang zijn;
c. het plegen van onderling overleg

n het zich laten voorlichten omtrent
Ie wijze waarop de strandexploitatie
e Zandvoort onder zo gunstig moge-
ijke voorwaarden gevoerd kan wor-
en;
. het bevorderen van het strandbe-
oek door de hierbovengenoemde
laatregelen.

Eerste voorzitter
Het blijkt jaap Termes geweest te

Vreemde vogels

Dit jaar starten wij met vreem-
de vogels, de eerste die voor de
lens van de camera van Jan van
der Ley verscheen was Ron van
Zijl uit IJmuiden.

Deze studeert bouwkunde aan
de IJmond MTS en loopt stage bij
Condor in Zandvoort. Ron hield
zich in zijn lunchpauze bezig met
het maken van een duister bouw-
werk van nat zand, hij wilde het
één en ander proefondervindelijk
vaststellen. Wat er nu zo nodig
vastgesteld moest worden, werd
er niet bij verteld. Maar Ron mag
de foto wel komen halen tijdens
kantooruren op het Gasthuis-
plein. Tijdens de lunchpauze mis-
schien?

den met de trein en kwamen dan in
zwermen het strand op. Het vrije
strand was aan de zudkant, dus als
men op het strand wilde zitten, dan
kon je een stoel huren. Nu kon het
gebeuren dat twee agenten, net als
de Strandpachters, de badgasten met
argusogen in de gaten hielden. Waren
de mensen net in hun stoel neerge-
streken dan werd het een wedstrijd
wie er eerder was „oom" agent of de
pachter. De pachter om een stoelen-
kaart te verkopen, oom agent om de
pachter te bekeuren als de gasten
geen stoelenkaart konden tonen.

Het werd een ongelijke strijd, want
je kon zo hard niet hollen, maar de
mensen zaten eerder dan de pachter
de kaart kon verkopen. Op een kwa-
de dag werden naar aanleiding van

De IJsheiligen hebben ons
weer verlaten, en vreemd ge-
noeg, direct daarop steeg de
buitentemperatuur. Een goe-
de start van Strandkorrels
1984 in een krant waarin het
strand centraal staat.

Bovendien werden op moe-
derdag de posten van de red-
dingsbrigade weer permanent
bemand, een teken dat het
strandseizoen weer is gestart.

Bovendien konden de jongens
van de reddingsbrigade er weer
tegenaan want de vrij sterke oos-
tenwind zorgde er voor dat weer
veel surfers in de problemen raak-
ten.

„Wij hebben er vijf uitgehaald,
en het vreemde was, dat ze alle-
maal afkomstig waren uit de re-
gio. Door de felle wind braken ver-
schillende mastvoeten en als je
dan op een zinkertje vaart, gega-
randeerd dat je zinkt", vertelt
Ton de Roode.

Een leuk nieuwtje van de red-
dingsbrigade is dat Zandvoort is
uitgekozen voor een korte doop-
plechtigheid.

Dankzij het kinderpostzegel-
fonds ontving het hoofdbestuur
van de Koninklijke Nederlandse
Bond tot het Redden van Drenke-
lingen drie nieuwe boten. Deze
boten zullen elders in Nederland
worden ingezet, maar op 2 juni
vindt er bij de Zandvoortse red-
dingsposten een kleine plechtig-
heid plaats waar bij deze boten of-
flcieel in ontvangst zullen worden
genomen.

Op 22 mei, dus dat is komende
dinsdag, zal het stranddetache-
mcnt van de Zandvoortse politie
ook weer de politiepost aan de
Rotonde betrekken. Heeft men
meestal aangehouden rond He-
melvaartsdag, dit jaar is dit 31
mei en dat lijkt zelfs voor het
stranddetachement een wat late
datum om officieel te starten.

Om 16.00 uur is er op dinsdag
gelegenheid tot een kennisma-
king „met het politiepersoneel
van het stranddetachement" zo-

ken die al lang uit de tijd zijn.
Duidelijk niet uit de tijd is het over-

leg met het gemeentebestuur. „Te-
genwoordig is het contact met het ge-
meentebestuur uitstekend, wij heb-
ben nog steeds de naam een beetje
vrijgevochten te zijn, maar ik vind
zelf dat dat wel meevalt.

Het is nu eenmaal net een grote fa-
milie, wij kunnen onder elkaar wel
eens kiften, maar heeft iemand pro-
blemen, gebeurt er bij één van de
Strandpachters iets, een tent waait
om, brand- of waterschade, noem
maar op, dan staat iedereen direct
klaar om te helpen. Dan zijn wij toch
alemaal pachters onder elkaar en
dan zijn wij er om elkaar te helpen.

Zandvoorts
Museum

Het verbijsterende voornemen van
het college van B & W om het advies
te volgen van de artistiek leidster
van het Culturele Centrum, dat be-
last om van dit gebouw een „Zand-
voorts Museum" te maken, noopt mij
als oud-bestuurshd van het Genoot-
schap Oud-Zandvoort enkele opmer-
kingen te maken. Want in voor-
noemd advies wordt dan tevens maar
even gesteld, dat het Genootschap
zich éérst maar eens waar moet ma-
ken, alvorens toegelaten te worden
tot bestuurlijke medezeggenschap in
de nieuwe „onderneming" van deze
beheerster...

Dat een bestuurlijk college (waar-
van twee wethouders nota bene al ve-
le jaren lid van het Genootschap zijn)
deze baarlijke nonsens durft door te
spelen naar een Raadscommissie
voor de financiën om voor zoete koek
te worden aangenomen, is wel teke-
nend voor een beleid, waarvan men
het spoor bijster is. We vragen ons af
wat het college bewogen heeft om
hier een advies uit te laten brengen
door iemand, die in Zandvoort van
geen toeten of blazen af weet en niet
gehinderd wordt door enige kennis
van de historie van ons dorp en de
voorgeschiedenis van het Culturele
Centrum.

Dit advies is in de commissie op
voorstel van raadslid Jaap Koning
van „Gemeentebelangen" terecht en

als dat in een officieel schrijven
heet. Wie er bij het stranddeta-
chement zijn ingedeeld, is dus
nog niet bekend, maar veel ver-
trouwde gezichten zullen niet ont-
breken.

Strandspektakel
Vanaf januari zijn er al bespre-

kingen gaande om op 30 juni op
het strand aan de zuidkant, op 15
juli voor de Rotonde en pp 12 au-
gustus aan de noordzijde, een
groot strandspektakel te houden.

De presentatie van dit cro-
gramma zal geschieden vanuit
een mobiele podiumwagen, voor
het podium zal een stuk strand
worden afgezet waarop in een
passende entourage een heel pro-
gramma wordt afgewerkt.

Het begint met een optreden
van een steelband, daarna een de-
monstratie brandingsurfen. Weer
een steelband, een modeshow van
bad-, sportieve- en vrijetijdskle-
ding.

In de middag is er dan een op-
treden van een bekende groep, zo-
als Vulcano op 30 juni, wordt er

een fotowedstrijd gehouden, weer
een optreden van de steelband,
parachutespringen, bingo en de
uitslag van de fotowedstrijd.

De fotowedstrijd wordt gehou-
den met Polaroid camera's, en het
gaat er om dat typische strandfo-
to's worden gemaakt. De 24 win-
nende foto's van de betreffende
dagen worden in een weekblad
gepubliceerd, waarna de lezers
hieruit de allerbeste foto kiezen.
De bingokaarten worden gratis
verstrekt.

Dit strandspektakel wordt ge-
combineerd met diverse andere
evenementen, zo is er op 30 juli
een kustzeilevenement van de
Watersportvereniging Zandvoort,
zijn er op 15 juli dragsterraces op
het circuit en op 12 augustus de
Solex-race in hel dorp.

Wanneer het goed weer is, be-
looft dit inderdaad een groot
strandspektakel te worden.

Nog meer spektakel
Tot een groot spektakel schijnt

ook uit te groeien de iaarlijkse

gelukkig! aangehouden om eerst na-
der overleg te kunnen plegen met de
besturen van het Genootschap, de
folklorevereniging „De Wurf' en de
Zandvoortse Bomschuitenbouwclub,
die ten' zeerste betrokken zijn ge-
weest bij de totstandkoming van de-
ze instelling. Daar is jaren voor ge-
werkt en actie gevoerd. En met suc-
ces want drie jaar heeft historiemin-
nend Zandvoort hier een eigen onder-
komen gehad met goede bijeenkom-
sten en enthousiaste manifestaties.
Zandvoort had toen een eigen Huis
voor het onderbrengen van zijn histo-
rische waarden en de bovenzaal, (die
nu al jaren l e e g staat) bleek meestal
te klein om de bezoekers te bevat-
ten...

In 1980 werd echter alles door de
gemeente de nek om gedraaid en
kwamen de drie historische vereni-
gingen op straat te staan. Het Stich
tingsbestuur had het walletje niet bij
het financiële schuurtje gehouden en
nu zou de gemeente de zaken daar
zelf wel eens gaan regelen. Met het
bovenvermelde gevolg, dat de hislo-
rie van Zandvoort prompt de straat
op gejaagd werd. Alhoewel volledig
onschuldig aan het daar gevoerde be-
leid! De reeds fungerende beheerster
werd bevorderd tot hoofdambtenaar
in gemeentedienst en bovendien
mocht zij met uitsluiting van andere
Zandvoortse gegadigden (raadsbe-
sluit!) een eigen kunstwinkeltje in
het gebouw exploiteren. En ook de
volle vrijheid om naar hartelust ex-
posities te organiseren van kunst-
broeders en -zusters waarvan het

avondfietstocht. Weer meer dcel-
nemers die iedere dinsdag om-
streeks 18.30 uur bij het Trefpunt
op de fiets klimmen en er zo'n
twintig of dertig kilometer voor
over hebben, om deze avondfiets-
vierdaagse uit te rijden

Zeker zo'n honderdenvijiüg
fietsers zijn er afgelopen zaterdag
gestart voor de landeli)ke fiets-
tocht van de ANWB. Deze deelnc-
mers hadden dit jaar een zware
tocht met de felle noordoosten
wind. Landelijk gezien viel het
aantal deelnemers dik tegen. Glo-
rieus dus dat in Zandvoort meer
fietsers aan de start verschenen,
hoewel?? Niet bekend is hoeveel
van deze enthousiastelingen de
tocht ook hebben uitgereden.

Wel uitgelopen heeft Eeloo
Zwart de marathon van Amster-
dam, voorwaar een goede presta-
tie. Er wordt gefluisterd dat Eelcp
dit te danken heeft aan zijn condi-
tietraining die hij in de weekein-
den bij Take Five verricht.

Met het vele loopwerk als stoe-
lenjonge'i, kelner en wat dies
meer zij. Overigens de enige kel-
ners in Nederland die hun werk
blootsvoets verrichten, alhoewel,
maakt u zich niet ongerust, tij-
dens de marathon was hij goed
geschoeid.

Welkom
Een woord van welkom past in

deze rubriek aan de nieuwe colle-
ga van de Strandpachters, name-
lijk Jack Boskamp die met zijn
vrouw Denise en vriend Fred
Lehnhausen „De Golfslag" van
Bertus ten Pierik heeft overgeno-
men.

Het paviljoen kreeg de naam
Tropical, en is een aanwinst voor
het Zandvoortse strand. Bertus
wordt gemist, maar Jack en Deni-
se zijn welkom.

Ook mevrouw Van Dam is niet
meer zo intensief bij hel strand-
pachterschap betrokken. Zoon
John is het nu die verantwoorde-
lijk is voor het reilen en zeilen van

avantgardisme in de regel door de
Zandvoorters met bijgebeend kon
worden voor zover ze nog kwamen.
Het bezoekersaantal kwijnde en
kwijnde... En nu moet er zo nodig een
„Museum" in dat gebouw komen
want dat biedt méér mogelijkheden.
Maar als het kan zonder Zandvoorts,
die toevallig iets van de historie we-
ten. En dan wrijf je even je ogen uit...

De Zandvoorters, die zich al jaren
inzetten voor de historie van hun
dorp nemen het niet meer! Dat mag
ik hier vast neerschrijven. Men zal er
wel meer van horen. Er komt een héél
ander advies voor B & W voor een
écht Zandvoort Museum!

Met veel dank voor de plaatsing,
J.A. Steen

Uw krant niet
ontvangen ?

Bel vrijdag vóór 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166
Kruidentocht

ZANDVpORT - Op zaterdag 19
mei organiseert de naluurvoedings-
winkel „Lenlebloesem" een kruiden-
lochl. In de buurt van Zandvoort
worden eetbare planten gezocht. Na
afloop worden de planten verwerkt
tot gezonde en smakelijke gerechten.

De kosten voor deze dag bedragen
ƒ 15.- per persoon. Er wordt 's mor-
gens om 9.30 uur begonnen en de
kooklessen eindigen om 14.30 uur.

Inlichtingen en aanmelden bij
„Lentebloesem", Grote Krocht 27,
Zandvoort, telefoon 16948.

strandtent 7 „Johnny". De wens
veel succes, lijkt hier op zijn
plaats, trouwens wij wensen le-
dereen een goed seizoen loe

Glijden
Vorig jaar werd door het ge-

meentebestuur besloten om tij-
dens de wintermaanden schotten
te plaatsen om zo het sluifzand
tegen te gaan. Hiervoor werd
eerst door de werknemers van PW
het prikkeldraad verwijderd. In
de omgeving van de Rotonde is
deze verwijdering nog steeds dui-
dehjk zichtbaar, ,,nog even en de
gasten kunnen glijdend het
strand op. Zonde en jammer want
het duin wordt er wel vertrapt" zo
wordt gemeld.

Misschien kunnen de drie werk-
nemers van PW die afgelopen
maandag zo vakkundig de plan-
kieren hebben aangebracht bij de
redclingspo.st Ernst Brokmeyer
deze reparatie „even" meenemen.
Het aanbrengen van de plankie-

Aktiviteiten van
schaakclub

ZANDVOORT - Op vrijdag 25 mei
wordt voor de vijfde maal het open
snelschaakkampioenschap van
Zandvoort gehouden, georganiseerd
door de Zandvoortse schaakclub. De
wedstrijden worden gespeeld in het
Gemeenschapshuls aan de Louis Da-
vidssstraat, aanvang 20.00 uur. Het
speeltempo is twee maal 5 minuten
P-P.p.p. -

De winnaar, die zich snelschaak-
kampioen van Zandvoort mag noe,-
men, ontvangt een beker. De Zand-
voortse schaakclub organiseert op
donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag)
het 4e Louis Blok Rapid Beker Toer-
nooi in het Gemeenschapshuls aan
de Louis Davidsstraat. Het toernooi
begint om 9.30 uur, aanmelden om
9.00 uur aan de zaal. De speeltijd be-
draagt 30 minuten per persoon per
partij. De deelnemers worden in groe-
pen van 6 naar speelsterkte inge-
deeld. Van 13.00 tot 14.00 uur is er
pauze. Bij gelijk eindigen beslist
eerst het systeem Sonneborn-Berger,
daarna de onderlinge partij en ten-
slotte het lot. De prijsuitreiking vindt
plaats omstreeks 17.00 uur. Telefoni-
sche inschrijving bij Olaf Chteur,
02507-15721, Fred Paap, 02507-13546
of Ruud Schiltmeyer, 02507-17272,
vóór dinsdag 29 mei 19.00 uur. Naam,
adres, woonplaats en speelsterkte
dienen vermeld te worden. De kosten
voor dit toernooi bedragen ƒ 7,50
voor personen tot 16 jaar, ƒ 10,- voor
senioren.

; f-iulpyèrleriing

ren bleek geen sinecure, want
men had er een hele werkdag voor
nodig, kunje na gaan hoe degelijk
zoiets gebeurt.

Felicitatie
De strandpachtersveremging, of-
ficieel Vereniging van Strand-
pachters te Zandvoort, bestaat
deze maand precies vijftig jaar en
een felicitatie lijkt dan op zijn
plaats. Een leuk gebaar was het
bosje bloemen dat de voorzitter
ontving op 11 april van een onbe-
kend gebleven collega (op 11 april
werd de vereniging opgericht in
1934 en op 27 mei 1934 de komklij-
ke goedkeuring ontvangen).

Trouwens ook een leuk gebaar
was het versieren van .,De Wurf'
door collega's op de dag dat de fa-
milie Paap vijftig jaar op het
strand stond. Dat was in april.
„Wij waren er helemaal door ver-
rast, zo'n vrolijk gezicht toen wij
aankwamen", vertelde Jan, van
Jan van Kee.

Nog even een herinnering aan de dit jaar zonovergoten pasen. wat dat
betreft mag er niet gemopperd worden.
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f 100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30 -,

m.m.v. oud-coureur en anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT20-TEL. 02507-1 2071

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Cespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat26,
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd m

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

STICHTING GEZINSZORG
KENNEMERLAND ZUID

Ter vervanging van onze vaste krachten hebben wij
voor de komende vakantieperiode voor onze afdeling

WIJKBEJAARDENVERZORGING

INVALKRACHTEN
nodig.

Het gaat hier om kortdurende hulp van vooral ver-
zorgende aard aan thuiswonende bejaarden

Voorkeur wordt gegeven aan krachten die het diploma
bejaardenverzorgende of -helpende bezitten; minimaal
vereist is enige verzorgende ervaring

Het werkgebied omvat Heemstede, Bloemendaal,
Zandvoort en Bennebroek

Het is mogelijk om ingezet te worden in een van deze
plaatsen

Voor inlichtingen en voor het maken van een
afspraak kunt u kontakt opnemen met mevrouw
R. van Rijn, bereikbaar op het hoofdkantoor op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur; tel. 023-24 80 41.

OOK AL IS DE AUTO 'N DROOM, VAN DE
PRIJS HOEFT U NIET WAKKER TE LIGGEN.

De Volvo 340 Sedan. Een
stijlvolle en luxueuze verschijning.

Maar al is 't een droom van
een auto, de prijs is bepaald geen
nachtmerrie. Want voor f 21.750,-
schaft u zich een snelle en buitenge-
woon comfortabele reiswagen aan.

Een auto, waarin al het
pionierswerk dat Volvo de afgelopen
jaren heeft verricht op 't gebied van
veiligheid, rijcomfort, weggedrag en
techniek, verenigd is.

Een ideale combinatie dus
van uitstekende koersstabiliteit en
optimaal weggedrag in bochten.

Van geruststellende veiligheidsvoor-
zienmgen, zoals de stalen buizen m
de voorportieren, en compleet
rijcomfort. Wij nodigen u dan ook
graag uit voor een proefrit m de
nieuwe Volvo Sedan.

De auto, die bewijst dat
dromen ook bestelbaar kunnen zijn.

Volvo 340/360sene vanaf f 17650- mcl
BTW Aflevenngskosten f 375,-
Vraag informatie over de aantrekkelijke
Volvoleasptaneven "VOUVO

Automobielbedrijf H.P. Kooijman B.V.
• Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

Een onberispelijke en
goedgekeurde bevestiging van

uw trekhaak kan 't behoud bete-
kenen van uw caravan, aanhanger en auto.

't Is een kwestie van de originele materialen en
vakwerk bij de montage. Zodat u bij de controle aan de

grens ook niet voor verrassingen komt te staan. Ga daarom voor een trekhaak naar uw
VA.G dealer voor Volkswagen en Audi. Voor de zekerheid, voor de garantie.
En voor een beslist vriendelijke prijs. Voor Golf, Jetta en Polo, incl. montage v.a. f339,-.

Ruildelen tol
50% voordeliger. Bij

inruil zijn o.a. de volgen-
de defecte onderdelen geld

waard. • koppelingsplaat
• dynamo • diesel brandstofpomp
• waterpomp • rem schoenen

SERVICE
Voor f 10,- heeft u een Kever
Voordeelpas! De/.e pas geeft u
recht op de volgende aanbiedingen
• uit laat compleet vervanuen v.a.
f 210,-«schok- ^.
brekers Mt iv*'"'-'-lJ"'
(achter) ver-
vangen v.a. *•**-
f 139,- f?,,
• 25"" l-ortmg ''
op ondeidelen (e\cl. aggregaten)

V.D.Q_Quarl/ t i jdklokje
van f86.10 voor

Set spatlappen
eenvoudige montage.

prijs pei set v.a.
Volautomatische antenne
Hirschmann Garandeert
goede ontvaniist.

Van f 191,10 voor

Set wieldoppen
Voor 13" velgen

Prijzen al vanaf

Zij windschermen
Spit a i r Pr i js per set v.a. 89,-

/omicdak.mi'l montage. In twee
standen te openen, makkel i jk
ui tneembaar .
I n c l u s i e f montaue v a l 43').-.

Originele lakst if tcn.
In a l l e Volkswagen en Aud i -
kleuren. Voorzien van"haar l i jn
penseel. U i t voorraad leverbaar
v.a. f 7.60

Originele Golf ui t laatcind-
dcmper.

Met speciale nikkclcoat ing
beschermlaag. Nu een heeïjaar
garantie.
Inclusief montage v.a. l'145.-.

SERVICE
C o n t i o l e v a n : accu. onts tek ing ,
u i ibura te t i r , koelsys teem, u i t -
laat , koppe l ing , remmen en
sdiokbiekeis . v e i l i c h t m g . i t n t e -
vMssers en t i e k h a a k / c o n t a c l -
doos.l 60.- .(Inclusief afstelling).

Ongmele uiitcwis.scrbladcn.
\ooi Polo, Derby, Audi 50, Golf
en Jet ta met gratis montage
l 2^,90.

V W-sport embleem. Voor a l le
Volkswagens. Set bestaat u i l : 2
voorstoelhoczen, I achterbank
„plaid hoes" + l gratis bij-
passende sporttas. AuloPlus
actieprijs l'179.-.

Auto Strijder B.V.
Buii! . \ a n A l p h e n s t i a a t 102, /and\oor l . Tel.: 02507-14565.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

ir,"»

SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-

TIES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-
CULIER

Mic-Q-advcrlenlles worden gezel over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de paqma
„WICHOS".
Plaatsing is mogelijk in tic volgende edities
Badhoevese/Slotense Courant en Zwanenburgse/Hallwegsc
Courant/ 0.47permillimeler.
Sluil!i|d dinsdag 17 00 uur.
Hoo'ddorps/Ver.neper Nieuwsblad / 0.43 per millimeler.
S'uittijd. dinsdag 17.00 uur.
ü kunt uv/ tekst lelelomsch opgeven: 02977-28411 ol 02958-
2573 ol algeven of zenden aan:
+ Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsneer.
• 3ódhcr>vr>se/Slotense Couranl, p.a. Verkuyllaan 8, 1171
EE Badhoevedorp.

9 Plr.jtslng is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Combinatie 0 + Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
Weekblad, Uilhoo.-nse Courant. De Ronde Vener, Aalsmeer-
der Courant. Buitenvelderlse Couranl, Diemer Couranl, De
Nieuwe Bijlmer/NieuwsblaJ Gaasperdam, alle edities van het
Amslerdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-VValecland. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe V/ees-
per. Muider Post en Almere Posl
/4 80 per millimeter.
Sluiltijd: vmiiag 10.00 uur. " '

• Inlormalic over onze overige aanlr>;V!(eli|ke advtrienliecô-
minalics in de Micro's zijn op aanvraag'bij onze' kantoren ver-

• Voor oneven onder nummer wordl / 4 50 in rekening ge-
bracht
• BIJ p'aalsing m de Micro's worden geen bewi]snummers
verstuurd Op verzoek wo'dl aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbicd een krant verstuurd, hiervoor wordl / 1.00
in rekening gebracht

U kunt de Icksl v.in uw Micro-advertentie corn 2. telefonisch
opgeven lel 020 %2 3004. 020 5G2 3005 ol 020-5G2 2DG4
(deze nummers zijn mol voor bczo'aklachlcn) ol zenden aan
Centrale ordcratdcling Wcckmcdia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluiürjden - behalve die op vrijdag • gelden voor plaalyng i
.'ealldc week Voor betaling onlvangi u een acceplgnokaart

Jonge vrouw zoekt WOON-
RUIMTE m Zandvoort tot
ƒ500.- 023-381048

Te koop aangeb. HONDA
PRELUDE au torn. 1980,
66.000 km, in zeer goede
slaat voorz van nw. uitlaat
en banden en grote onder-
houdsbeurt Prijs ƒ 9.950.-

Tel na 16 30 uur 12096.

* Te koop KINDERSTOEL,
ook te gobr. als tafel en
stoel en kinderzitje v. fiets
achter. Tel. 02507-18340,
compl. cursus horeca-café-
bedrijf NTI

* Te huur 6-pers STACA-
RAVAN op recr. camping
in bosrijke omgeving bij
Oisterwijk N B , ƒ 300.-
pw. , huisdieren toege-
staan. Tel 02290-36669,
b.gg 020-443411

* vc*Allround BOUWVAK-
KER of chauffeur (werk-
loos) vraagt werk voor 4
uur per dag. Tel. 02507-
19593.

* Wie wil af en toe 's mid-
dags b.v. 2x per maand
mijn HOND UITLATEN?
Laat als tegenprestatie
event uw hond uit Tel
02507-13859

* Met spoed moderne
THUISKAPSTER gezocht
door dame met nekklach-
ten'Tel 19112.

* Te koop 3-ZITSBANK,
groen velours, in goede
staat ƒ 150.-. Tel. 02507-
14202

" Te koop STRIPBOEKEN
(w.o. Suskeen Wiske, Aste-
rix, Flippie Flink, Rood-
baard en de Blauwbloezen)
in totaal 28 stripboeken
voor ƒ 35.- Tel. 02507-
15563

* Te koop CHEM. TOILET
Porta Potti 22 ƒ 4O.-,
02507-15240

DAMESFIETS, nieuw, l
maand oud, van ƒ 460.-
voor ƒ 200.-. Tel. na 4 uur
02507-17421.

WATERSKI'S ƒ 100.-,
meisjesfiets ƒ 65.-, 12-14
j , 3-zits bankje, chroom,
velours kussens ƒ 75.- Tel.
na 4 uur 02507-17421

Te koop aang. palissan-
der SALONTAFEL 120x 60
ƒ 40.-, wollen tapijt 120 x
150 ƒ 35.-. 'jaloüzieën
1.blauw 34fi x 200 ƒ,45.-.
Tel. 02507-16129.

* Meisje biedt zich aan als
HULP in de HUISHOU-
DING en/of oppas. Tel.
14421.

* Donderdagavond 24 mei
laat ik m hot gemeen-
schapshuis weer om 7.30
uur m'n POSTZEGELS
zien. F ter Velde

Te koop SURFPLANK,
Thys 35, geheel compl.,
i.z g st , 1,5 jr. oud, tevens
damessurfpak, maat 36/
40 Tel 023-283330 na
18.00 uur.

Goed Etna GASFORNUIS
ƒ 75.-, zien is kopen! Tel.
na 6 uur 02507-18055.

* Te koop aangeb. LUXA-
FLEX voor flat in de Fle-
mingstraat, woonk. en kl.
kamer ƒ 100.-. Tel. 02507-
12363.

* Te koop een HUISKA
MERBAR ƒ 295.-. Te!
02507-12510.

Vrijst. VILLA in goed
staat, Kostverlorenstr. 2!
in Zandvoort. 6 kam., :
wc's, c.v., ook gesch v
dubb. bewoninp
ƒ 235.000.- k.k. Tel
02507-14578 of 14188.

Gezocht, kamer of WOON
RUIMTE in Z'voort voo-
perm. v l pers. Tel. 02507
12580 na 18.00 uur.

PEDICURE uitsluitend bi]
u aan huis. Tel. 02;
291706.

WONINGRUIL Zandvoor
't Gooi. Aangeb. eengezin
hoekwon. 2 jr. oud. Gi
doorzonk., half opei
keuk , open trap,
slaapk., douche, gr. zolde
m. dakraam, tuin. Huu
600.-. Gevr. flat in Z'voor
Tel. 02153-13634.

Voor voordelig SCHILDER
, WIT- en BEHANGWERJ
De Boet, tel. 02507-1565
voor vrijblijvende pnjsop
gave.

Te huur RUIME KAMEI
met kookgel. voor heer i
centr. 395 - incl Te]
02507-14612.

Tuinaanleg
Bert Pols jr.

Erkend, hovenier. Vraaj
offerte. Tel. 020-999245.
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Flexa Betonverf
Voor een egale, slip- en slijt-
vaste afwerking van de
garage- of keldervloer. Voor
wat meer fleur en kleur op de
grauwheid van balkonvloer
of tuin- en terrastegel.
Flexa Betonverf staat voor u
klaar in tien kleuren.

H

Gevr betrouwb HULP, 2 a
3 x p. week voor de huish.
Srieven onder nr Z 768
)ur. v.d. blad.

KEUR EN ZOON
Paradijsweg 2
ZANDVOORT

Tel. 02507 -156 02 /
023-286182

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICUL IER

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop? Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.
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Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om Ï7".00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode _

Coupon uitknippen en opsturenffrankeren als bnet)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Plaats
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ZAND VOORT - „Wanneer ik het goed bekijk, dan heeft Zandvoort
twee seizoenen, het voorseizoen, dan komen de gasten die arriveren
in groepsreizen. De vakantiegangers die Nederland „doen", in een
week, of een lang weekeinde. De nadruk ligt dan op het bollensei-
zoen, met een bezoek aan de Keukenhof, een morgen, middag of
nacht in Zandvoort. Zo'n programma waarin opgenomen een rond-
vaart door de Amsterdamse grachten, een bezoek aan Haarlem, Vo-
lendam of Marken.

Deze mensen komen al vanaf half maart en wij brengen deze groe-
pen onder in de beschikbare hotels. Het voorseizoen dus dat dit jaar
uitstekend verloopt.

In het zomerseizoen komen de badgasten of strandgangers zo je
wilt. Dan is de stroom Nederlanders het grootst. Dan denk ik spe-
ciaal aan het achterland, dus de regio Amsterdam, 't Gooi, Haarlem.
Belangrijk voor Zandvoort dan is de rechtstreekse treinverbinding
met geheel Nederland. Want waar vind je dat je bijvoorbeeld al in
Maastricht kunt instappen en regelrecht zonder overstappen in een
badplaats arriveert waar het station eigenlijk aan het strand ligt.
Uitstappen, boulevard oversteken en je zit op het strand. Die trein-
verbinding is één van Zandvoorts grootste voordelen, en dat moet zo
blijven ook".

Dit zegt Theo Hilbers, direk-
teur van de Stichting VVV Zand-
voort, één van de grootste pro-
motors die de badplaats heeft.

• Niet voor niets wordt door hem
l en zijn medewerkers de bad-
i plaats Zandvoort als toeristisch
, produkt verkocht op de diverse
| vakantiebeurzen in het buiten-
land.. . . ̂  _ „ _ , . ,._ ..

DAGJES
MENSEN
KOMEN

PER TREIN
Honderdduizenden

Volgens gegevens beschikbaar ge-
steld door de Nederlandse Spoorwe-
gen, blijkt dat honderdduizenden
badgasten in het jaar 1983 in Zand-
voort per trein arriveerden.

Tijdens de Grand Prix 1983 werden
ongeveer 5.000 terreintoegangsbiljet-
ten door de Spoorwegen verkocht.

In de zomer van 1983 werden niet
minder dan 250 extra treinen naar
Zandvoort ingezet, dit betekent on-
geveer honderdvijftigduizend reizi-
gers.

Tellingen door de NS verricht, wij-
zen een totaal aan van 859.000 reizi-
gers op jaarbasis die naar Zandvoort
komen, terwijl op jaarcontract vier-
honderd reizigers van de tremverbin-
ding gebruikmaken.

Buiten deze cijfers om, zijn er dan
nog de reizigers voor speciaal tarief,
dat wil zeggen, de kinderkaartjes, de
65+ kaarten, gezinsabonnementen,

. etc. _
Zandvoort kent" ongeveer zestig-

duizend verblijfstoeristen per jaar
hetgeen, volgens Theo Hilbers bete-
kent 1,5 miljoen overnachtingen.

Speciaal voor het zomerseizoen is'
de badplaats Zandvoort uniek, want
het heeft voor de toerist niet minder
dan achtendertig grote strandbedrij-
ven, 7 km. strand, een casino, een cir-
cuit, en 4000 ha. vrij toegankelijk
duingebied te bieden. Bovendien is
verbinding van Zandvoort met bij-
voorbeeld Amsterdam, Haarlem, een
uurtje van de Flevohof etc. voor een
toeristenplaats van onschatbare
waarde in de ogen van de VVV-direk-
teur.

Speciale binding
é>

Zandvoort is altijd bijzonder trots
geweest op de spoorwegverbinding
Amsterdam/Zandvoort, die al meer
dan een eeuw bestaat. Niet voor niets
is het honderdjarig bestaan destijds
met de nodige festiviteiten gevierd.
De medewerkingen van NS met
Zandvoort is meer dan goed te noe-
men. volgens Hilbers. „Want bij de

opening van het Gasthuisplem heb-
ben wij het voor elkaar gekregen, dat
alle gasten, twee per provincie in
streekklederdracht, de treinreis naar
Zandvoort gratis kregen aangebo-
den. Bovendien heb ik met een Duits
reisburo afgesproken, dat ze al hun
groepsreizen regelrecht per trein la-
ten verlopen. Je stapt in Munchen in
de trein en in Zandvoort weer uit, en
wanneer je uitstapt, dan ben je er
ook. Geen gedoe met taxi's, trams of
bussen. De mensen zien meteen de
zee, waarvoor ze gekomen zijn", al-
dus de enthousiaste Hilbers.

De speciale binding die Zandvoort
met de spoorwegen heeft, kwam ook
tot uitdrukking vorig jaar, toen een
speciale locomotief de naam „Zand-
voort" kreeg, een speciale doopplech-
tigheid die met de nodige festivitei-
ten werd omringd.

Station
Het Zandvoortse station bestaat

dit jaar precies 75 jaar. In het jaar
1909 werd dit geopend en kwam in de
plaats van het allereerste station dat
bij de vroegere Passage stond. Dat
eerste station was gesitueerd op de
plaats waar zich nu het vuillaadsta-
tion bevindt, aan het einde ,van de
Haltestraat. Het „nieuwe" 'station
'verrees''dichter bij het dörp'Sn werd-
nog gebouwd door de Hollandsche
Ijzeren Spoorweg Maatschappij.

Omdat de beroemde tramverbin-
ding al met Amsterdam was gereali-
seerd, kwam de HIJSM met een
nieuw station, om zodoende de trein-
reizigers, van oorsprong een wat chi-
quer publiek dan de trampassagiers,
meer comfort te bieden.

Een station dat de tand des tijds
heeft doorstaan, en zelfs de oorlog
overleefde, hetgeen er op kan wijzen,
dat de Duitse bezetter deze verbin-
ding niet teniet wilde doen.

want dan is Schevingen een onder-
deel van Den Haag, dan zou mis-
schien een vergelijking gemaakt kun-
nen worden. Zandvoort is echter een
dorp met zijn eigen dorpskern, maar
toch met voorzieningen gericht op
een groot toeristenpubliek, en Zand-
voort is eveneens van oudsher ge-
richt geweest op de „dagjesmens".

Een verlenging van het seizoen is in
wezen al bereikt, want vroeger sprak
men van een seizoen en dan werd dui-
deiijk het zomerseizoen bedoeld. De
scrandtenten gingen begin of half mei
open en op 31 augustus was het dan
gebeurd.

Dit is al lang veranderd, door de
opening van de winkels op zondag
het gehele jaar, de vele eethuisjes,
restaurants, boetieks etc. die het ge-
hele jaar geopend zijn, blijft Zand-
voort ook in de winter op zondag veel
publiek trekken. Publiek dat dan ook
per trein komt. „Want probeer eens
op een mooie of stormachtige winter-
zondag zonder oponthoud Zandvoort
te bereiken per auto. Dat lukt niet,
want ook dan zijn er files, verstandig
de mens die dan even de trein neemt,
en dat wordt gedaan ook", aldus de
woordvoerder van de plaatselijke
VVV.

Dat Zandvoort blij mag en moet
zijn met de directe treinverbinding
met het achterland wordt nog eens

,kgjyll,usJire,erd^dpQr,.Qpmerkingen van,
strandpachters aan de Noord Boule-
vard. „Wij merken altijd direct wan-
neer er weer een trein binnen is, een
vloedgolf op warme, m'aar ook op an-
dere dagen. Wanneer je de mensen
het pad af ziet lopen in groepjes, dan
weetje welke trein binnen is", vertelt
één van hen.

„Daarom, Zandvoort zonder sta-
tion is ondenkbaar, en een goede ver-
standhouding met de Nederlandse
Spoorwegen een zaak van levensbe-
lang. letterlijk en figuurlijk", aldus
Zandvoorts VVV-direkteur.

RUST OP HET NAAKTSTRAND OPVALLEND
ZANDVOORT - De opening

van het naaktstrand in het begin
van de zeventiger jaren is des-
tijds met veel rumoer gepaard
gegaan. „Als ze dan zo nodig in
hun blootje moesten, dan het
liefst zo ver mogelijk van de be-
woonde wereld, dus het textiel-
strand, was de gedachte. Na veel
wikken en wegen werd de plaats
bepaald.

Het smalle stuk strand dat
grenst aan de gemeente Noord-
wijkerhout van oudsher het
„waaigat" of „tochthoek", daar
waar met een fikse noordwester-
storm de schepen op de kust lie-
pen. Wrakken liggen er nog altijd
vlak voor de kust en zwemmers
en surfers ondervinden daar he-
den ten dage nog hinder van.

„Van die oüeman, bij laag water zie
je de hele boeg boven water komen.
Dat wrak lag precies voor mijn
strandtent. Ik overdrijf niet wanneer
ik zeg dat ik zeker 15 kilometer pleis-
ters heb opgeplakt in de afgelopen ja-
ren", dat zegt strandpachter Cats
van paviljoen Eldorado.

Sinds vorig jaar zijn zijn „patien-
ten" afgenomen, met omdat het wrak
eindelijk werd gelicht, maar omdat
het naakstrand dichterbij de be-
woonde wereld kwam, het werd zo'n
250 meter verplaatst.

Een verplaatsing overigens die
strandpachter Cats ver genoeg vindt,
„Ik blijf hier zitten, wanneer ze be-
sluiten om dichterbij het textiel-
strand te komen, dan blijf ik staan
waar ik sta. Het is hier heerlijk rustig
Eén van de voornaamste attrakties
van dit stuk strand, en ik ben dan
ook niet van plan nog eens te verkas-
sen", klinkt het resoluut.

De rust op het naaktstrand is in-
derdaad opmerkelijk. Geen boule-
vard achter de duinenrij, slechts een
fietspad, dus geen verkeerslawaai,
geen grote terrassen, dat zou niet
kunnen het strand is hiervoor te
smal, en door de zeven strandpach-
ters worden ook geen speciale evene-
menten georganiseerd. Ten eerste be-
staat daar bij hun publiek geen be-
hoefte aan, ten tweede willen ze het
strand houden zoals het is, een oase
van rust in een jachtige wereld,
een ouderwetse strandtent, bij ons
geen complete maaltijden, maar een
snack. Spiegeleieren en soep dat kan,
een broodje en een drankje, maar
daar houdt het mee pp", verklaart
deze strandpachter, die evenals zijn
collega's m het bezit is van een fors
automobiel waar zoveel mogelijk ma-

;TSTRAND OPVALLEND

Je mag bloot, maar
het is niet verplicht"

3 vervoerd kunnen wor- wilde verhalen hierover aar

„

tenalen mee vervoerd kunnen wor-
den.

Seizoen
Het sprookje dat het naaktsüand

pas tegen Pmksteien op volle toeren
draait, wordt door de pachters tegen-
gesproken. „Wij hebben eveneens on-
ze vaste klanten, die m het vroege
voorjaar net zo beschermd achter het
glas zitten, als bij de collega's op het
textielstrand Ondanks het feit dat
het een naaktstrand is komen hier
ook de wandelaars die op een wat kil-
le dag voor een kopie koffie of soep
Wij zijn praktisch gelijk open met de
andere pachters"

Meer dan op het textielstrand
wordt door de pachteis wel het hoog-
water. de spnngvloed en de windrich-
tmg in de gaten gehouden. Bij een
Noordwester zitten ze er slecht en dat
weten ze De grootste schade bi| de
voorjaarsstorm van april 1980 was
dan ook op het naaktstrand ..Toen
dreef mijn zaak in zee. en dat hoeft
met meer", zegt Cats

Kenmerkend is dan ook dat zeker
vijf van de zeven pachters hun pavil-
joen op een hoog talud hebben gezet,
en dit weer beschermd hebben met
veel oude dennebomen Zo ontstaat
een ruime kring van bomen om het
paviljoen en terras dat de intimiteit
lijkt te vergroten.

En dat is het eigenli)k, het naakt-
strand ademt een aparte sfeer van
rust en beslotenheid Het publiek
komt er al jaren en men kent elkaar
bij de voornaam Aan het eind van de
dag wordt er afgerekend, want als je
er een keer die wandeling voor over
hebt gehad, dan vertrek je niet zo
snel.

Waarom zou je ook, als je van zon.
zee en rust houdt, dan kun je op nog
geen halve kilometer hiervoor te-
recht op het Zandvoortse naakt-
strand, waar de zon even warm
schijnt als elders, en de wind net zo
koud is.

Bloot
Volgens strandpachter Cats be-

staat er nog al wat misverstand over
het naaktstrand. „Ik heb de meest

wilde verhalen hierover aangehoord,
soms wel eens te wild Wanneer je
hier m je blootje wil zonnen dan kan
dat Het hoeft met Daarom komen
hier ook veel vrouwen die, net zoals
op het textielstrand in monokim van
de zon genieten. Dat kan, niemand
zal daar iets van zeggen Het komt
zelfs voor dat vrouwen hiervoor spe-
ciaal komen omdat, ook al is het ge-
bruikelijk geworden op het textiel-
strand in monokim rond te lopen, de
vrouwen daarover heel wat opmer-
kingen moeten aanhoren. Hier ge-
beurt dat niet, want op een naakt-
strand ben je in monokim eigenlijk
gekleed'

Bereikbaar
Omdat het naaktstrand bereikt

wordt na een wandeling van, pak
weg. 20-30 minuten. bh]it het grote
publiek weg Ook ouders met kleine
kindei en vinden de afstand bezwaar-
h]k. evenals de surlers en andere wa-
tersporters

..Op een warme dag is iedere stap
teveel voor de badgast, en als je met
kleine kinderen, volle koelboxen of
surfplanken moet zeulen, dan geef je
dat snel op. Daarom hebben wij hier
weinig kleine kinderen, surfers en
koelboxtoeristen, en daar zijn wij
met rouwig om", constateert Cats te-
vreden

Daar staat tegenover dat de grote
afstand wel door de strandpachter
moet worden overbrugd. Geen kleine
kinderen, maar ook geen leveranciers
die de waren aan het paviljoen afleve-
ren zoals op het textielstrand.

Ook het smalle strand is een extra
handicap waar rekening mee gehou-
den moet worden. Provianderen
moet bij laag water, het kan natuur-
lijk wel bij hoog water, maar de toch-
ten naar het dorp en terug verlopen
dan moeizamer door het rullere zand
Geen leveranciers, maar ook geen
electra. Het gezoem van de generato-
ren van de strandpachters is, behalve
het geschreeuw van de meeuwen het
enige datje hoort

Geen elektriciteit, betekent even-
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Deze luchtfoto geeft een goed beeld van de beslotenheid van de paviljoens op het naaktstrand. Zeven kleine eiland-
jes van rust.

Scheveningen

Dat Scheveningen gezien moet
worden als concurrent van Zand-
vport is volgens de VVV-direkteur
niet correct. „Een vergelijking met
Schevingen is absoluut onjuist. Wan-
neer het achterland van Zandvoort,
en dan denk ik aan Amsterdam, zich
ook op zo'n korte afstand van het
strand zou bevinden als Den Haag,

EEN TRAININGSAVOND IS EEN KOUD AVONTUUR

Voor reddingen op zee blijft de
dr. ir. S.J. Louwes onmisbaar

ZANDVOORT - „Ja, ik maak
ook liever op de zaterdagmorgen
?en oefentocht dan op deze
avond", wordt door bemannings-
leden van het station Zandvoort
i'an de KNZHRM wat somber
opgemerkt, wanneer op maan-
iagavond 7 mei de dr. ir. S.J.
-jouwes omstreeks 20.00 uur uit
iet boothuis wordt gehaald.

Er staat een stevige noordwes-

ter (5/6) en de oefening die is ge-
pland met het zusterschip Kurt
Larsen van het station Noord-
wijk, lijkt nu niet een karwei
waar men onder deze temperatu-
ren (7-9°C.) direkt warm voor
loopt.

Wel snel warm is de motor van de
traktor en de lancering van de Lou-
wes verloopt perfect. Aan boord zijn
zes bemanningsleden, waaronder de

schipper Jan van de Ploeg, reserve-
schipper Jaques v.d. Berg, de motor-
drijver Ab Bos. de reserve-motordrij-
ver Benno Bal plus twee opstappers.

De mannen zijn gehuld in de zoge-
naamde „overlevingspakken" en
hebben die wel nodig ook. al was het
alleen maar om een beetje warm te
blijven in de open boot, die onder be-
paalde omstandigheden heel wat gol-
ven „over" krijgt.

Dit was toegestaan in 1925
ZANDVOORT - In het jaar 1925 werd de Algemene Politie Verorde-

ning opgesteld, waarin in de gemeente Zandvoort, ten aanzien van het
strand de navolgende bepalingen waren opgenomen:

HOOFDSTUK X
Gebruik der zeebaden en van het Strand

Art. 114
Het is verboden zich, zonder gebruikmaking van een badkoets, op het

strand in pacht bij de gemeente Zandvoort te ontkleeden, of zich alleen
gekleed in badcostuum of met zwembroek op het strand te vertponen.

Deze bepaling is niet van toepassing op hem of haar, die dadelijk van
uit een badkoets of van gemeentewege aldaar geplaatste badtenten in
badcostuum, of alleen gekleed in een zwembroek, in zee gaat of op hem
of haar, die dadelijk van uit zee, gekleed in badcostuum of met zwem-
broek van uit zee naar een badkoets of vorenbedoelde van gemeentewe-
ge geplaatste badtenten begeeft.

Art. 115
Ieder, die, op straten of wegen of op het zeestrand eenig hem niet

toebehoorend voorwerp vindt en meeneemt is verplicht daarvan bin-
nen 2 maal 24 uren aangifte te doen bij den Commissaris van Politie of
die dezen vervangt.

Art. 116
Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders

een zeebadinrichtmg aan te leggen of te houden.

Art. 117
Het is verboden als:
houders van badkoetsen en strandstoelen of van strandstoelen en

badkoetsen alléén, hunne badkoetsen of strandstoelen te plaatsen el-
ders dan op de daarvoor door Burgemeester en Wethouders, telken jare
aan te wijzen standplaatsen.

Ondernemers (houders of pachters» van zeebadinnchtingen moeten
te allen tijde wanneer gebaad wordt in goeden staat en ter onmiddellij-
ke beschikking hebben en stellen reddingslijnen, stokken en boeien,
volgens model aan te geven door Burgemeesters en Wethouders.

Art 118
Het is verboden stoelen of tenten te plaatsen op het, zeestrand Burge-

meester en Wethouders kunnen van deze verbodsbepaling ontheffing
verleenen.

Art 119
Het is verboden.

a bij stormweder of sterken vloed m zee te baden of met pleziervaartui-
gen in zee te gaan, wanneer zulks door Burgemeester en Wethouders
of de politie met het oog op levensgevaar is verboden;

b na bovenbedoeld verbod badkoetsen m zee te brengen of zwembroek,
badmantel en dergelijke baclbenoodigdheden te verstrekken.

Art 120
De stuurman (of diens plaatsvervanger) van een visschersvaartuig of

boot, die van l Juni tot l October met zijn visschersvaartuig of boot
aanlegt, de touwen of ankers uitwerpt voor of op de door Burgemeester
en Wethouders aangewezen standplaatsen der badkoetsen. wordt ge-
straft.

Art. 121
Het is verboden met ezels, muilezels, paarden, wagens of eenig rijtuig

de standplaatsen bedoeld m artikel 117 en 118 te berijden
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op bestuurders van rij-

tuigen, bestemd tot gebruik bij of behoorende tot badinrichtingen.

Art. 122
Het is verboden gedurende de maanden Juli en Augustus tusschen 10

uur des voormiddags en 7 uur des namiddags op het strand tusschen
strandpaal 64 en 67 een rijwiel of motorrijtuig te berijden Dit verbod
wordt door middel van borden geplaatst bij het begin aangeduid

Art 123
Het is verboden op het strand in pacht bi] de gemeente, koopwaren te

venten of zoowel direct als indirect tegen betaling of \ ergoedmg deze af
te leveren dan wel er zijn beroep van te maken fotografische opnamen
te doen.

Deze verbodsbepaling is met van toepassing op hem, die daartoe van
Burgemeester en Wethouders vergunning heeft verkregen.

Goed uitgerust
De dr. ir. Louwes is een perfekt uit-

geruste boot, met radar, schijnwer-
pers, marifoon en mobilofoomnstal-
latie, lijnen, boeien enzovoorts. De
boot wordt gelanceerd met behulp
van de tractor- wipperploeg die op
het koude strand achterblijft waar
het snel donker wordt.

Aan de wal is de secretaris/pen-
ningmeester J. Zijp die contact met
de boot onderhoudt via de portofoon,
hiermee kunnen ook de gesprekken
worden afgeluisterd die door de Kurt
Larsen en de Louwes onderling wor-
den gevoerd.

Het ligt in de bedoeling dat de bei-
de boten elkaar halverwege Noord-
wijk en Zandvoovt ontmoeten, enige
lichtboeien afschieten en oogcontakt
maken, daarna zal koers gezet wor-
den naar de diverse thuishavens,
waarbij Zandvoort in het nadeel is
omdat zij op de terugreis de volle
wind tegen zal krijgen.

Volgens de bemanningen is het een
routine klus, noodzakelijk om. wan-

neer de boten worden opgeroepen
voor een echte redding, (en dan is het
meestal slecht weer) zo snel en accu-
raat mogelijk in aktie te kunnen ko-
men.

..Routine in het lanceren onder
slechte weersomstandigheden, zor-
gen dat alles perfekt en sne! verloopt
is de bedoeling", legt de heer Zijp uit.
„Daarom worden er iedere drie we-
ken oefeningen gehouden, afwisse-
lend door de wipperploeg. en de boot-
bemanning. Door de bootbemanning
wordt ook regelmatig de oefening
„man overboord" uitgevoerd, waar-
bi] een der leden in het overlevings-
pak zonder pardon over boord wordt
gezet, en binnen de kortst mogelijke
tijd weer uit zee wordt opgevist.

'Maandagavond wordt dit onder-
deel niet gedaan, de zee is ruw en het
is te donker.

Ook wordt regelmatig geoefend in
het vastmaken aan andere boten. Dit
omdat de taak van de Louwes duide-
lijk die is geworden van gestrande
schepen op te slepen naar de haven
van IJmuiden.

sers waarvoor men m aktie kwam. te-
genwoordig is het hoofdzakelijk de
pleziervaarl Vele honderden zeil-
jachten. al dan met zeewaardig, zei-
len in de zomeimaanden naar Engc-
land, en motorpech, vastlopen in de
mist, en andere bijna scheepsonge-
lukken doen dan de Louwes uitvaren
Vaak ook wanneer de boten zich te
dicht onder de kust van Zandvoort
bevinden en door grotere reddings-
boten. zoals de Maria Louisa uit I]-
muiden, niet bereikt kunnen worden.

In tegenstelling met IJmuiden
waar men een vaste schipper en mo-
tordnjver in dienst heeft, moeten de
andere stations langs de Nederlandse
of liever dit deel van de Hollandse
kust het doen met vrijwilligers En-
thousiaste kerels die sinds kort via
het uiterst moderne piepersysteem
binnen de kortste keren in het bool-
huis aanwezig kunnen zijn.

Wipperploeg
Worden de oefeningen met de Lou-

tiidpns hnnf

watthvvoor de leden van de wippei-
plo&g-MDnder commando van Henk
Sol ho'eTt het met altijd vloed te zijn
Het .wippertoestel waarmee men op
bevrijdingsdag in Urk nog een de-
monstratie gaf. is zuiver bedoeld om
mensen van een gesltand schip te ha-
len. „De jongens van Urk hadden
daar veel belangstelling voor want ze
hadden nog nimmer met het wip-
pertoestel gewerkt" vertelt Zijp

Vanaf het toestel wordt een lijn
naar het schip geschoten, via deze
lijn wordt een zwaardere overge-
bracht. Als deze verbinding tot stand
is gekomen, wordt hieraan een ..red-
dingsbroek" bevestigd waarin de be-
manmngsleden van het gestrande
schip een voor een kunnen worden
overgeheveld naar de veilige wal

Noodsignalen
Noodsignalen worden gemeld door

bewoners aan de boulevard, die
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AUTO1NFO
CITROEN BX 19 TRD

U merkt nauwelijks,
dat u diesel rijdt

Comfortabele en in hoogte verstelbare voorstoelen. De links en rechts van het
stuur uitstekende delen herbergen een aantal bedieningsknoppen, waaronder
voor langbenigen de „claxon spécial" met kniebediening.

Technische gegevens Citroen BX 19 TRD:
Motor: dwars voorin geplaatste dieselmotor. 4 cilinders in lijn, cilinderin-

houd 1905 cm3, boring x slag 83 x 88 mm. compressieverhouding 23.5 : 1. max.
vermogen 65 pk bij 4600 t.p.m.. max.koppel 12.2 kgm bij 2000 t.p.m.

Aandrijving;: 5-versnellingsbak, enkelvoudige droge plaatkoppeling, me-
chanisch bediend.

Besturing-: tandheugel.
Kcmmcn: schijfremmen op de vier wielen met gescheiden circuits, vóór en

achter-hydraulische hogedruk bekrachtigings remkrachtbegrenzer achter
lastafhankelijk. Aparte handrembediening op de voorremblokken.

Veriiifr: onafhankelijk op vier wielen, hydropneumatisch McPherson vóór
en hydropneumatisch met wieldraagarmen achter. Automatische hoogtere-
geling voor en achter. Torsiestangen voor en achter.

Aftndingcn: lengte 423 cm, breedte 166 cm, hoogte 136 cm. wielbasis 266
cm. spoorbreedte voor 142 cm, spoorbreedte achter 136 cm, tankinhoud 52
liter, rijklaar gewicht 990 kg, banden Michelin MXL 165-70 R 14, draaicirkel
10.0 m.

Prestaties: topsnelheid 157 km/u, 0-100 km/u 15.5 sec.
Verbruik: bij 90 km/u constant l op 21.3: bij 120 km/u constant l op 16.1; in

stadsverkeer l op 15.4; gemiddeld l op 17.2.
Prijs: ƒ30.520.- incl. btw.

Ongewild gefoeter
met de toeter

Bij de verschillende test- en
kennismakingsritten in diverse
auto's heb ik vaak gezelschap.
Niet alleen vanwege de gezellig-
heid, maar ook om het stuur aan
een ander te kunnen overdragen
en eens op de stoel naast de be-
stuurder of achterin te kunnen
gaan zitten. Zo ook bij de proef-
ritten met de Citroen BX 19
TRD. Nu was mijn reisgenoot in
dit geval ruim l .90 meter lang en
toen ik hem gevraagd mijn
plaats achter het stuur eens
over te nemen, ontstond er een
langdurig en steeds weerkerend
geclaxoneer. Met de stoel in de
achterste stand beroerde hij bij

iedere schakelmanoeuvre met
zijn knieën de uitsteeksels aan
het dashboard, die een groot
aantal bedieningsknoppen huis-
vesten en waarvan de rechtse de
claxon herbergt.

De achterin gezeten klein-
dochter vond het allemaal heel
prachtig, maar menige fietser en
wandelaar keek wel even ver-
baasd en verstoord bij al dat ge-
foeter met de toeter. Na wat
wennen en met wat voorzichtig-
heid kon de rust natuurlijk wel
worden hersteld en ik stel me
voor. dat bij een eventuele aan-
schaf van de wagen het euvel
wel verholpen zou kunnen wor-
den. Ik kan me tenminste niet
voorstellen dat de ontwerpers
de bedoeling hebben gehad dat
het claxonneren met de knie
moet gebeuren.

door .Jo Goezinne

Het is duidelijk waarneem-
baar, dat de hoge brandstofprij-
zen de belangstelling voor auto-
mobielen met dieselmotoren
doen toenemen. Steeds meer fa-
brikanten spelen daarop in door
hun diverse modellen ook met
dieselmotoren uit te rusten.

De dieselrijders, die de vergelij-
kende rekensom van hogere mo-
tof rijtuigenbelasting en aan-
schafprijs tegen de jaarlijkse ki-
lometrage hebben gemaakt,
waarbij overigens ook de langere
levensduur van een dieselmotor
een meetellende factor is. moe-
ten dan wel het hogere geluidsni-
veau daarvan voor genoegen ne-
men. Maar dat ook op dat terrein
grote vooruitgang wordt ge-
boekt, dat bewijst de dieseluit-
voering van de Citroen BX 19, de
TRD, die deze week het onder-
werp is.

Van de verschillende diesel-uitvoe-
ringen waarin ik de laatste tijd heb
kunnen rondrijden, was dit toch echt
wel de uitschieter, die zowel in de
stad als op de buitenweg kon doen
vergeten datje in een diesel reed.

Verantwoordelijk hiervoor is in de
eerste plaats de in de nieuwe fabriek
te Tremery nabij Metz ontwikkelde
1905 cm3 motor. Het is een moderne
viercilinder, in de BX dwarsgeplaatst
onder een hoek van 30° naar achte-
ren, waarvan de cilinderkop van alu-
minium is vervaardigd. Het totale ge-
wicht van deze motor bedraagt 157,2
kg en dat is laag te noemen voor een
dieselmotor. De bovenliggende nok-
kenas wordt door een getande riem
aangedreven, de krukas is vijfmaal
gelagerd en trillingen worden
werkelijk voortreffelijk geabsor-
beerd, net als de andere dieselgelui-
den. Alleen bij het starten, dat steeds
moeiteloos en na uiterst korte aan-
gloeiperiode verliep en bij hogere
snelheden op de buitenweg worden
bestuurder en passagiers er even aan
herinnerd, dat ze van de goedkopere

dieselbrandstof profiteren. Op zich-
zelf is dat best een prettige zaak.

De motor levert een maximum ver-
mogen van 65 pk bij 4600 t.p.m., het
maximum koppel is 12,2 kgm bij 2000
t.p.m. en die krachten zijn meer dan
voldoende voor uitstekende rijpres-
taties. Met behulp van de goedscha-
kelende vijfversnellingsbak kan er
vlot worden opgetrokken en is het
mogelijk in 15,5 sec. op te trekken
van 0-100 km/u. De topsnelheid ligt
op 157 km/u.

Weggedrag
De foto laat wel zien, dat de Citroen

BX 19 een fraai gelijnde automobiel
is, wat trouwens ook wel tot uitdruk-
king komt in de bijzonder lage lucht-
weerstandscoëfficiént van slechts
0,33. Dit draagt bij tot een laag ge-
luidsniveau - gunstige verbruikscij-
fers - en het was een uiterst plezierige
ervaring met de BX 19 als het ware
over de weg te zweven. Voor een zeer
belangrijk deel is dat soepele wegge-
drag en veercomfort toe te schrijven
aan het hydropneumatische veersys-
teem, waarmee het Franse Citroen-
bedrijf al jarenlang een zeer verdien-
de faam heeft verworven. Ongeacht
belading en aantal passagiers is na-
melijk een constante rijhoogte verze-
kerd. Maar bovendien kan de be-
stuurder vanuit zijn stoel de wagen
hoger stellen orn bij het rijden over
een extreem slechte weg of in terrein
beter over obstakels te komen en la-
ger om in- en uitladen te vergemak-
kelijken of een caravan aan te koppe-
len.

Het éénspakige stuurwiel ligt pret-
tig in de hand en de besturing via
tandheugel verloopt licht en precies,
zij het met een duidelijk onderstuurd
karakter bij snelle bochten. Dat zou
misschien pleiten vor de stuurbe-
krachtiging, die als extra beschik-
baar is tegen een meerprijs van
ƒ 1.235,-. MaarkoersvastisdeBX19
TRD in alle opzichten en van zijwind-
gevoeligheid heeft deze auto in totaal
geen weet.

Interieur
Er is duidelijk naar gestreefd om

ondanks een compact en aerodyna-
misch uiterlijk toch een ruim en com-
fortabel interieur te verwezenlijken.
De voorstoelen bieden een prettige
zit en goede steun en zijn in hoogte
verstelbaar. Tussen de geprofileerde
achterstoelen is een inklapbare arm-
steun aangebracht en bij ingeklapte
stand kunnen drie passagiers op de
achterbank plaats vinden. Ze hebben
daar ook voldoende beenruimte.

Het dashboard bevat alle moderne
aanwijzingsapparatuur en controle-
en waarschuwingslampjes, maar in

bepaalde opzichten is men bij Ci-
troën hardnekkig anders dan ande-
ren. Zo vraag ik me af waarom van-
daag de dag een automobiel nog niet
van automatisch terugvallende rich-
tingwijzers kan zijn voorzien. Me
dunkt een simpele zaak, maar voor
Citroen nog steeds niet vanzelfspre-
kend. Ook de snelheidsmeter munt
niet uit door duidelijkheid en over-
zichtelijkheid en over de claxon ver-
tel ik u in een kadertje wat meer.

Achter de achterbank is een ruime
bagageruimte beschikbaar van 444 li-
ter. Wordt die achterbank neerge-
klapt dan komt er een bagageruimte
van 1455 liter vrij bij'een vloerlengte
van 143 cm zodat via de achterdeur
ook grotere stukken kunnen worden
vervoerd, waarbij de al gememoreer-
de verstelbaarheid van de bodem-
hoogte te pas kan komen. Terwille
van de gewichtsbesparing en tevens
om roestvorming te voorkomen zijn
een aantal niet-dragende carrosserie-
onderdelen zoals de motorkap, ach-
terklep en achterzijpanelen van
kunststof uitgevoerd.

Van de twee dieseluitvoeringen
van de BX 19, de D en de TRD, is de
TRD de meest luxueuze en voorzien
van accessoires, die vallen onder het
motto „het gemak dient de mens".
Om er enkele te noemen: centrale
portier-vergrendeling, elektrisch be-
diende portierruiten voor en achter,
hoogteverstelling van de voorstoe-
len, tassen in rugleuning en van de

Strakke en elegante lijnen, ook in de-
tails aan de achterzijde.

voorstoelen en aflegvakken in c
achterportieren, verstelbare spot.

Ik heb het in de inleiding al ve
meld: als je met deze Citroen BX ]
TRD op de weg bent, dan vergeet j
bijna dat je in een diesel rijdt, totdï
je weer eens moet tanken en dan te
de prettige ontdekking komt, dat ee
gemiddeld verbruikscijfer van l op l
heel goed realiseerbaar is. Gevoeg
bij het uitstekende weggedrag, d
soepelheid van de motor, het prim
remvermogen, en nog meer goed
kwaliteiten die de moeite van het ze
ontdekken meer dan waard zijn, is d
Citroen BX 19 TRD zeer beslist ee
fijne auto. Daarbij vallen enkele b<
denkingen over niet terugvallend
richtingwijzers en dergelijke in feit
in het niet en de vele trouwe Citroër
fans hebben daar al lang mee lere
leven.

De Citroen BX 19 TRD, de fraai gelijn-
de auto, waarin je nauwelijks merkt,
dat je diesel rijdt.

HET IS JONG, EXCLUSIEF EN 'T HEEFT
GELE STREEPJES~

Vriendelijk insect,
t genaamd vlinder.

. Zonnebril, nieuwste
, i ontwerp van Porcarossa.

Rietje, met knik,
da's makkeli/k

Natuurlijk
een surfplank.

SAMBA5YMPA.
Wegens groot succes geprolongeerd: de Samba Sympa.

Een speciale uitvoering van de Samba, nu mét een
zonnedak. En met de zuinige 954 cm3 motor die u al kende:

1 op 19,2 bij 90 km/u constant* Maar pas op, er zijn
maar 400 Samba Sympa's beschikbaar... Kom dus

snel naar onze showroom, en neem in ieder geval
'n leuke kleurplaat voor de kinderen mee.

Tennisbal, met gele
streep voor betere zichtbaarheid.

400 Exemplaren in heel Nederland.
Met gele striping, En...
+ grijze vernis metaallak
+ extra brede banden 155/70
+ gele velgen, roestvrijstalen sièrringen
+ dakspoiler
+ getint zonnedak
•f wis/was-installatie op de achterruit
+ getint glas rondom
+ sportief, vierspakig stuur
-t- velours bekleding, grijs met gele bies
+ geelgebiesd grijs dashboard
+ open hoofdsteunen met gele bies
+ Sympa-aanduidingachterop met gele bies
+ opbergbakje aan passagierskant
+ voorruit van gelaagd glas
+ stoelen van deGL
-t- grijze vinyl de jrbekleding afgewerkt met gele bies.

+ Fantastisch prijsvoordeel.
Normale prijs inclusief alle
Sympa-extra's

U betaalt slechts

f 17.940,-
f 15.545,-

Uw
voordeelf2395r

TALBOT SA
' Brandstofverbruik: (ECE-norm A70)

Samba Sympa, bij 90 km/u constant:
1 op 19.2: bij 120 km/u constant

1 op 14.2; in stadsverkeer: 1 op 14.5.

Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten 1370,-. Wijzigingen
voorbehouden. Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar
garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit.
Wij informeren u graag over de voorwaarden. Vraagt u,ook eens
naar de mogelijkheden van financiering of leasing.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

OPGELET!
Voor nieuwe leerlingen, schakel en

automaat:

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voorafspraken bellen tussen 18.15en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62/3 - 2042 BT Zandvoort
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Het is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

Ook verhuur van barbecues.

•fr. •>
U^-

Vreeburg & Zn
H ALTESTRAAT 54

ZANDVOORT
TEL. 1 24 51
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Z'meeuwen-toernooi wordt
enorme zaalvoetbalhappening

ZANDVOORT - In het veer-
• tiende zaalvoetbaltoernooi dat
de ZSV Zandvoortmeeuwen inL de periode van 21 mei tot en met
22 juni organiseert zullen vele
prominente voetballers uit het
land en regio te zien zijn. Namen
als Gerrie Mühren, Pim van
Dord, Gerrie Kleton, Pieter Keur
en zelfs Simon Tahamata komen
voor op de spelerslij sten van de
48 deelnemende teams, die een
groot aantal sponsors uit Zand-
voort en omliggende gemeenten
op de been brengen. Door dit gro-
te aantal deelnemende teams
mag het Zandvoortmeuwen-toer-
nooi zich zonder twijfel het groot-
ste zaalvoetbalevenement van
Nederland, zo niet van Europa
noemen.

Het eerste toernooi dat destijds
door de grondleggers van het Zand-
voortse zaalvoetbal De Sporting
Club Zandvoort in de Pellikaanhal
werd georganiseerd, had een puur re-
creatieve opzet. In de loop der jaren
is het toernooi echter uitgegroeid tot
een gebeuren waar geheel voetbal-
minded Haarlem en omgeving al
maanden tevoren over spreekt en
naar uitkijkt. Op de tribunes van de
hal aan de Zandvoortse A. J. v.d.
Moolenstraat treft men dan ook niet
uitsluitend bezoekers uit Zandvoort

aan, maar ook uit de regio Haarlem.
Het Zandvoortmeeuwen zalvoetbal
kon deze ontwikkeling doormaken
door de grote steun, die het bedrijfs-
leven de diverse teams heeft willen
verlenen. In eerste aanzet om een
groepje voetballers financieel de mo-
gelijkheid te bieden aan het toernooi
te kunnen deelnemen, later als goede
mogelijkheid om reclame te maken
voor product of zaak. Met de komst
van dit laatste facet deden tevens de
bekende namen hun intrede in het
toernooi, waarin het min of meer stel-
regel is dat wie een kans wil maken
op de eindoverwinning moet kunnen
beschikken over één of meerdere spe-
lers met ervaring m het betaalde
voetbal.

De komst van de „vedetten" ging
tevens gepaard met een grote publie-
ke belangstelling, die meestal het
grootst is tijdens de finale-avonden.
De finale-avond staat altijd borg voor
een goede avond sport, met daaraan
gekoppeld een stuk amusement in de
vorm van het optreden van een be-
kende artiest.

Een ander jaarlijks terugkerend ge-
beuren is de wedstrijd van het kam-
pioensteam van vorig jaar tegen een
team bestaande uit prominente spe-
lers uit het betaalde voetbal. Dit jaar
speelt de kampioen van 1983 het
Zandvoortse Hong Kong op woens-
dag 30 mei tegen de FC Haarlem van
trainer Hans van Doorneveld.

Eerste
team op
vierde
plaats

ZANDVOORT - Na een zeer
zwakke kompetitiestart is Zand-
voortmeeuwen er in geslaagd
toch nog beslag te leggen op de
vierde plaats. Vooral in de twee-
de helft van de kompetitie heb-
ben de Zandvoorters een bijzon-
der sterke indruk achtergelaten.
Zelfs kampioen ZFC leed in deze
fase een nederlaag. Zandvoort-
meeuwen besloot dit seizoen met
een goede 2-1 zege bij Zilver-
meeuwen.

Nu de tenniskompetitie beëindigd
was kon Hans Schmidt in het team
terugkeren voor de geblesseerde Jos
van der Meij. Voor de aftrap van deze
strijd werd van doelman Ed Stoffers
afscheid genomen, aangezien hij door
verhuizing naar Maarssen te veel
heen en weer moet reizen voor de
trainingen en de wedstrijden. Door
voorzitter Nijboer werden bloemen
en een pentekening van het oude
clubhuis aangeboden.

Zandvoortmeeuwen kende een ver-
rassende start en had reeds na enige
minuten een voorsprong kunnen ne-
men. Een voorzet van Steef Water
werd door Mario van Meelen inge-
schoten en met het nodige geluk tot
hoekschop verwerkt. Ook Steef Wa-
ter en Nprbert Visser zagen hun in-
zetten niet beloond. De vele hoek-
schoppen op het Zilvermeeuwendoel
stichtten veel paniek, maar niet de
gewenste treffer voor de Zandvoor-
ters.

De tegenaanvallen van Zilver-
meeuwen waren door het goede in-
grijpen van de Zandvoortse achter-
hoede niet gevaarlijk en slechts een-
maal moest Ed Steffers naar de
grond om onheil te voorkomen. Ed
Vastenhouw probeerde het vlak voor
de rust van verre, echter zonder suc-
ces.

In de tweede helft, in de eerste vijf-
tien minuten een gelijkopgaande
strijd met kansen voor beide teams.
Allengs werd Zandvoortmeeuwen
sterker en eerst zag Mario van Mee-
len een schot via de keeper overgaan
alvorens toch de verdiende 1-0 voor-
sprong op het scorebord kwam.
Frans Post zette goed door en top-
scorer Steef Water deponeerde de bal
in het net. Bij Zandvoortmeeuwen
werden Marcel Schoorl en Hans
Schmidt vervangen door Gordon Vis-
ser en Robbert Ahrends. De jeugdige
Robbert Ahrends was nauwelijks in
het veld of met een fraaie lob bracht
hij Zandvoortmeeuwen op een 2-0
voorsprong.

Het was Zilvermeeuwen dat toen in
het offensief kwam en in de zeven en
dertigste minuut was Ed Steffers
kansloos op een inzet van Van der
Wal: 2-1. De laatste minuten drong
Zilvermeeuwen sterk aan en de
meeuwen uit Zandvoort loerden op
snelle tegenstoten die niet zuiver ge-
noeg werden opgezet. De Zandvoort-
se defensie hield het koppie erbij
waardoor er voor Zilvermeeuwen
geen doorkomen meer aan was.

(Advertentie)

TZB ZOEKT
JEUGDLEDEN!

C-junioren van 11-14jaar
B-juniorenvan 14-16jaar
Sponsor betaalt tenue
en 1e jaar contributie.

Aanmelden:
M.CRABBENDAM
Celciusstraat207

Tel. 1 25 14

Aan het toernooi is sinds enige ja-
ren ook een veteranengroep toege-
voegd en er wordt dit jaar eveneens
een zaalvoetbaltoernooi voor de
jeugd gehouden op 19 en 20 mei,
eveneens in de Pellikaanhal. Zater-
dag is de aanvang 09.00 uur en zon-
dag 10.00 uur.

Het toernooi wordt niet uitsluitend
mogelijk gemaakt door de sponsors
van de diverse teams, een belangrijke
inbreng heeft ook de Nutsspaarbank
West Nederland, die niet alleen op-
treedt als sponsor van de Zandvoort-
meeuwen veldvoetbalselectie, maar
ook dit evenement al een groot aan-
tal jaren financieel een warm hart
toedraagt. De organisatoren zijn er
ook dit jaar in geslaagd een groot
aantal scheidsrechters bereid te vin-
den de wedstrijden te leiden. Zij allen
behoren tot het korps van de KNVB
afdeling Haarlem, dat toestemming
heeft verleend voor de organisatie
van dit toernooi. De wedstrijden wor-
den gespeeld volgens de spelregels
welke ook m de zaalvoetbalkompeti-
tie gehanteerd worden.

Programma
Maandag: 18.45 uur 2B Autovision-

Luiten BV; 19.30 uur Nihot Vet.-v.d.
Peet Boys; 20.15 uur 2C Lammers
Boys-Publieke Werken; 21.00 uur 2A
Café Bluys-Oosterom Zandvoort;
21.45 uur 1B Fotolitho Drommel-
Textlite; 22.30 uur IA Hong Kong-
Luykx Verhuizingen.

Dinsdag: 18.45 uur 2C Duivenvoor-
den-Nutsspaarbank; 19.30 uur Vet.
Banana Zandvoort-Zandvoort Cen-
trum; 20.15 uur 2B Aleichem Boys-
Casino; 21.00 uur 1B Marcel Schoorl
Bloem.-'t Hemeltje; 21.45 uur 2A
Rabbel Boys-REA; 22.30 uur IA Ni-
hot Luchttechmeken-Peter Korver
Sport.

De kampioenen worden door voorzitter Jaap Brugman in de bloemen ge/et. Foto's: Dick Loenen

ZVM- handbal kampioen
ZANDVOORT - De ZVM hand-

ballers hebben zondag een fan-
tastisch seizoen afgesloten met
een zeer verdiend kampioen-
schap. Door dit resultaat promo-
veert het succesrijke team van
coach Atze van der Heide en
trainster Henny van de Koekelt
naar de hoogste klasse in de re-
gio. In de laatste wedstrijd werd
Tornado slachtoffer van een te
sterk ZVM: 19-13. De Zandvoort-
se dames kwamen eveneens tot
een uitstekende prestatie door
KIC met 8-7 terug te wijzen. KIC
moest nu het kamioenschap uit-

Erna Duker breekt door en scoort.

stellen tot volgende week.
De start van ZVM was wat nerveus

en daardoor kon Tornado al snel een
0-1 voorsprong nemen. Aanvallend
zat het niet mee met drie schoten te-
gen het houtwerk. In de verdediging
viel nog wel eens een gat en het was
Pieter Trommel die met pnma red-
dingen een grotere achterstand voor-
kwam ZVM kwam door Cor van de
Koekelt langszij, doch twee snelle
uitvallen van Tornado betekende 1-3.
Bij ZVM begon het wat beter te
draaien en Ernst Pehle, uit een straf-
worp, en Wim Brugman brachten de
partijen in evenwicht: 3-3.

In deze fase gaven de teams elkaar
weinig toe en Tornado beet zich goed
vast in ZVM. Het was de op de break
lopende Djurre Boukes die zorgde
dat ZVM op 6-6 kwam en toen Ernst
Pehle tweemaal vanaf de strafworp
stip in mocht schieten was het met
de tegenstand van Tornado gedaan.
Met enige fraaie staaltjes handbal
liet ZVM toen zien, dat het kam-
pioenschap terecht in Zandvoort zou
komen. Binnen enkele minuten had
ZVM een gat van vier doelpunten ge-
slagen 10-6. Nog voor de rust kon Tor-
nado via een strafworp op 10-7 ko-
men, maar meer zat er niet in daar
Pieter Trommel traditioneel een
strafworp wist te keren.

Na de rust was de strijd snel gestre-
den toen Cor van de Koekelt even los
kwam en met fraaie sprongschoten
de stand opvoerde naar 13-7. Co
Schouten nam ook de doelpunten-
produktie mee, nadat Ernst Pehle
hem op subtiele wijze had vrijge-
speeld. ZVM nam toen duidelijk gas
terug waardoor Tornado niet op gro-
tere achterstand werd gezet. De
Zandvoorters gaven de gasten echter
weinig hoop op een beter resultaat
dan de uiteindelijke 19-13. Voor ZVM
betekende deze uitslag het tweede
succes dit jaar. Na promotie m de
zaalhandbalkompetitie nu een kam-
pioenschap (eveneens promotie) bij
het veldhandbal, terecht kan gesprp-
ken worden van een uitstekend sei-
zoen 1983-1984.

Scores ZVM: Cor v.d. Koekelt 6,
Djurre Boukes 5, Ernst Pehle 4, Wim
Brugman 3, Co Schouten 1.

Dames
Na een minder goede eerste helft

van de kompetitie is ZVM het tweede
gedeelte duidelijk beter voor de dag
gekomen. Onder leiding van coach
Geert Dijkstra pakten de Zandvoort-

se dames uit de laatste acht wedstnj-
den maar liefst 14 punten. Tegen
KIC, dat aan een punt voldoende had
om het kampioenschap te gaan vie-
ren, was de start van ZVM zeer over-
tuigend. Met uitstekend lopende
aanvallen werd KIC weggespeeld,
naar een 4-0 achterstand. Deze fiit-
sende start van ZVM is KIC niet
meer te boven gekomen. ZVM be-
paalde de strijd en ging de rust in
met een 8-4 voorsprong.

In het tweede gedeelte heeft KIC er
van alles aan gedaan om alsnog het
ene punt te bemachtigen. Door de
grote krachtsinspanning van ZVM, in
de eerste helft, moest ZVM nu duide-
lijk terug en kwam niet meer tot aan-
vallend spel. De conditie ging mee-
spreken en KIC kwam terug tot 8-7.
In een zeer spannende slotfase bleef
ZVM echter knap overeind, waardoor
KIC het kampioenschap nog even
moest uitstellen.

ZHC gestart
met softball

ZANDVOORT - Na het zeer ge-
slaagde softball-seizoen van vorig
jaar heeft ZHC ook dit jaar mgeschre-
ven in de softballkompetitie. Het eer-
ste herenteam kwam reeds tweemaal
in het veld en behaalde zeer overtui-
gende overwinningen. Eerst werd
Haarlem Nicols met 11-3 verslagen en
de volgende partij tegen Flags lever-
de zelfs een 23-3 overwinning op.

De junioren dames speelden even-
eens twee wedstrijden en liepen daar-
bij uitsluitend nederlagen op. Het
spel is echter in een stijgende lijn en
met het aanwezige talent zal de eer-
ste overwinning niet lang uitblijven.

De gepromoveerde dames grepen
eenmaal een zege en verloren de
tweede partij. Dit team moet echter
nog ingespeeld raken daar van het
team van vorig jaar weinig speelsters
over zijn. Tegen Rooswijk kwamen
de Zandvoortse dames tot een fraaie
23-5 overwinning en na een goede
partij softball ging de tweede wed-
stnjd tegen Kennemerland 7 met 9-6
verloren.

De eerstkomende thuiswedstrijden
zijn: heren maandag 21 mei tegen
Kinheim 3, aanvang 20.00 uur, dames
dinsdag 22 mei tegen Schoten 3, aan-
vang 19.30 uur en junioren vrijdag 25
mei tegen THB om 19.30 uur. De wed-
strijden worden gespeeld op de hoc-
keyvelden in het binnenterrein van
het circuit.

„LOW BUDGET RACING" GEEFT VERTEKEND BEELD
ZANDVOORT - Toen vorig

jaar de merkenraces om de Aus-
tin Metro Cup en de Toyota Co-
rplla Trophy werden opgezet
ging het er in eerste instantie om,
om met steun van de betreffende
importeurs de kosten zo laag mo-
gelijk te houden.

De enthousiastelingen en cou-
reurs weten nu een seizoen later,
dat zij er lang nog niet zijn met
de uitgave die zij destijds deden
met de aanschaf van het mate-
riaal. Een enkeling rijdt nog zon-
der sponsornaam zijn rondjes,
maar het plaatwerk van de mees-
te karretjes is toch volgekalkt
met geldschieters. En dat laatste
is ook wel nodig, want voorin
meerijden gaat reeds in dit twee-
de seizoen gepaard met een fikse
financiële injektie.

Er zijn legio voorbeelden van rij-
ders, die gelet op hun kwaliteiten
voor een vertekend beeld in de uit-
slag zorgen. Low budget racing in op-
tima forma, zo luidde de fraaie kreet
bij de introduktie. En inderdaad is
achttienduizend gulden inclusief een
verplichte en noodzakelijke competi-
tieset van drie mille een keurig prijsje
voor een raceklare Austin Metro.
Voor ongeveer hetzelfde bedrag de-
den de meer ervaren coureurs de
overstap naar de Toyota's. En dan is
er nog de goed gevulde prijzenpot,
die deelname in beide klassen extra
aanlokkelijk maakt.

Voorin rijden bij merk-
en race vergt meer geld
zen.

Als we dit laatste in ogenschouw
nemen dan zou bijvoorbeeld Berend
Oeberius Kapteyn er ook bij moeten
zijn. Toch is de Nederlandse toerwa-
gen groep A-kampioen van twee jaar
geleden niet in de voorste gelederen
te vinden. De Zandvoorter weet maar
al te goed waarom. Hij heeft vrijwel
niets aan de wagen veranderd. Van
gelijkwaardig materiaal is dus al
geen sprake meer. Het gevolg was
dat Berend telkens weer moest toe-
zien hoe rijders die hij in het verleden
de baas was geweest, hem links en
rechts passeerden en hem het gevoel
gaven alsof hij stil stond. Ook zijn
sponsor Jaap Winter ergerde zich
mateloos. Elke race kon je hem brie-

send en stampvoetend aantreffen in
de pits.

Maar we schrijven verleden tijd,
want de Zandvoortse makelaar heeft
de knoop doorgehakt. Hij heeft zijn
principes laten varen en geld ge-
pompt in een klassie die uit gelijk-
waardig materiaal had moeten be-
staan. Zaterdag hoopt Berend dan
ook bij de top te zitten als op het cir-
cuit van Zandvoort de derde confron-
tatie van dit seizoen plaatsvindt.

Frustrerend
Maar de voorbeelden in de Austin

Metro-klasse zijn nog sprekender.
Wat te denken van de regerend kam-
pioen Charles van Lookeren. Bij de

Spanning
En ook in dit tweede jaar zijn de

merkenraces het aanzien ten volle
waard. Aan spannende gevechten in
zowel kopgroep, middenmoot als
staart geen gebrek. Het betekent
echtet niet dat degenen die het veld
aanvoeren over de beste stuurrnans-
kunst beschikken. Natuurlijk zijn er
uitzonderingen maar over het alge-
meen kan men stellen dat rijders met
het hoogste budget en sleutelaars die
•het met het technisch reglement niet
zo nauw nemen in de top te vinden
zijn. Uiteraard moet men daarbij
over stuurmanskunst beschikken
rnaar dat hebben Toyota-azen als
John Vos, Evert Bolderhey en Arie
Ruitenbeek in het verleden al bewe-

Zo zou een mcrkcnracc er de volledige wedstrijd uit behoren te zien.
Tijdens de race wordt echter merkbaar wie over het beste materiaal be-
schikt.

Paasraces kwam hij met verder dan
een achtste trainingstijd. Zelfs Marco
Bakker stond een startnj voor hem.

Frustrerende!' kon het niet. want
de zanger die vorig jaar via deze mer-
kenrace in de autosport debuteerde
moest een fors aantal toontjes lager
zingen dan hij gewend was. Bakker
bakte er bitter weinig van. En dat
geeft ook niets, want de Austin Me-
tro-klasse is nu eenmaal voor betrir.-
ners opgezet. Maar het wordt natuur-
lijk wel opvallend als een rijder, die in
het kampioenschap op een onop\ al-
lende zestiende plaats eindigt oen
halfjaar later aansluiting bi] de top
heeft gevonden.

De oplossing zit 'm in een diee;
koekje. Want dankzij sponsor Cruiu-h
& Slim heeft de zanger zijn maten.5.5i
kunnen laten perfektioneren .i.r.i
Lammers zei het al: Iedereen kun ;e
leren racen, maar om voorin mee \t
komen moetje over topmaterw.il be
schikken. En om dat te bereiken heb
je een goede sponsor nodig.

In Bakkers voetsporen treedt Ben
Cramer. Na een keer als gastnidei
meegereden te hebben blijkt hij
evenals zijn collega de smaak te pak-
ken gekregen te hebben. En de eer-
lijkheid gebiedt te zeggen dat Cra-
mer over enige aanleg beschikt. ,.Hij
kan het echt", merkte een verbaasde
traekmanager Maarten Henneman
op tijdens Cramers gastoptreden bij
de openmssraces.

Zaterdag
Zaterdag dus een tweede zanger in

de merkenrace en of dat niet genoeg
is krijgt dit, tweetal gezelschap van
de discjockeys Ad Visser en Krijn
Torringa. Misschien dat de komst
van deze platendraaiers iets te ma-
ken heeft met de aanwezigheid van
de AVRO. Na een race om het Neder-
lands kampioenschap komen de
•toerwagens aan het eind van de dag

nog een keer op de baan om via een
handicap-race, waarbij de langzaam-
ste wagen het eerst vertrekt, speciaal
voor de AVRO-tv voor de overwin-
nmg te strijden. Behalve de merken-
races wordt zaterdag gestreden met
Formule Fords 1600 en 2000, Sports
2000 en toerwagens groep A. De races
beginnen om half twee en duren tot
circa half zes.

Hierna wordt het kleine circuit
klaargemaakt voor de Crazy Races.
Deze races waarbij vrijwel alles is
toegestaan worden van halfzeven tot
negen uur gehouden. Een nieuwtje,
want niet eerder werd er op Zand-
voort in de avonduren op een derge-
lijke wijze geraced.

Uitslag loterij
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Operette Vereniging heeft op 5 mei
een grote loterij gehouden. De uitslag
van deze loterij is inmiddels bekend.
De lijst waarop deze uitslagen zijn
vermeld ligt ter inzage bij het kan-
toor van de VVV, in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidstraat
en aan het raam van het kantoor van
het Zandvoorts Nieuwsblad, Gast-
huisplem.

Prijswinnaars kunnen hun prijs ol
prijzen afhalen op donderdagavond,
vanaf 20.00 uur in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis David-
straat

Uitslag Strafschopspecialist
ZANDVOORT - Mare van Dam

mag zich De Zandvoortse Straf-
sehopspecialist van 1984 noe-
men. Op zaterdagavond 5 mei
ontving Mare de beker uit han-
den van het lid van de sportraad,
Jaap Methorst. Bij de kleintjes

Wedvlucht
.'ANDVOORT - Onlangs hield de

.".ind\ oortse postduivenveremging
rennes een wedvlucht vanaf Soig-
r.ies De duiven vlogen een afstand
\.m -03 km. Ze werden om 14.15 uur
szelost. de eerste duif arriveerde om
J T VI uur m Zandvoort

Uitslagen: 1. J.P. Heeremans l 35
41 2 P Peters 2 4 13 32 33 45 en 47; 3.
H Heilegers 3 9 12 14 17 19 25 26 en 36;
4 W Dnehuizen 5 15 en 42: 5. R Drie-
huizen G 8 10 11 16 23 24 29 31 34 en 38;
6. J. Koper 7 22 28 en 49: 7. H. Lans-
dorp 18 en 44; 8. D. Zorge 20; 9. A.
Molenaar 21 43 en 40; 10 Th Smnige
27 en 30:11. R. Harms 37; 12. H. Terol
39; 13. W. Terol 40; 14. H. Steenbergen
48; 15. D. Molenaar 50.

Fietsengraveeractie
ZANDVOORT - Vorige week heeft

de gemeentepolitie Zandvoort op alle
scholen in de badplaats de fietsen
van de leerlingen gegraveerd. In to-
taal zijn nu 3151 fietsen - van groot
tot klein - door de politie voorzien
van een postcode en huisnummer.
Voor de aktie zijn in Zandvoort ruim
20 korpsleden en reservisten inge-
schakeld.

won Robin Keiler in de categorie
6- tot 7-jarigen de totaalprijs.

Ook de poolwinnaars ontvingen
prijzen. Dit was Dnnitri Bluys bij de
6- tot 7-jarigen, Joukko Onel bij de 8-
tot 9-jarigen. Eggie Poster bij de 10-
tot 11-jarigen. Serge van Lent bij de
12- tot 13-jangen, Rob Smits bij de
14- tot 15-jarifien. Edgar Schrader bij
de 1G- tot 18-iangen. Nancy Keuning
as de strafschopspecialist onder de
meisjes.

Jaap Bloem van de eredivisieclub
Ds'79 verdedigde het doel en M.
Daane en P Scharder traden op als
scheidsrechters.

Nadat op woensdag- en donderdag-
avond de voorronden plaatsvonden,
waaraan een kleine honderd jongens
en meisjes uit alle Zandvoortse voet-
bal- en handbalveremgingcn vanaf 6
jaar deelnamen, streden uiteindelijk
de best geklasseerden op 5 mei om de
grote prijs

Het was jammer dat dit sporteve-
nement niet was opgenomen in de
clubkrant van de vereniging Zand-
voortmeeuwen. misschien dat het
aantal deelnemers dan nog groter
was geweest.

De prijsuitreiking vond plaats in
hel clubhuis van Zandvoort '75.
waarbij de heer Methorst toezegde
het volgend jaar zelf ook een beker
beschikbaar te stellen.

Het grote enthousiasme waarmee
aan dit sportfestijn door iedereen
werd deelgenomen, belooft nu reeds
veel succes bij de strijd om de Zand-
voortse Strafschopspecialist van het
volgend jaar.

SPORT KÜRT

Lions wint
beslissingswedstrijd

ZANDVOORT - Doordat het
eerste herenteam van de basket-
balvereniging The Lions gelijk
eindigde op de voorlaatste plaats
met Kogge uit Wervershoof,
moest een beslissingswedstrijd
uitsluitsel brengen over degrada-
tie van rayon naar distrikt.

In een meer spannende dan goede
wedstrijd, gespeeld in de Amster-
damse Boelehal, kwam The Lions
uiteindelijk als overwinnaar uit de
bus- 09-67. Geen enkel moment, op
de eerste minuten na die duidelijk in
het voordeel van The Lions waren,
was het verschil tussen beide ploegen
meer dan vier punten.

Het ene moment was The Lions het
dichtst bij handhaving, het volgende
moment zat Kogge weer aan de goe-
de kant van de score.

Vooral het deze avond feilloze af-
standschot van Rudy Becic (goed
voor 30 punten) hield The Lions in de
race. Spannend was het tot de laatste
seconde. Met nog een halve minuut
te spelen bij de stand 69-67 in het
voordeel van de Zandvoorters, kwam
de bal in het bezit van Kogge. Men
besloot deze 30 seconden uit te spe-
len en in de laatste seconde te scoren.

Door fel te verdedigen zorgde The
Lions ervoor dat Kogge niet in een
goede schietpositie kwam waardoor
in de laatste seconde geforceerd
moest worden geschoten. Deze mis-
ser zorgde ervoor dat The Lions het
komende seizoen weer met frisse
moed aan de nieuwe rayonkompeti-
tie kan beginnen.

Goed besluit
Zandvoort '75

ZANDVOORT - Reeds midden vo-
nge week speelde Zandvoort '75 de
laatste kompetitiewedstrijd tegen
Bloemendaal. Door een dik verdien-
de 3-0 overwinning eindigde de
Zandvoorters deze kompetitie nog
ruim voor degradant Energie.

Zandvoort '75 heeft deze laatste
wedstrijd aangegrepen om aan te to-
nen dat onterecht in de onderste re-
gionen werd vertoefd dit seizoen. De
gehele wedstrijd hebben de badgas-
ten een groot veldoverwicht gehad
op Bloemendaal en met vlot lopende
combinaties werden goede mogelijk-
heden gecreëerd. In de vijftiende mi-
nuut zorgde Luit Veenstra met een
fraaie kopbal voor 1-0.

Na de rust een zelfde spelbeeld.
Zandvoort '75 trok vanuit een goed
gesloten defensie ten aanval en reeds
snel kon Ronald Zaadnoordijk de
stand naar 2-0 schieten. De strijd
was gestreden en Bloemendaal kon
geen vuist maken om de spanning te
doen terugkeren. In de slotfase was
het Toine Toone die met een fraaie
kopbal in de kruising de eindstand
bepaalde op 3-0.

Rinko prima
ZANDVOORT - Onder leiding van

invaller scheidsrechter Gerrit Hal-
derman, die op een goede wedstrijd
terug kan zien, en met veldspeler
Marcel Cabri in het doel, heeft Rinko
de opmars in de zaalvoetbalkompeti-
tie voortgezet. Out kon in de eerste
helft goed partij geven maar daarna
stelde Rinko orde op zaken en freew-
heelde naar een 4-1 overwinning.

Vanaf het eerste fluitsignaal heeft
Rinko het initiatief genomen, maar
het duurde tot aan de twaalfde mi-
nuut voordat de score werd openge-
broken. Uitblinker Jan Willem Groen
bracht met een schitterend schot in
de bovenhoek Rinko op 1-0 voor-
sprong. Out moest het hoofdzakelijk
hebben van snelle counters, waaruit
in de zestiende minuut de gelijkma-
ker ontstond.

De eerste schermutselingen in de
tweede helft werden veroorzaakt
door Out en Marcel Cabri had de no-
dige moeite zijn heiligdom dicht te
houden. Het beter combinerende
Rinko herstelde zich goed en Jan Wil-
lem Groen zette Peter Schipper aan
het werk die 2-1 liet aantekenen. Out
werd na deze achterstand wat sterker
en nu kon Rinko met snelle counters
gaan werken. Enige panieksituaties
voor het Zandvoortse doel gaf met de
gelijkmaker en bij een razendsnelle
uitval had Peter Schipper geen moei-
te de stand op 3-1 te brengen. Schip-
per had er duidelijk zin in en in de
volgende minuut voltooide hij zijn
hattrick: 4-1.

Out probeerde iets terug te doen,
doch Rinko hield de bal dusdanig
goed in de ploeg dat de zege geen mo-
ment in gevaar is gewest.

Jubileum toertocht
ZANDVOORT - Op zaterdag 19

mei wordt een fietsentoertocht voor
alle leeftijden georganiseerd, die
start bij tweewielerbednjf Peter Ver-
steege, Haltstraat 18 in Zandvoort.
Vanaf 09.00 uur kan men starten
Men kan na beëindigen hiervan zich
tot 17.00 uur afmelden.

De bedoeling is dat zowel gezinnen
met peddelende peuters, als de oude-
re fietsende garde aan de tocht deel-
nemen. De trajekten zijn zo uitgezet,
dat deze jubileum-toertocht, die
wordt georganiseerd m het kader van
het tien-jarig bestaan van de Kopra-
fietsenzaken, voor eenieder een haal-
bare kaart is. De afstand en snelheid
zijn van ondergeschikt belang. Het
gaat erom de tocht uit te rijden in een
tempo dat men zelf bepaalt.

Voor de gezinnen is het natuurlijk
het leukst als zij per gezin aan de
start verschijnen.

Voor de goede organisatie is het
van belang tijdig de startkaarten af
te halen. Dit kan al vanaf vandaag
De afstanden zijn 20 of 40 kilometer.

Bij het afhalen van de startkaart
wordt tegelijkertijd gratis de postco-
de en het huisnummer in de fiets van
de deelnemer gegraveerd. Alle deel-
nemers ontvangen een herinnerings-
prijs. De inschrijvingskosten zijn
ƒ 2,50 per persoon.
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iïffl?
Weersverwachting:
zon en zomer

Het seizoen 1984 is begonnen. Het heeft een goudglan-
zende start gehad met de paasdagen, toen Zandvoort een
geliefkoosd einddoel werd van veel gasten.

Het bollenseizoen nadert het einde, de zomer kan begin-
nen.

Daar is iedereen op het Zandvoortse strand van over-
tuigd, óf het een zonnige zomer wordt, weten de strand-
pachters niet, net zo min als welke weersvoorspeller dan
ook, wél staat vast dat het goed toeven is bij de strand-
pachters in en rondom hun paviljoens.

Fneddu & Paul
Wij zijn iedere avond geopend

tot 24.00 uur.
Onze FRANSE KEUKEN heeft veel

vlees- en visspecialiteif en
geopend van 17.00 tot 22.00 uur.

Tevens een

uitstekende daghap
voor 12.50

Strandpaviljoen 1A - Zandvoort - Tel. 02507 -1 69 59

STRANDPAVILJOEN 16 ZANDVOORT TELEFOON 02507-12883

Bent u er ook
al geweest?
't Is de moeite waard!

éètranbpafaüjoen

geopenb ban
maart t/m september

[

Tel. 02507 -1 27 88

DE WURF - Hier werd de afgelopen
maand het vijftigjarig bestaan gevierd,
en een vijftigjarig bestaan wil zeggen,
vijftig jaar ervaring in het strandbe-
drijf. De Wurf staat dan ook borg voor
vakmanschap en meesterschap in ser-
vice, stoelen en consumpties.

LADYBIRD - Mike O'Reilly is al he-
lemaal ingeburgerd op het Zandvoort-
se strand. Wist u trouwens dat de naam
„Ladybird" vertaald lieveheersbeestje
betekent Bij Mike thuis zeiden ze al-
tijd een ladybird betekent zomer, daar-
om deze Engelse naam op het Holland-
se strand. Trouwens zonnig is het hu-
meur van Mike en zijn vrouw altijd,
daarom alleen is deze naam een goede
vondst.

CLUB MARITIME - Johan en Wilma
zijn gestart met uitgebreide vismaaltij-
den. Werkelijk, wat daar op het fornuis
en op de barbecue wordt klaargemaakt
overtreft ieders verwachtingen. Toch
een adres om te onthouden voor brui-
loften en partijen, en wat te denken van
eindexamenfeestjes?

FILMERS - Strandtent 11 is toch zo
eenvoudig te bereiken. Diep weggedo-
ken achter de boulevard, heeft men
hier uiterst zonnige en beschutte ter-
rassen, waar het goed toeven is.

Een schitterend uitzicht over het
strand en op zee. Ook hier bent u van
harte welkom voor een drankje of een
hapje, en de pilsjes worden zondermeer
goed getapt.

TAKE FIVE - Hier moet gerekend wor-
den op een uiterst snelle service, dat
kan niet anders wanneer men in de
weekends beschikt over personeel dat
een marathon uitloopt.

In ijltempo dus, een snelle bediening.

SEAGUL - Gastvrij en hartelijk, dat
zijn de kenmerken van de familie
Nooyen, of men nu 's avond heel laat
verkleumd binnenstapt, of 's morgens
vroeg, de koffie is zoet, zwart en heet,

de drankjes staan koud, kortom u
wordt verwacht.

FREDDY EN PAUL - Hier vindt men
dit jaar een totaal andere keuken. Had
Freddy al een goede hand van salades
maken, in deze vernieuwde keuken
tovert ze de meest exclusieve gerech-
ten tevoorschijn. Heeft u intussen de
daghap al uitgeprobeerd. Nog niet??
Dan zal het tijd worden dat u de ko-
mende weken eens langs gaat.

TREFPUNT - Behalve de fietsers, die
hier iedere dinsdagavond van start
gaan, is dit ook een trefpunt van Zand-
voortse gezelligheid. Een kenmerk van
dit paviljoen dat al veel Zandvoorters
ontdekt hebben, u ook?

HOTEL BOUWES - Nog even en de
woorden Javaans Buffet en Hotel Bou-
wes worden in één adem genoemd. Be-
halve voor een gezellig kopje koffie in
de Greenery en het Javaans Buffet, is
er een bijzonder gezellige bar en gedu-
rende weekends is er diner-dansant.
Dus voor diegenen die niet van Ja-
vaans eten houden, er is keus genoeg,
voor iedere beurs.

CLUB NAUTIQUE - Uiterst sportief
is hier de sfeer. Binnenkort worden hier
weer de spectaculaire surfevenementen
gehouden. Een grandioos schouwspel
waar u dan van kunt genieten op een
geweldig terras, dat door middel van
een ingenieus systeem voorzien is van
schuifdeuren die ervoor zorgen dat u al-
tijd uit de wind zit.

Trouwens voor een gezellige barbe-
cue kunt u er altijd terecht.

TROPICAL - Heeft ondertussen al
bekendheid gekregen, niet alleen op
het gebied van ligging en service, maar
ook door de sportieve en modieuze
badkleding. Lekker gemakkelijk, even
zonnen en tegelijkertijd snuffelen in de
nieuwste modellen bij Denise Bos-
kamp.

BAD ZUID - Jammer, jammer, de
spectaculaire verdieping op dit payil-
joen is verdwenen, het resultaat hier-
van is dat men nu nog meer ruimte
heeft gekregen om een uitgelezen vis-
maaltijd te serveren. Gaat u er eens uit
dineren, een uitstekende koele wijn en
een exquise maaltijd geven u het ge-
voel „er echt even uit te zijn geweest"

PANORAMA RESTAURANT - Hier
een grandioos uitzicht over het strand
en zee. Een zeer voordelig a la carte-
menu, of een exclusieve maaltijd in de
Chefs Corner. U kunt kiezen en blijft
lang genieten van de maaltijden en het
uitzicht.

RICHE - Boulevard Barnaart bereidt
zich eveneens voor op de zomer. Plan-
nen worden al gemaakt voor de Miss
Beach-verkiezingen en tal van andere
aktiviteiten. Nog even en ook het
zwembad is weer open. Yvonne en haar
staf staan borg voor een uitermate
goed verzorgde receptie of partij, maar
ook de kleine snack, of een diner krijgt
evenveel aandacht.

VISRESTAURANT BAD ZUID

WEEKEND-MENU
Crabsalade met toast en boter

#• * *

Grote scholofschol f Het
***

IJ s met vruchten en slag room

25.00
RESERVEER TIJDIG

COMFORTABEL EN GEZELLIG
Vele vis- en vleesspecialiteiten.

Geopend tot24.00 uur, reservering aanbevolen.
Keuken geopend tot 21.30 uur.

Strandtent11

Bent u er
al eens

geweest?

itima
Ons restaurantgedeelte is nu ook weer 's avonds geopend
(keuken tot 21.00 uur).
Naast diverse

VLEESGERECHTEN
voeren wij een ruime sortering

VISSCHOTELS
(tong, schol, kabeljauw, enz.)
Ook verzorgen wij voor groepen vanaf 20 personen

complete barbecue-party's
Graag zullen wij u hierover vrijblijvend informeren.

Strandpaviljoen 9, bij da rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.
Tel. 02507 -188 88.

Panorama Restaurant
SPECIALITEITEN restaurant

op hoog niveau!
Geopend tot 23.00 uur.

PANORAMA RESTAURANT ZANDVOORT
paul spaan

18e etage Palace Hotel
Burg. van Fenemaplein 2
Tel. 02507 -1 50 41
2042TA Zandvoort aan Zee

Wij verzorgen ook uw
# Bruiloft * Recepties
* Partijen * Koude buffetten e. d.

Seagull, dé strandtent bij de Rotonde
Tel. 02507- 1 32 00

Riche
Boulevard
Barnaart 67
Zandvoort
Tel. 1 25 53

voor zomaar een

GEZELLIGE AVOND
maar ook voor een

PARTY of RECEPTIE

Het strandpaviljoen

dat al

50 jaar

voor u klaar staat!

STRANDPAVILJOEN nr 12
ZANDVOORT
TEL 02507 14558

DE MEEST
SWINGENDE

TENT
VAN

ZANDVOORT

'Live'-muziek op de terrassen.
Prima eten. Bekend om de zelfgemaakte

loempia's en saté.
Organisatie van (barbecue)feesten.

CLUB NAUTIQUE
strandpaviljoen 23
telefoon 1 57 07
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„Zonder vrijwilligers, geen toeris-
ten"

ZANDVOORT - „Zonder de
vrijwilligers kan Zandvoort het
als badplaats wel vergeten. Zon-
der de reddingsbrigade, het Ro-
de Kruis, de reservepolitie en
toch ook de brandweer, zou het
.ondenkbaar zijn dat wij hier op
warme dagen duizenden en nog
eens duizenden toeristen ontvan-
gen. Wij zijn afhankelijk van hun
hulp om die toerist veiligheid te
bieden, als je het goed bekijkt,
draait de enige industrie die wij
hebben op vrijwillige hulp. Een
vreemd gegeven, maar wél de
waarheid".

Dit zegt burgemeester H. Machiel-
sen van de badplaats Zandvoort in
zijn werkkamer op het raadhuis op
één van de mooie zonnige lentedagen
die het voorseizoen van 1984 zo aan-
trekkelijk gemaakt hebben.

Overigens is de heer Machielsen
van mening dat niet juist aangege-
ven kan worden wanneer het seizoen
begint. „Wanneer na l maart alle
strandtenten klaar zijn om de gasten
te ontvangen, én het wordt dan een
echte mooie dag, bijvoorbeeld in het
weekeinde, dan kun je rustig stellen
dat op dat weekeinde voor Zand-
vport het seizoen is begonnen. Het
viel dit jaar dus eigenlijk met Pasen,
en dat was een uitstekend begin van
dit seizoen, dat daardoor ook vroeg
begon. Een late Pasen maar een vroe-
ge seizoenstart in Zandvoort", stelt
hij.

Volgens de heer Machielsen zijn
het juist de uitgebreide en zeer goed
geoutilleerde vrijwilligerskorpsen die
het de badplaats mogelijk maken de
enige industrie die men heeft, name-
lijk de toeristenindustrie, naar beho-
ren te laten draaien.

Deze kleurenfoto,
formaat 20x25 cm,
kan door de lezers
worden besteld
door overschrij-
ving van ƒ 20,- op
postgirorekening
nr. 1586200 t.n.v
Aerophoto Schip-
hol BV, Postbus
7716, 1117 ZL
Schiphol, onder
vermelding van:
foto nummer:
37097.

Op de eerste mooie zondag begint 't seizoen
„Want waar vind je dat zo'n tachtig

man de ganse zomer (en nu met de
surfers) tot diep in de herfst, de veilig-
heid van de toeristen: surfers, zeilers
en zwemmers, waarborgen? Een bad-
plaats heeft beoefte aan een veilig
strand, en dat hebben wij dankzij de
jongens en meisjes van de reddings-
brigade die er al hij vrije tijd voor
over hebben. Ik heb wel eens het ge-
voel datje als Zandvoorter nietmee-
telt, als je in je jeugd geen deel hebt
uitgemaakt van de reddingsbrigade.
Dit is natuurlijk zomaar een gedach-
te, maar een feit is^wel dat het werk
van de ZRB zo met Zandvoort is ver-
weven dat het niet weg te denken
valt uit de gemeenschap. Dit geldt
trouwens ook voor de mensen van
het Rode Kruis die EHBO-hulp verle-
nen. ledere dag gedurende het sei-
zoen dat de politiepost is geopend
zijn ze aanwezig, en dat is hartver-
warmend", constateert hij, terwijl de
leden van de KNZHRM evenmin
door hem worden vergeten.

Overigens wil burgemeester Ma-
chielsen toch ook wel graag in dit.
verband noemen de reservepolitie
die op het circuit hand- en spandien-
sten verleent, maar ook op het strand
op drukke dagen aanwezig is. Bewon-
denng heeft de heer Machielsen ook
voor de leden van de vrijwillige
brandweer. „Hoe vaak moeten die
niet naar de duinen om daar een
brand te blussen? Daar komt dan
nog bij dat je als reserve-brandweer-
man nog een behoorlijk zware studie
moet volgen in de avonduren en daar
moetje dan toch maar zin m hebben.
Ik neem mijn petje af, voor al die
hulpverleners, of het nu de reservis-
ten zijn. of de KNZHRM, of de red-
dingsbrigade of het Rode Kruis, zon-
der hun medewerking zou Zandvoort
als badplaats niet kunnen functione-
ren. En dat mag wel eens gezegd wor-
den, want ik vind dat men daar soms
wat te achteloos aan voorbij gaat".

Een leger hulpverleners, in Zand-
voort, dat nog gesteund wordt door
het thuisfront. „In Zandvoort mani-
festeert zich duidelijk een groot ver-
enigingsleven. Echter wanneer een
toneelvereniging besluit te stoppen,
dan is dat jammer voor de hefheb-
bers. dan zullen ze het nv;t een paar
voorstellingen per jaar minder moe-
ten doen. Besluit de reddingsbrigade
er mee te stoppen, dan kunnen wij
geen badgasten ontvangen, zo een-
voudig is dat".

Hoogtepunt
Op het raadhuis begint het nieuwe

seizoen per l januari, veel en veel eer-

der dus dan de argeloze strandbezoe-
ker zou verwachten. Ieder jaar is daar
opnieuw de problematiek rond de
vergunningen. Vergunningen moeten
worden aangevraagd, en dat geeft
veel administratieve rompslomp. Er
zijn natuurlijk vergunningen die wor-
den afgegeven voor enkele jaren, zo-
als een vergunning voor de strand-
pachters, daartegenover staat dat er
veel jaarlijks worden verstrekt.

„Bovendien is een Zandvoorter im-
pulsief, ik zou het kunnen uitdruk-
ken „Men doet maar". Hier bedoel ik
mee, dat in veel zaken de officiële
kant wordt vergeten. Men krijgt een
briljant idee en breit de hele zaak
rond, en dan komt men op het raad-
huis „voor even gauw nog een ver-
gunning afhalen! Dat verloopt soms
wat traag, omdat wij ons nu eenmaal
te houden hebben aan de regeltjes en
wetten, en zulke dingen vaak niet zo
eenvoudig liggen. Dan pas komen de
problemen bloot, en „dat even snel
die vergunning nog halen" kan dan
behoorlijk tegenvallen. Dat schept
extra werk voor de ambtenaren en
mijzelf, ti]d die bij een vooroverleg
gespaard had kunnen worden: maar
misschien is dat wel de charme van
de Zandvoorter. hier kan alles zeggen
ze altijd", glimlacht de burgervader.

Zorgelijker vindt burgemeeste Ma-
chielsen het dat Zandvoort nog
steeds het imago heeft dat men „er
snel rijk kan worden".

„Vroeger is dat misschien wel opge-
gaan, dat kan ik niet zo bekijken,
maar die gedachte leeft nog steeds.
Ik zou willen zeggen „Beste mensen,
dat is een sprookje". Ieder jaar star-
ten in Zandvoort nieuwe onderne-
mers. er zijn zaken bij die zo vaak van
eigenaar verwisselen dat het met „bij
te benen" valt.

In het vroege voorjaar gaat de nieu-
we eigenaar enthousiast van start en,
speciaal bij een slecht seizoen, als het
strandbezoek of het bezoek in Zand-
voort tegenvalt, dan zal die onderne-
mer enkele maanden later moeten
bekennen dat hij fout gegokt heeft.
Midden m het seizoen wordt dan een
nieuwe koper gezocht, en is die ge-
vonden dan moeten vergunningen
even snel worden overgeschreven,
het liefst dezelfde dag nog. want juist
die dag schijnt de zon en de nieuwe
eigenaar verwacht dat hij juist op die
zonnige dag „binnen zal lopen".

„Ik moet zeggen dat onze ambtena-
ren een grote routine hebben opge-
bouwd en hun mannetje wel staan.
Heel vaak worden dingen inderdaad
snel, snel geregeld. Lukt dat echter
niet direct dan wordt die ambtenaar
direct „ambtenarij" in de schoenen

geschoven. Wanneer men zich nu
eens realiseerde wat het werk alle-
maal inhoudt, misschien dat dan niet
zo snel het woordje „ambtenarij"
wordt gebruikt. Wij, de ambtenaren,
maar ook ik worden vaak voor het
blok gezet. Men heeft het al zo ge-
daan, en zo moet het gebeuren ook.
Lukt dat niet, en daar zijn voorbeel-
den van te over, dan gaat een bepaal-
de kwestie uren aan werk en overleg
kosten. Vooroverleg is daarom drin-
gend gewenst", zegt de heer Machiel-
sen, die stelt dat soms irritaties wor-
den opgeroepen die vermeden had-
den kunnen worden.

Dorpskern
Behalve het strand, is er de dorps-

kern die veel toeristen trekt, zomers,
maar het hele jaar door gedurende de
weekends. Van oudsher heeft Zand-
voort veel te maken gehad met „dag-
toerisme", een dagtoensme dat in
warme zomermaanden ook aanlei-
ding geeft tot nachttoensme.

„Het afgelopen jaar heb ik
's avonds wel eens een ommetje door
het dorp gemaakt, en dan kom je tot
de ontdekking dat het rond twee uur
net zo druk is als overdag. Natuurlijk
kan dat aanleiding geven tot proble-
men, maar ik persoonlijk vindt dat
de politite een grote vaardigheid
heeft verkregen in het oplossen daar-
van. Het vandalisme neemt toe,
wordt geklaagd, en dat is ook wel zo,
dat het in Zandvoort grotere vormen
aanneemt dan elders, trek ik in twij-

„De aantrekkingskracht van de zee
op depressieve mensen baart mij
zorgen"

fel. Het is natuurlijk triest, maar dat
is een landelijk gegeven. Soms geeft
het toerisme overlast, maar wanneer
ik lees dat bijvoorbeeld in Gorkum
door de politie de assistentie is ge-
vraagd van de ME om een groep jon-
gelui in toom te houden, dan denk ik
in Zandvoort wordt dat anders gere-
geld. Onze politie heeft op dit punt
veel ervaring opgebouwd en ook de
veranderde werkwijze zal er mis-
schien toe bijdragen dat het vanda-
lisme niet toeneemt. De eerste fietsen
zijn gekocht en worden gebruikt. De
surveillance per fiets is weer mge-
voerd, en ik denk dat er toch een pre-
ventieve werking uitgaat van de aan-
wezigheid van de politie tussen het
publiek. Ik heb daar alle vertrouwen

Wel is de heer Machielsen van me-
ning dat men alert moet blijven, de.
„hausse" aan inbraken bijvoorbeeld'
gedurende het seizoen, kan binnen
de perken blijven, wanneer de toerist
de dief de gelegenheid ontneemt om
aktief te worden. Ook de onnaden-
kendheid van de toerist en inwoner
draagt bij tot een toename. „Je moet
natuurlijk geen gelegenheid geven
om iemand tot een dief te maken".

Een veel zorgerlijke ontwikkeling
in de ogen van Zandvoorts burge-
meester is de aantrekkingskracht die
de zee heeft op depressieve mensen.
„Hier is wel degelijk een toename te
constateren, en dankzij de oplettend-
heid van Zandvoorters die langs de
boulevard wonen en direct de politie
waarschuwen, kunnen wij soms op
tijd komen. Soms ook wordt men te
laat gewaarschuwd. Een ontwikke-
Hng die ik met bezorgheid gade sla.
omdat je daar betrekkelijk hulpeloos
tegenover staat, maar die mij wel be-
zig houdt".

Recreatieprojekt
Seizoenverlenging is in Zandvoort

al jaren een bekend gegeven. Er zijn
ooit plannen ingediend voor een pro-
jekt „Twaalf maanden zomer", bij
verdwijning van het circuit zal er een
„grote recreatieve trekker" dienen te
komen, het seizoen dient verlengd te
worden. Kreten die de heer Machiel-
sen zeer vertrouwd in de oren klin-
ken.

„Ik ben van mening dat wij funda-
menteel aan de toekomst van Zand-
voort moeten werken, maar wij moe-
ten wel met beide benen op de grond
blijven staan Wij moeten dat toe-
komstbeeld stap voor stap opbou-

wen", is zijn eerste reactie.
Van groot belang vindt de burge-

meester ten eerste de totstandko-
ming van de structuurstudie, ten
tweede de beleidsaantekeningen
daarbij, zoals die nu door de raad zijn
aanvaard.

„Van daaruit kunnen wij dus be-
ginnen met opbouwen. Wij hebben
geen behoefte aan grootspraak, dat is
in het verleden te veel en te vaak ge-
beurd. Stukje voor stukje invullen,
dat is het beste. De eerste concrete
plannen die nu werkelijkheid moeten
worden zijn de ontwikkeling van de
woonomgeving van de dr. Mezger-
straat en de burgemeester van Al-
phenstraat.

Een woonwijk die wij verkeersluw
willen maken, door de boulevard te
benutten als verkeersweg voor het
doorgaande verkeer. Wanneer de Van
Alphenstraat voor het grote verkeer
wordt afgesloten, dan kunnen wij aan
woonverbetering gaan doen, zo ont-
staat dan stadsvernieuwing in de
goede zin van het woord. Wanneer
het verkeer via de boulevard wordt
afgewikkeld, dan wordt ook een bete-
re verbinding gelegd met de Sta-
tionsbuurt. Tegelijkertijd zou dan,
opnieuw stap voor stap, het gebied
rond de kop van de Van Lennepweg
kunnen worden aangepakt. Ik ben
van mening dat het zwembad meer in
de recreatieve sfeer kan gaan beteke-
nen in samenhang met De Zeereep.
Je kunt natuurlijk hoog van de toren
blazen met wilde plannen, maar daar
heeft niemand wat aan. Wij hebben
nu heel duidelijk een uitgangspunt
en kunnen van daaruit vertrekken:

Verbetering van de Mezgerstraat en
omgeving betekent ook automatisch
een betere entree voor de toerist die
met de trein arriveert. Stap voor
stap, maar de samenhang niet uit het
oog verliezend", zegt burgemeester
Machielsen enthousiast, die van me-
nmg is dat de twee verschillende ge-
bieden. Mezgerstraat en Kop van
Lennepweg, ook gelijktijdig kunnen
worden aangepakt, wanneer dit zo
uitkomt. „Maar wij moeten ervoor
zorgen dat de woningbouw niet moet
wachten op een recreatieve trekker".

Einde seizoen
Mag het begin van het seizoen dan

ieder jaar op een andere zondag be-
ginnen. dat kan maart, april of mei
zijn Het einde van het seizoen staat
mm of meer vast.

Ver voor de oorlog sprak men van

vuurwerk
ZANDVOORT - De evenemen-

tencommissie van de Stichting
VVV Zandvoort kampt deze zo-
mer met het grote probleem, of
het vuurwerk nu wel of niet door
kan gaan.

Groot probleem is namelijk of
men genoeg sponsors kan vinden
voor drie vuurwerken, altijd een
evenement dat in een badplaats
in het zomerseizoen een „must"
is, volgens voorzitter van deze
commissie Hans Mollerus.

„Wij hebben drie vuurwerken
gepland in juni, juli en augustus,
traditiegetrouw kun je wel zeg-
gen. Maar het wordt ieder jaar op-
nieuw een bedeltocht langs de di-
verse bedrijven. Bovendien schij-
nen wij het zo uit te zoeken, dat
het slechts enkele keren mooi
weer is geweest. Andere keren re-
gende het te hard, was de wind te
fors en ga zo maar door. Daarom
hadden wij het de laatste jaren
gezocht in vuurwerk dat „staand"
wordt genoemd. Dat kan ook on-
der vrij ongunstige weersomstan-
digheden worden afgestoken,
maar hierop hebben wij kritiek
ontvangen van de strandpach-
ters. Het is nu eenmaal een evene-
ment datje ver van tevoren moet
vastleggen, en hier in Nederland
weetje met het weer nooit waar je
aan begint.

Sponsors zijn hard noodzake-
hjk omdat vuurwerk een kostbare
aangelegenheid is, en wij dit uit
de kleine subsidie die ons is toe-
gemeten, niet kunnen betalen.
Momenteel kunnen wij echt nog
niet zeggen of het doorgaat of
met, het hangt in de lucht zoge-
zegd", aldus Mollerus.

Overigens draait de evenemen-
tencommissie weer op volle toe-
ren, en is de inventiviteit van de
Zandvoorter, die plannen heeft
voor een aktiviteit, met zijn
ideeën van harte welkom. „Uit de
inventiviteit van de Zandvoorters
zijn diverse evenementen voort-
gekomen die nu nog jaarlijks een
groot succes zijn. Neem de vis-
maaltijden, de solexrace, de week
van het paard, en vorig jaar de ho-
reca-race. Dat zijn aktiviteiten
zuiver voortgekomen uit de inwo-
ners. Van deze ideeën moeten wij
het hebben, als evenementen-
commissie kunnen wij helpen bij
het uitvoeren van die plannen.

het strandseizoen en dat duurde dan
van mei/juni tot aan eind augustus.
Door de verbeteringen in de strand-
paviljoens, telefoon, verwarming,
electriciteit etc. is de begindatum
vroeger komen te liggen. Het einde is
nog steeds de Grand Prix, eind au-
gustus.

Zowel de strandpachters, als de on-
dernemers in het dorp, als de burge-
meester van Zandvoort, zijn van één
ding overtuigd, namelijk: „Als de
Grand Prix geweest is, is het seizoen
over".

Het mag in september nog zulk
mooi weer zijn, de strandbezoekers
komen niet meer in groten getale.
„Wel weer aan het einde van de
maand, als het goed weer blijft, een
beetje afscheid van de zomer, maar
de drukte is weg na de GP".

„Hoc je het ook wendt of keert, na de
Grand Prix is het seizoen afgelopen"

Voorloopig is dat nog niet zover, de
Grand Prix is nog ver weg, om pre-
cies te zijn vijftien weken. In plaats
van het projekt „twaalf maanden zo-
mer", zou het leuk zijn als Zandvoort
zou kunnen rekenen op „vijftien we-
ken zomer", qua zonneschijn en tem-
peratuur.

Of het seizoen ook dit jaar een goed
seizoen zal worden, is dus over vijf-
tien weken bekend.

Margreet Ates
Foto's Berlott

Evenementen gedurende het seizoen
MEI
za. 19 clubraces, Circuit van Zandvoort, 10.00 uur
Crazy Race, Circuit van Zandvoort, 19.00 uur
di. 22 avondfietstocht, zie dinsdag l mei
do. 24 concert Zandvoorts Mannenkoor, 20.00 uur, NH Kerk
vr. 25 t/m zo. 17 juni expositie Cultureel Centrum, B. Verstraete, M. Visione
zo. 27 motorraces, Circuit van Zandvoort, 13.00 uur
di. 29 avondfletstocht. zie dinsdag l mei.

JUNI
vr. l World Record Day, Circuit van Zandvoort, 10.00 uur
zo. 3 Historische Autoraces, Circuit van Zandvoort, 10.00 uur
di. 5 avondfietstocht, zie dinsdag l mei
wo. 6 bridgen, gemeenschapshuis
za. 9, rna. 11 pinksterraces, Circuit van Zandvoort. 12.00 uur
70. 10 Crazy Race Circuit van Zandvourt, 14.00 uur
di. 12 avondfietstocht, zie dinsdag l mei
wo. 13 bridgen, gemeenschapshuis
za. 16, zo. 17 10-sporten weekend, Circuit van Zandvoort, 09.00 uur
ma. 18 t/m ma. 25 week van het paard
di. 19 avondfietstocht, zie dinsdag l mei
wo. 20 bridgen, gemeenschapshuis
vr. 22 t/m zo. 15 juli expositie Cultureel Centrum, Mariska Pisam
za. 23 vuurwerk, strand voor de rotonde, 22.00 uur
za. 23, zo. 24 auto- en motorraces, Circuit van Zandvoort, 13.00 uur
ma., 25 kortebaandraverij. Zeestraat

1 di. 26 avondfietstocht, zie dinsdag l mei

wo. 27 bridgen, gemeenschapshuis
vr. 29 concert NH Philharmonisch Orkest NH Kerk, 20.15 uur
za. 30 kustzeilevenement, watersportvereniging Zandvoort

JULI
zo. l kustzeilevenement, watersportvereniging Zandvoort
zo. l t/m za. 7 open B- en C-toernooi, tennisclub Zandvoort
di. 3 avondfietstocht, zie dinsdag l mei
za. 7 manifestatie klederdrachten en volksdansen „De Wurf', Gasthuisplein, 13 30 uur,
kunstmarkt, Cultureel Centrum
za. 7. zo. 8 branding, surfwedstnjden
wo. 11 avondcircuit-tocht, 4-8-12 km, start 19.00 uur, Rolski- en Langlaufvcr Zandvoort
do. 12 theatergroep ONK, 16.00 en 19.30 uur
za. 14, zo. 15 Dragsterraces,.Circuit van Zandvoort, 10.00/13.00 uur
do. 19 openlucht-vismaaltijd, Gasthuisplein, 19.30 uur
vr. 20 t/m zo. 12 aug. expositie Cultureel Centrum, knipsels
üa. 21 vuurwerk, strand voor kop v. Lennepweg, 22.30 uur
za. 21 t/m zo. 29 kermis, Kop v Lennepweg
za. 21 Crazy Race, Circuit van Zandvoort, 19.00 uur
zo. 22 race-festival, Circuit van Zandvoort, 13.00 uur
wo. 25 wielerronde van Zandvoort
vr. 27, za. 28 bandentest Form. I Circuit van Zandvoort, 10.00 uur
za. 28 Miss & Mr. Beach-verkiezing, Riche Bad. 11.00 uur
zo. 29 braderie, Circuit van Zandvoort

AUGUSTUS
wo. l bridgen, gemeenschapshuis
vr. 3, za. 4, zo. 5 jazz-festival

za. 4, zo. 5 truck-festival. Circuit van Zandvoort, 10.00 uur: zeezeilen, Nederlands kam-
pioenschap Prindle t
za 4 Crazy Race, Circuit van Zandvoort, 19.00 uur £**
ma. 6 Circus Holiday, Kop v. Lennepweg, 16.00 en 20.00 uur '•~*.-
wo. 8 bridgen, gemeenschapshuis
za. 11, zo. 12 ADAC Noordzeecup, Circuit van Zandvoort, 13,00 uur
zo. 12 Solex-race, Haltestraat, 20.00 uur >."
wo. 15 bridgen, gemeenschapshuis
do. 16 horeca-wedloop
vr. 17 t'm zo. 9 sept. expositie Cultureel Centrum, Frank Gude
zo. 19 auto- en motorraces. Circuit van Zandvoort, 13.00 uur
ma. 20 t/m 24 zwemvierdaagse, zwembad De Duinpan
wo. 22, do. 23 Les Aranis-Klaas, motorstuntteam, Kop v. Lennepweg
wo. 22 bridgen, gemeenschapshuis
vr 24 ballonnen oplaten, zwembad De Duinpan
za. 25 vuurwerk, strand voor de rotonde, 22.00 uur
vr. 24, za. 25. zo. 26 Grand Prix van Nederland Formule I v

SEPTEMBER
za. l, zo. 2 internationale surfwedstrijdcn, surfschool Klijn, zanclfestival. Circuit van
Zandvoort, 10.00 en 13.00
zo. 9 motorraces, Circuit van Zandvoort, 13.00 uur
za. 15 Crazy Race, Circuit van Zandvoort, 19.00 uur
zo. 16 race-festival. Circuit van Zandvoort, 13 00 uur
zo. 23 Zeewegtocht 16 km, start 11.00 uur, Rolski- en Langlaufvereniging Zandvoort
vr. 28 t'm 21 okt. expositie Cultureel Centrum, Bep Sturm-v.d. Begh.
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GOED-GOEDKOOP
Kerkstraat 16 - Zandvoort
Tel.02507-1 2270

Wij gaan door met lage prijzen, prima service en 1e klas kwaliteit!

RUNDVLEES

T-BONE4ons 32.50

TOURNEDOSsons 29.50

ENTRECOTE2y20ns 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50 ^^x.,

BIEFSTUK-TARTAAR 21.50

CHATEAUBRIAND 2 personen 52.50

29.50
32.50

2 personen

m Stroganoffsaus, geflambeerd met Franse cognac

PRIME-BEEF 2 /, ons

KALFSVLEES

KALFS-T-BONE40ns 32.50
26.50
21.50

BvALroUEZO l tn met champignons en roomsaus, 2 ons

KALFSKOTELET 225 gram

VARKENSVLEES

SPARE-RIB plm.Sons

VIS

19.50 GEBAKKEN TONG 4 ons 29.50
LAMSVLEES ._ __

4 LAMSKOTELETJES 20.50 2 SLIPTONGETJES 19.50

Alles voorzien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.

aSTn41 DUBROVNIK
Tel 0250715110 Tel 023-322609

HM*/! na in heide s<tken ons *speLititi/

menu
(van maandag t m vrijdag)

tjctmxti' <.}rillpl,i<it
Div soorten vlees (mager)

f t wvsf 1 s , i J i i t f t ' s . / f /s t'f)li,ir(/r)/)/)p//)i/ri>t

Wiinn M•/; s/r tnt't kuu(f(* roonivtilltnti

f 15.50
De gehele week weer open.

Voor reservering vanaf 14.00 uur -~

ERZIJNNOQI2082
WKHTENDEN VOOR U

DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN
HOGERE PRODUKTIE

t staat in de krant
iedere week weer

vraagt
voor direct:

serveerster of kelner
leeftijd i 20 jaar.

hulp voor de afwas
Kerkstraat 15, tel. 12253.

CHICK-KING SNACKCORNER
Nieuw voor Zandvoort: kip Southern Fried Style, verrukkelijk gemarineerde

stukjes kip op een zeer speciale, vetarme manier gefrituurd,
naar keuze met patates frites, salade of rijst.

Chick-King Corner levert dit bijzondere kipgerecht in speciale
meeneemdozen voor één of meer porties. U kunt het natuurlijk ook

nuttigen in onze Chick-King Corner.

DRUMSTICK met FRITES
KIPKARBONADE met FRITES

voor 3.00

Haltestraat 24, Zandvoort. Tel. 02507-13201.
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Strandpaviljoen
zoekt

VLOTf NET
MEISJE

_±. 20 jaar,
voorde bediening

Tel. 023 - 273723

LEREN EN MUZIEK MAKEN
GAAN HAND IN HAND OP DE

KOORSCHOOL
IN HAARLEM

Zondag 20 mei a.s.

OPEN HUIS
10.00 uur HOOGMIS in de

KATHEDRAAL aan de
Leidsevaart,

ca. 11.00 uur MUZIKAAL FESTIJN in de
KOORSCHOOL,

Westergracht 61 - Haarlem - Tel. 32 66 16.
JONGENS DIE DIT JAAR NAAR DE 3e OF

4e KLAS GAAN EN HUN OUDERS
ZIJN WELKOM.

Dinsdag 22 mei
gelegenheid tot bezoek aan de

Koorschool van 9.00 tot 12.00 uur.

Apothekersassistentenschool
uitgaande van het MDGO-Instituut
Haarlem.
Studierichtingen: Apothekersassistent

Doktersassistent.

De opleiding is volledig dagonderwijs en duurt drie jaar
In het eerste leerjaar beginnen reeds
stagewerkzaamheden

Toelatingseisen:
LBOopC-niveau

Nederlands en Iwee andere vakken waaronder
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, kennis der
natuur, biologie, gezondheidskunde.
huishoudkunde

op B-niveau
overige drie examenvakken.

MAVO:
w o een der vakken natuurkunde, scheikunde,
biologie, wiskunde

HAVO/VWO:
eventueel overgangsbewijs naar het 4e
leerjaar.

Aanmelding is mogelijk tot de aanvang van het nieuwe
schooljaar.

Apothekersassistentenschool,
Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem Tel 023-262070

De school is op 4 minuten gaans van het station
gelegen

Te koop aangeboden.
goed onderhouden

BENEDENHUIS
5 min. van centrum.

Ind.. gr. woonk , 2 kl.
slaapk., houten keuken,
luxe toilet met douche,
voor- en achtertuin. Eigen
grond, nwe elektr lei-
dmgen, geen makelaars-
kosten.

Koopsom f98.000.-

Tel.02507-155 67

GEVRAAGD:

GARAGE
omg. Kerkstraat

Drog. De Gaper
Tel. 1 50 06

1>oe ook tnee, met

VERSTEEGE
Haltestraat - Zandvoort

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

NIEUW 9P TE RICHTEN

Postduivenhouders-
vereniging

Voor inlichtingen en datum
oprichtingsvergadering:

D. MOLENAAR
Tollensstraat 17-Tel. 1 38 69

Z.O.V.
maakt bekend dat de

TREKKINGS
LIJST

van de grote loterij
is in te zien bij het

VVV en het
kantoor van het

gemeenschapshuis

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 -1 61 23

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Maasstraat 13A • Zandvoort - Tel. 151 BB

P. REUS l
vis en specialiteiten"

voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16

Tel. 02507-16204

ZALMFOREL
gestoofd of gebakken een delicatesse

DE BESTE HARING
vakkundig schoongemaakt

VERSE BOUILLABAISE
hele liter, rijk gevuld

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

FOTOQUELLE
= Compleet foto/film-
= assortiment, voordelig
= afdrukken en
= ontwikkelen.
= DROGISTERIJ
l MOERENBURG
i Haltestraat 8
§ Zandvoort

ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirB

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

Slu i t jjivn orijrinrk' ka'tuigschrtften bij
uw sol l ic i ta t ie Soms komen ze niet terug.

Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 1 50 68 /1 3812 / 1 2518
Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN

WASTAFELS, enz.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat S
Zandvoort

WONINGRUIL
AANGEBODEN:
EENGEZINS

HOEKWONING
m de v. Leeuwenhoek-

straat.
GEVRAAGD:

BENEDENHUIS
m centrum dorp.

Tel. 167 48

f Kwekerij P. VAN KLEEFF ,
Van Stolbergweg 1,

Zandvoort - Tel. 17093

ZOMERPLANTEN voor tuin en balkon
groot assortiment o.a. petunia, afrikanen,
begonia, balsemienen e.d.
Geraniums hang en staand.

4 zaaigeraniums voor 10.-
3 zakken bemeste tuinaarde voor 1O.-
(afgehaald geldig van 17 mei t/m 24 mei).

Div. soorten bloem- en balkonbakken.
Bemesting Pokon, Wolf, ASF en Gardena.

Kamerplanten, gereedschappen,
tuinartikelen.

Vaste planten in pot,
heesters en rozen in pot.

mmrm*®*®*$^^

BVH. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 -Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Van Ostadestraat

Geheel gerenoveerde

BOVENWONING
met groot zonneterras

Ind.. entree, grote woonkamer, slaapkamer,
ruime keuken, badkamer/douche en toilet.

Vraagprijs f 85.000.- k.k.

ZANDVOORT

Passage

WINKEL-UNIT
geheel bedrijfsklaar als CROISSANTERIE.

Oppervlakte 36 m2. Souterrain 31 m2.

Vraagprijs f 165.000.- k.k.

ZANDVOORT

Ampèrestraat

BEDRIJFSRUIMTE
in industriegebied, ca. 52 m2.

Voor diverse doeleinden geschikt.

Vraagprijs f 75.000.- k.k.

ZANDVOORT

Thorbeckestraat

RUIM WOONHUIS
met garage, met uitzicht op boulevard en zee.

Zeer geschikt om te verhuren.

Vraagprijs f 195.000.- k.k.

ZANDVOORT

Dr. C. A. Gerkestraat

BOVENWONING
Ind.: woonkamer en-suite, 2 slaapkamers,
keuken, badkamer met douche en toilet;
2e verd,: met vaste trap, ruime zolderkamer
met kitchenette en slaapkamer.

Vraagprijs f 98.000.- k.k.
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LANGS DE VLOEDLIJN

We moeten het beste en liet slechtste
van de mensheid verwachten evenals
van het weer.

Vauvenargues
(1715-1747)

(ONDERDAG 24 MEI 1984 44e jaargang no. 21 Red. en adm. Gasthuisplein 12, Zandvoort Tol. ()2ó()7-171(iö Postbus 26, 2040 AA Zandvooit Losse nummers ƒ 0.90 Weekmcdia B V

OBSTAKELS - Zijn
er voor rolstoelge-
bruikers - ook in
Zandvoort waar de
Zandvoortselaan - of
liever het trottoir
nou niet direct aan-
gepast lijkt te zijn.

3

3
VEILIG - Is het cir-
cuit wel - één van de
veiligste ter wereld -
maar ook voor kin-
deren die zich op ver-
boden terrein bevin-
den?

5„SCHATJES" - Dat
', wordt gezegd bij het
{zien van een nest
(jonge puppies maar
l ze eisen wel verzor-
, ging en een goed
thuis. Mevrouw Tine-
Ike Hartman weet er
lalles van.

ZONDER - Moest
Marco Keur het
doen: geen auto voor
hem om in te racen,
spanning bij het
zaalvoetbaltoernooi
en een uniek hockey-
toernooi bij ZHC. Zie
sportpagina.

lanbesteding
Jitieburo
STDVOORT - Dinsdagmorgen 22

vond exact om 9.00 uur de aanbe-
|[ng plaats van het nieuw te bou-

oolitieburo. Hierbij bleek dat de
fse aannemers en bouwonderne-

toch wel ietsje aan de hoge
pijn met hun schatting voor de-
[rw. De bedragen die werden ge-

" zijn in ieder geval hoger dan
irag dat de raad voor de bouw

jttrekken.
ünsdagmorgen 31 mei komt de
oep bijeen onder leiding van

f.hitekt om ovpr deze bedragen
lachten te wisselen.

Jgenomen wordt dat van de zij-
i de opdrachtgever (dus de ge-
el voorgesteld zal worden hier

lar iets te veranderen, waardoor
|ehele projekt toch uitgevoerd
vorden binnen de beschikbaar

|lde grenzen van het budget,
fineer men tot overeenstam-
kan komen, zal het projekt

fïwerkelijk aan een ondernemer
ien gegund, waarna men met de

uw kan starten.
)it zal waarschijnlijk na de bouw-

jvdlcvakantie zijn. Op 28 juni zal de
grootscheepse verhuizing van het po-
litie-apparaat plaatsvinden naar het
noodonderkomen aan de Kop van
Lennepweg.

(Advertentie)

'n Goed adres:..

Slagerij Aat Arbouw
Deze week:

Filet Americain
150 gram 1.95
ELKE DAG EEN AANBIEDING
B.V. VRIJDAG:

Tartaar
500 gram 6.00

Haltestraat 12
Zandvoort-Tel. 1 26 16

SLUITING MARINE HOSPITAAL

Tegen principebesluit
wordt zwaar geschut
in stelling gebracht

ZANDVOORT - Noch het col-
lege van B en W van Zandvoort,
noch het gemeentebestuur van
Blpemendaal, is van zins het
principebesluit van staatssecre-
taris Van der Reijnden van WVC,
de burgerafdeling van het Mari-
ne Hospitaal te Overveen in 1988
te sluiten, zonder meer te accep-
teren.

Het Marine Hospitaal te Over-
veen zal de helft van de 120 bed-
den moeten inleveren in het ka-
der van de beddenreductie zie-
kenhuizen regio Kennemerland.
Dit werd pp donderdag 17 mei
door het ministerie van WVC be-
kend gemaakt.

Een principebesluit van de
staatssecretaris dat in Kenne-
merland en met name in de ge-
meenten Zandvoort en Bloemen-
daal de nodige beroering heeft
gewekt.

Staatssecretaris drs. J.P van der
Reijdcn die de knuppel in het hoen-
dcrhok heeft gegooid met zijn prin-
cipebesluit de burgerafdeling- van
het Marine Hospitaal te sluiten.

„Het Marine Hospitaal is voor de
Zandvoortse bevolking onontbeer-
lijk. Sluiting zou een ramp betekenen
en wij zijn dan ook van plan om alle
„troepen" waarover wij beschikken
in te zetten om ervoor te zorgen dat
het principebesluit niet door de
Tweede Kamer wordt aangenomen",
zegt wethouder Jongsma van Zand-
voort.

Ook het college van B en W van
Bloemendaal zal zich met hand en
tand verzetten tegen de voorgeno-
men sluiting. Hoe dit precies kenbaar
gemaakt zal worden, is een zaak die
nog door dit college besproken moet
worden. „Wellicht dat wij gezamen-
lijk met de gemeente Zandvoort rug-
gespraak zullen houden over de
meest effectieve methode, maar slui-
ting van het hospitaal moet voorko-
men worden", zegt burgemeester
Weekhout van Bloemendaal.

Stichting
Uiteraard is ook het bestuur van de

Stichting tot Behoud van het Marine
Hospitaal in aktie gekomen tegen
het principebesluit. „Wij hebben ge-
tracht staatssecretaris Hoekzema
van defensie te bereiken, doch dat is
niet gelukt." Wel zullen wij een on-
derhoud met hem hebben op maan-

dag 28 mei. In onze nota hebben wij
al gepleit dat er op korte termijn een
objectief en onafhankelijk onderzoek
naar de functie van het Marine Hos-
pitaal plaats vindt binnen de huidige
en toekomstige situatie van de ge-
zondheidszorg in Zuid- en Midden-
Kennemerland.

Het Marine Hospitaal verdient een
eigen plaats in de regio als efficiënte,
goedkope, kleinschalige, intramurale
poliklinische en klinische voorzie-
ning. Sluiting van de burgerafdeling
betekent dat de patiënt een aantal
goede basis gezondheidsvoorzienin-
gen wordt ontnomen. Op jaarbasis
zal de opheffing van het Marine Hos-
pitaal bovendien circa vier miljoen
gulden méér kosten (26.000 verpleeg-
dagen a ƒ 150.- meerkosten). De op-
heffing levert derhalve in plaats van
een kostenbesparing een lastenver-
zwaring op", zegt mevrouw Ulnci van
de stichting verontwaardigt.

Defensie
De Vereniging van Marineperso-

neel KVMO en VBZ heeft m een pers-
bericht op 17 mei direct gereageerd
op het principebesluit van de staats-
secretaris. Ook hier is men uiterst te-
leurgesteld dat door het principebe-
sluit van de staatssecretaris het mi-
nisterie van defensie in wezen buiten
spel is gezet, zonder dat duidelijk-
heid bestaat over de wijze waarop de
hospitaalfunctie binnen de operatio-
nele eisen van de Koninklijke Marine
en zonder meebesturen kan worden
verzekerd. Daarna zou nog een on-
derzoek worden gestart, tenminste
dat was de verklaring van staatsse-
cretaris Hoekzema, die in de besluit-
vorming rond het Marine Hospitaal
een wat onduidelijke rol speelt.

Omdat het Marine Hospitaal in
Overveen met slechts zestig bedden
voor defensie niet te exploiteren is,
lijkt de sluiting van het hospitaal na-
bij.

Terwijl staatssecretaris Van der
Reijnden tot zijn principebesluit is
gekomen naar aanleiding van een de-
partementale werkgroep die de mili-
taire ziekenhuizen heeft bestudeerd,
wil staatssecretaris Hoekzema van
defensie, eerst het resultaat afwach-
ten van een onderzoek naar de sa-
menwerkingsmogelijkheden van het
Marine Hospitaal met burgerzieken-
huizen. Ook wordt nog bekeken of er
mogelijkheden zijn tot samenwer-
king met het militaire dr. A. Mathijs-
senziekenhuis in Utrecht, dat zestig
van de vierhonderd bedden moet in-
leveren.

ramp
Sluiting van het hospitaal of het

verdwijnen van de burgerbedden be-
tekent voor de Zandvoorters, zeker in
de zomermaanden, een ramp. Een be-
sluit dat door alle artsen zou worden
betreurd, maar ook door de bevol-
king.

Niet voor niets werd door Richard

Poging tot oplichting
ZANDVOpRT - De ex-vriendin

van een 62-jarige Zandvoorter heeft
geprobeerd haar bankrekening te
spekken door een brief aan het GAK
te schrijven uit naam van haar vroe-
gere vriend en deze te ondertekenen
met zijn handtekening. De Zandvoor-
ter ontdekte de vervalsing en heeft
zijn „ex" bij de politie aangegeven.

ZANDVOORT - Op maan-
dag 18 juni wordt op het circuit
van Zandvoort het eerste pro-
gramma opgenomen voor de
„knock-out-show" van de Vara.

Eerste ,Knock-out-show'
vanuit Zandvoort

Presentator Harry Vermeegen die op
18 juni op het circuit de deelnemers
ontvangt.

Een nieuw tv-programma dat
gepresenteerd zal worden door
Harry Vermeegen.

De opnamen duren van 13.00-
18.00 uur, het programma zal
worden uitgezonden op 28 au-
gustus.

Voor deze knock-out-show,
dat een sportief spelprogramma
is, worden nog kandidaten ge-
vraagd, die zich kunnen opge-
ven voor 5 juni. Een vereiste is
'dat de kandidaten goed gezond,
snel ter been en redelijk goed in
het schatten van afstanden en
snelheden zijn.

Het is een kwisprogramma
waarin van de deelnemers een
redelijke kennis wordt verwacht
van het schatten van afstanden
en snelheden. Het oorspronkelij-
ke idee is afkomstig uit Ameri-
ka, daar is deze kwis al met
groot succes op het scherm ge-
bracht. Het principe is geba-
seerd op de tweeledige beant-
woordingsmogelijkheid van de
kwisvraag, namelijk Ja" of
„nee". Denkt men dac. het „ja"
is, dan rent men naar het daar-
voor bestemde vak, is het vol-
gens de kandidaat „nee" dan

gaat hii naar het negatieve vak.
Na iedere vraag leegt zich dus
automatisch een vak, waardoor
in recordtijd van de duizend
deelnemers er slechts enkele
tientallen overblijven. Degenen
die van meet af aan de juiste
vakken kiest kan winnaar wor-
den van een, wat wordt ge-
noemd, prachtige waardevolle
hoofdprijs. De overige deelne-
mers hebben pech en zullen zich
tevreden moeten stellen met een
leuke middag.

Er zullen vier van deze shows
worden opgenomen gedurende
de zomermaanden, die in het na-
jaar worden uitgezonden. Zand-
voort opent de rij gevolgd door
Harlingen, Hoek van Holland en
Winschoten.

Regisseur Rinus Spoor belooft
een spektakulaire visualisering
van kwisvragen in de sfeer van
„land, lucht en water".

Aanmeldingen uitsluitend
schriftelijk, kunnen geschieden
aan Vara, Postbus 175, 1200 AD
Hilversum met vermelding van
de knock-out-show. Gelijktijdi-
ge aanmelding van meer kandi-
daten is toegestaan.

van As in de raadsvergadering van fe-
bruari erop gewezen dat het niet al-
leen een zeer gunstige ligging heeft
voor de patiënten, { het dichtbijzijn-
de ziekenhuis voor een vrij geisoleer-
de bevolkingsgroep (qua toegangs-
wegen) van vijftig tot honderddui-
zend zielen pp warme zomerdagen of
grote toeristische evenementen }
doch ook voor bezoekers is het Man-
ne Hospitaal vrij eenvoudig te berei-
ken wanneer Zandvoort een grote
toeristenstroom te verwerken krijgt.

Duizenden Zandvoorters hebben
de handtekeningaktie ondersteund
die door de Stichting voor Behoud
van het Marine Hospitaal werden ge-
houden; er zijn brieven geschreven
door de gemeenten Zandvoort en
Bloemendaal en ook de stichting
heeft zich beijvert het ziekenhuis
open te houden, waarbij men zich ge-
steund wist door gewestelijke en pro-
vinciale instanties.

Wars tegen al deze adviezen in,
komt het principebesluit van de
staatssecretaris van WVC, waarover
de nodige deining, is ontstaan, al was
het alleen al om het feit dat zuiver
formeel gesproken een staatssecreta-
ris van WVC, géén militair hospitaal
„de wacht kan aanzeggen". Dit be-
hoort tot de compententie van het
ministerie van defensie. Voorlopig
lijkt staatssecretaris Hoekzema nog
te aarzelen, met het nemen van een
beslissing.

Voor 27 juni aanstaande zal echter
ook hij zijn standpunt bekend ge-
maakt dienen te hebben. Op deze da-
tum zal een openbare zitting plaats-
vinden van Provinciale Staten waar-
op de voorgenomen opheffing van de
burgerbedden van het Marine Hospi-
taal zal worden besproken. Een open-
bare zitting met spreekrecht, waar
ongetwijfeld de tAlchting tot behoud
van het Marine Hospitaal vertegen-
woordigd zal zijn. Het lijkt wenselijk
dat ook gemeentebestuurders op de-
ze zitting aanwezig zijn en desnoods
een pleidooi houden voor het behoud
van het ziekenhuis in de regio dat
voor Zandvoort onmisbaar is.

Brigadier Schilder met drie van zijn zes mensen en Joke de Rooy poseren voor hun 7omcrs verblijf op het Zandvoortse t

strand, namelijk de politiepost bij de Rotonde. Foto: Jan van der Lcij

Ze zijn er weer.
ZAJNÜVOOKT - Het stranddetachement van de ge-

meente politie Zandvoort heeft zich deze week weer
officieel op het strand gemeld. De politiepost aan de
Rotonde is dus de eerste maanden weer bemand, en
wel door dezelfde groep die vorig jaar ook al dienst
deed. Trouwens Joke de Rooy, die vorig jaar de zorg
op zich nam voor de zoekgeraakte kinderen zal ook
het seizoen 1984 deze verzorgende taak uitvoeren.

Dinsdagmiddag 22 mei werd de politiepost min of
meer officieel door korpschef Menkhorst geopend. Dit
ging gepaard met een kleine receptie waar iedereen
die iets met het Zandvoortse strand te maken heeft
acte de présence gaf. Echter niet alle politiemensen

waren aanwezig, op deze ioto, slechts vier van de ze-
ven man. Hoofdagent Schouten was er wel maar met
m uniform, en wilde daarom niet op de foto, en twee
waren niet aanwezig.

Een had nachtdienst gehad, en van hem is bekend
dat hij een vaste slaper is. dus ondanks zijn belofte
toch wel aanwezig te zijn, verkoos hij waarschijnlijk
op affo i«al iu)!e middag hot wurme bed boven de
politiepost De andere bevond zich buiten Zandvoort.

Desondanks werd het een geanimeerde bijeen-
komst. wanneer het seizoen zo goed wordt als de
stemming op de politiepost, dan gaan wij een warme
zomer tegemoet

Laatste
,gaatje'

ZANDVOORT - Bijzonder
trots was de 11-jarige Ananda
Visser vrijdagmiddag 18 mei,
toen zij tezamen met de erevoor-
zitter van de woningbouwverem-
ging EMM de heer W.M.B. Bos-
man een gedenksteen mocht in-
metselen in de zo juist opgelever-
de woning in de Kruisstraat.

Opnieuw een gaatje gevuld in
het kader van de renovatie van
de oude Noordbuurt. Na de kaal-
slag van de jaren zestig, bezit
Zandvoort nu opnieuw een fraai
dorpshart, waar oud- en IIIPUW-
bouw een harmonisch geheel
vormen.

Een compliment voor het aichitck-
tenburo Ir. C J. Wagenaai. die de
laatste jaren bezig geweest is t als een
tandarts bij een gerumceicl gebit) en
diverse gaten en gaaties. vooi achtig
heeft opgevuld met woningen die be-
taalbaar en architektonisch verant-
woord zijn m dit oude gedeelte van
het dorp, is dan ook zeker op zijn
plaats.

Behalve wethouder Jelle AHema
die als loco de heer Machielsen vei-
ving, was ook oud-burgemeester Na-
wijn aanwezig Deze herinnerde 'ach
dat de wethouder, als jonu raadslid
destijds, een fervente voorstander
was geweest van het ,schoun/Aiii>en'
van deze buurt van de oude womn-

MEDEDELING
l.v.m. Hemelvaartsdag zal de krant
volgende week één dag eerder,
woensdag 30 mei, verschijnen.

Wij verzoeken onze adverteerders te
zorgen dat het advertentie-materiaal
jiterlijk dinsdag 29 mei vóór 11.00 uur
n ons bezit is.

ADVERTENTIE-AFDELING
WEEKMEDIA

gen ,,Een schoonmaakaküe die nu is
voltooid, en waar iedereen terecht
trots op mag zijn", aldus de heer Na-
wijn.

Voor de IBB-Kondor Groep uit Lei-
den, die ook deze woning bouwde, be-
tekende de oplevering van dit pand.
tevens dat dit de honderste woning
was die zi) voor EMM heelt gebouwd,
een feit dat feestelijk werd gevierd
door EMM die zich zo beijverd heeft
ook dit laatste en wellicht kleinste
projekt te bestemmen voor de sociale
sector. Dit is gelukt, want deze wo-
nmg. gebouwd op slechts 45 m2, is
bestemd voor de premiehuursector.

Een reden dus voor alle genodig-
den om zich na de feestelijke bouw-
vakker&aktiviteiten van de heer Bos-
man en Ananda terug te trekken m
„De Raadsheer' om daar het glas te
heffen.

De heer Bosman en Ananda Visser trots na hun arbeid.

Wisseltruc
ZANDVOORT - Een Zandvoortse

winkelierster is op woensdag 16 mei
de dupe geworden van een geldwis-
seltruc. De vrouw verkocht aan een
ongeveer 35-jarige man een pakje si-
garetten van ƒ 3.50, ontving hiervoor
een biljet van ƒ 50.- en gaf de man zijn
wisselgeld, ƒ 46.50 terug. Vervolgens
vroeg de man haar om hem ƒ 50.- te
geven voor vijf briefjes van ƒ 5.-. Hier-
op bedacht hij zich zogenaamd en
verzocht de winkelierster het geheel
te wisselen voor een briefje van
ƒ 100.-. De vrouw was langzamerhand
zo in verwarring gebracht, dat ze de
man de ƒ 100.- overhandigde. Nadat

de man de winkel uit was. realiseerde
ze zich dat ze was beetgenomen. Het
signalement van de bedrieger luidt:
ongeveer 35 jaar. lengte 1.75 meter,
donker krullend haar. gezet postuur.
Hij was ongeschoren en sprak ge-
brekkig Nederlands.

Fietsenkijkdag
ZANDVOORT - Op zaterdag 26

mei houdt de Zandvoortse politie een
fietsenkijkdag in de Garage Raayen
aan de Burgemeester van Alphen-
straat van 10.00 tot 13.30 uur. Het is
zeker de moeite waard voor diegenen
die hun fiets zijn kwijtgeraakt, een
bezoek te brengen aan deze kijkdag
voor gevonden fietsen.

RAI-AMSTERDAM /vanwó.30mei t/m zo.3juni
feestelijk showprogramma met o.a. Miss Pasar Malam/Miss Mawiit verkiezing,

ANITA MEIJER, SANDRA, VULCANO, YVONNE.KEELEY, SASKIA & SERGE,
LEE TOVVERS, THÉ BROADS, KRO PLAYBACK-SHOW, RUDY VAN DALM,

' • . gamelan,krontjong, hawailan-shows. . ' • '
Geopend 12-24 uur. Toegang / 7,50; Kïndriot 12jr:en 65+ / 3,- _£

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

Naam:

Adres:

Postcode: ....

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.: .

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar / 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /V7\
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U ziet het: wij hebben geen pardon
met de prijzen van merkartikelen! FRIESCHE VLAG

GOUDBAND KOFFIEMELK
nu ook in kleine cups

a 10 CUPS

NU BIJ BONA
EXTRA VOORDELIG

TAFELLAKENS EN SERVETTEN
met Boerenbont ot van Damast

altijd smeerbaar ook
direkt uit de koeling

DUBBELE
KUIP 500 gr.

écht is écht
Coke is Coke

EHQUISIT
HDTÏIKOFHE

nu in gemakkelijke
wég-werp flesjes met
plastic beschermlaag

ABBEY'S
BESCHUIT

lekker licht verteerbaar
GROTE ROL 13 stuksin zeer fraaie gedecoreerde bewaar-

bus met deksel, waardoor geur en smaak
behouden blijft. Een sier raad voor
thuis, caravan of boot ZACHT

en ROMIGGEMALEN
_„_-_- SNELFILTERgram KOFFIE op vele verzoek nog e'énmaal:NU MET 50 % MEER INHOUD

DUS EXTRA GROTE FLES BONAMI VERSE
KAAS

bereid uit volle melk met
een beetje
knoflook
kiiipje „

'80 gram"

WIJ HEBBEN OOK:
BOLLETJE BESCHUIT

POPLA 3000

TOILET-
i2Rpopla

1 *
PAPIER

Koning- Keizer- Admiraal
Popla kennen ze allemaaluycks IN HANDIGE

MEENEEM-
VERPAKKING

QETE ZEEUWSE
VOOR-
DEEL
PAKKET

dat is niet zomaar een augurk
maar door speciale opgiet en kruiden

een delicatesse!

GROTE POT 720 ml
NUROIE
HEREN-

SOKKEN
vanWELLA een kwaliteit waar

U niet omheen kunt.
Neem nu al vast

mee voor Vaderdag.
In diverse fraaie
mode kleuren.

TANDPASTANEWWAVE
STYLING FOAMPLEDGE

MEUBELSPRAY
even spuiten, doek

erover en het glanst u
te gemoet.

een kwaliteit waar een
merk fabrikant garant

voor staat.

schuimversteviger geeft
meer volume, glans en

soepelheid aan uw kapsel

TOILETZEEP4 PA AR

C^^_ _ •tnOQ'^iMMit
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oningbouwvereniging eendracht maakt macht

e inschrijving mei 1984
oor leden komen beschikbaar:

dp nieuwbouwwoning
KRUISSTRAAT 14
bestaande uit woonkamer met open keuken, slaapkamer, douche/toilet, CV,

berging
Huur ƒ 492,00 per maand

de woning
NIEUWSTRAAT 54
bestaande uit woonkamer met open keuken, slaapkamer, douche/toilet, CV,

berging
Huur ƒ 364,55 per maand

de beneden duplexwoning
A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 58 zw.
bestaande uit woonkamer, slaapkamer, douche, berging, CV

Huur ƒ 187,85 per maand
iurgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woningen slechts

'onvergunning aan
alleenstaanden;
twee-persoonshuishoudens

de garage
VOLTASTRAATS
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven De toewijzing van de garage
geschiedt m volgorde van het rangnummer.

fte toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
[(puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen' Dit
(systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem In de inschrijvingsbnef
Bient u Ie vermelden

het rangnummer van de vereniging,
uw geboortedatum,
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter
minus het aantal punten voor het onderdeel duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort

ielangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 29 mei a s voor 7 uur 's avonds
chnftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen,
,an men dat kenbaar maken in één brief, het is niet nodig voor ieder object een aparte
inef te schrijven U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven
leacties kunt u deponeren m de brievenbus van het kantoor op het adres
\ lomsonstraat 1 Het bestuur verstrekt een bereidverklanng De beoordeling voor het

'krijgen van een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en
(houders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
rst op vrijdag 1 juni a s om 14 00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de
'enigmg worden gepubliceerd.

111
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel.02507-1 8888
[n ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan visgerechten.

Wij noemen er enkele:

IBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50
POCHEERDE KABELJAUWFILETS met mosterdsaus 13.50
ÏRITUURDE KABELJAUWFILETS met kernesaus en ananas 14.50
POCHEERDE TONGFILETS in botersaus 22.50
BAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50
BAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter 24.50

Alles met uitgebreid garnituur.
latuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten.

Tevens hét adres voor:
familie-diners, recepties en ... volledig verzorgde barbecue-feesten.

TREKKINGSLIJST
GROTE LOTERIJ VAN DE

Zandvoortse Operette Vereniging
0010 - 0046 - 0221 - 0230 - 0699 - 0767 - 0792 -
1251 -1444-1492-1571 -1588-2105-2296-
2382 - 3019 - 3081 - 3141 - 3645 - 3724 - 4018 -
4086 - 4285 - 4423 - 4547 - 4554 - 5468 - 5768 -
5785 - 5934 - 6118 - 6177 - 6265 - 6510 - 6454 -
6770 - 7098 - 7643 - 8030 - 8258 - 8322 - 8432 -
8488 - 8958 - 9147 - 9535 - 9588 - 9642 - 9954.
Prijswinnaars kunnen hun prijs resp. prijzen afhalen
op donderdagavond, vanaf 20.00 uur, in het
Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat te
Zandvoort.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenarchief?

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere

informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL

Amsterdam. Tel. 020-562.2485

-
Onze zaterdagreklame: >

5 HEERLIJKE

MOORKOPPEN
HALEN EN.... .

MAAR 4 BETALEN

Bakker
v. d. Werft

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

î upr̂ pr'v;-,' • ;V ; ' . • ' ' - • • . • ' • • " . ~'••-''"• ' . • „ , ' . " '/, •'.' - ' i--1-;--./.

SL van lent opeï
zandvoort
;Kam.:Onn«straat 1.5, :
2041 CB Zandwort.
^Tel. 02507-15346

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

Lt10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF•
Tel. 02507 -1 40 90 / 1 47 64

Te koop gevraagd:
eengezins-

woning
in Zandvoort

ƒ160.000.-

Brieven onder nr, Z 770
bur. v. d. blad.

Te huur gevraagd
voor direkt:
VRIJE ZIT/

SLAAPKAMER
met douche-gelegenheid,
gelijkvloers, voor bejaarde

dame.
Hoge huur geen

bezwaar.

Tel. 02507-173 85

• ' . ' - . • . . ' - . . • i . . - • ' • ; • • - - . • ' : : - . • • . , - • • . - • '.,•-/ • , /•• T.,i;-.Y''^ÜZJ^SÏ

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P.
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

«a!?

ISUZU TROOPER-PICK UP 4 M
EN U MAAR DENKEN
DAT EEN TERREINWAGEN
NIET KOMFORTABEL KAN ZW

ISUZU TROOPER. Vierwielaana' *ving inscra-,e caar anti slipditfercn'i
matische vrijloopnaven, goed om een 2-ton-trai'e' ~=e '.e nemen, verh .!
geel en grijs kenteken, en nog nee' veel mee' \'?' 2 O 'iter benzinernr \
(79 DIN-pk) of 2,2 liter diesel 40 kV. \54 DIN-c-
ISUZU PICK UP 4x4. Vierwielaandnjvmg insc-a-elDaar, automatische
naven anti-shpdifferentieel Laadvermo-
gen 1040 kg Met 1,6 liter benzinemotor
59 kW (80 DIN pk) of 2,0 liter diesel dESB THE TRUCK EXPERTS
37 kW (50 UIN pk)

•c

' ----rS|g:pfl5l

van lent opel
Kam. Onriesstraat 15,
2041 CB Zandvoort.

Tel.02507- 15346

IS JONG,EXCLUSIEF EN T HEEFT
HH H B|̂ HH ^^^^hHH ÎIflj H^̂ ^̂ K. B^^^B ••••• MM^M^ m^ •••ĵ H ^dflfet J \ \ /•..sit-tfJ*.!..!, ,-,.~ -4 j^*~~^ ^*^

GELE STREEPJ •î .. \ l genaamd vlinder Q

, met knik,
da's makkelijk

Natuurli/k
een surfplank

SAMBA
Wegens groot succes geprolongeerd, de Samba Sympa

Een speciale uitvoeringvan de Samba, nu mét een

zonnedak. En met de zuinige 954 cm3 motor die u al kende

1 op 19,2 bij 90 km/u constant* Maar pas op, er zijn

maar 400 Samba Sympa's beschikbaar... Kom dus

snel naar onze showroom, en neem in ieder geval

'n leuke kleurplaatvoorde kinderen mee.

11!-»*

TALBOT SA

Tennisbal, met gele
streep voor betere zichtbaarheid

400 Exemplaren in heel Nederland.
Met gele striping. En...
+ grijze vernis rnetaallak
4 extra brede banden 155/70
-"- gele velgen, roestvrijstalen sierrmgen
-*- dakspoiler
4 gelmtzonnedak
J wis/was-installatie op de achterruit
-*- getint glas rondom
4 sportief, vieispakig stuur
4 velours bekleding, grijs met gele bies
4 geelgebiesd grijs dashboard
+ open hoofdsteunen met gele bies
4 Sympa-aanduiding achterop met gele bies
-*- opbergbakje aan passagierskant
4 voon uit van gelaagd glas
4- stoelen van de GL
"- grijze vmyl deurbekleding afgewerkt met gele bies

+ Fantastisch prijsvoordeel.
Noi male prijs inclusief alle t*~J Q A {\
Sympa-extra's l l/.i7nrUf""

U betaalt slechts f 15.545,-

Uw
voordeelf2395r

• Brandstofverbruik (ECE norm A70)
Samba Symp.i bij 90 km/u constant

1 op 192 bij 120 km/u constant
l 1 op 14 2 in stadsverkeer 1 op 14 5

Frijnen zijn inclusief BTW Aflevermgskosten 1370 - Wijzigingen
vooibehouden Elke Peugeot en Talbot personenauto heeft 6 jaar ' "
garantie op de carrosserie tegen dooiroesten van binnenuit
Wi| informeren u graag over de voorwaarden Vraagt u ook eens
naar de mogelijkheden van financiering of leasing

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

AUTORIJSCHOOL

G. van EngeEen
Troelstrastraat 62/3

Rilksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel • automaat
vrachtwagen

OPGELET !
Voor nieuwe leerlingen, schakel en

automaat:

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voorafspraken bellen tussen 18 15 en

18.45 uur van maandag t m vrijdag
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62 3 - 2042 BT Zandvoort
Tel 02507 -1 94 53, b g g 1 38 87

VAN
LANDELIJK ERKEND

ElEKTRO-INSTAllATEÖFl
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

"^f^a^fl

Wat niemand zoekt wordt zelden sjt'i ouden
PESTALOZZi (1746-1827)

Maar wie een betrouwbaar en goed u u r w e r k zoekt,
vindt het altijd bij

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PI I

Sophiaweg4-Tcl. l 2307

U vindt bij hem een grote verscheidenheid 111 horloges,
klokken en \vekkers

We repareren zelf m ons atelier alle soorten u u r w e i ken,
ook oude en antieke klokken en horloges
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie
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P. REUS (
,vis en specialiteiten" |

voor als het goed moet zijn. |

Haltestraat 16 =
Tel. 02507-16204 l

s Aanbevolen de echte G'oenlandse (Noorse) garnalen, §Ê
~ een delicatesse, 100gram 4 75 =

= Veii,e crab, 100% poot/es, heer/l/ka/s 5
= voorgerecht, 100 gram 8 95 55

5= Zeewolf in moot of gefileerd, S
= fijne, stev/ge vis om te bakken S

ËE Gebakken kabe/jauwfilet zonder graat =
= of, op bestelling- =
= zeetong in roomboter gebakken 55
= Voor vis op z'n best' S

iÏÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJÏÏ

DE VOLVO 360 GLT. HOOGGEWAARDEERDE LAAGVLIEGER,
Topmodel uit de Volvo 340/360-

serie Uitgerust met een viercilinder
2-liter motor met een vermogen van
115 pk

Een krachtige motor, die, dank zij
het computergestuurde LE-Jetronic
mspuitsysteem, een enorme trekkracht
heeft en toch aanmerkelijk zuiniger rijdt
Zonder inspanning maakt de 360 GLT
indrukwekkende snelheden tot over de
180 km/u

Indrukwekkend, omdat ook de
wegliggmg door een verlaagde vering,
dubbelwerkende telescopische schok
dempers en een De Dion achteras zeer

stabiel is Zelfs bij hoge snelheden laat de
360 GLT zich gedwee door de bocht
leiden

Al die kracht is ingebed in een
fraaie, volwassen en eigentijdse auto
Vanzelfsprekend met 'n toerenteller, aan
de hand waarvan u desgewenst de vijf
versnellingen kunt bedienen De Volvo
dealer vertelt u graag meer over deze
auto
VOLVO 360 GLT VANAF F 29 990 IIMCL BTW
AFLEVERINGSKOSTEN F 375 VRAAG INFORMATIE
OVER DE AANTREKKELIJKE VOLVO LEASETARIEVEN

vouvo

Automobiefbedrijf H.P. Kooijman B.V.
Brederodestraat 6-10, Zandvoort,

tel. 02507-13242.

„SPLIT" ,
ZIJLWEG86-HAARLEIvf
TEL. 023-317854 ft

bestaat 1 jaar, ter ere waarva
wij u een unieke aanbiedin
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.
Ook voor partijtjes,
goulashsoep met stokbrood
div. soorten geroosterd
vlees
puree-saus
Servische salade
palacinka

Van maandag tl m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-PIANOMUZIEK

ƒ

IK VOND WAT IK ZOCHT
*•

*
*

RRF5
*****i

*»*

SMULLEN MAAR,VOOR WEINIG GELD.9

[H]UlllH>UUUUUuUUWUU<JVUmA'uvuvi.'vuvv„v

WAARDEBON
-f tegen inlevering van deze
'~\ waardebon ontvangt u haasfilet l

raadpoten" magere

vuuuuuuwuWUUUUUUUUUUUUUUUUroJÜÜO

WAARDEBON
tegen inlevering van deze
waardebon ontvangt u
4 A originele
IV amerikaanse
hamburgere

*

magere doorregen

varkenslappenzonder
zwoerd

GRIEKENLAND

KRETA
Verschillende appartementen in
Rethymnon, een idyllisch stadje

aan het strand op West-Kreta '
reeds vanaf

per week
vertrek iedere vrijdag

vanaf 6 april.

exklusief veel extra
kinderkorting, inklusief
'5-sterren-vliegrels'van

Martinair^
vraag uw reisadviseur het
zomerprogramma vol nog
betaalbare vliegvakanties

van

ffi 3DOD
REISBUREAU „KERKMAN

Grote Krocht 20
telefoon 02507-2560

Zandvoort

DE WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZATERDAG 900-1500UUR

*
VLEESHAL

let op! ons filiaal Botermarkt 60
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BINNENWEG 117
JULIANAPARK64 ,„„„„____
BOTERMARKT80 ^DVOORT
HOEK GEDEMPTE OUDE GRACHT OKUI t KKUUn l /

HILLECOM HOOFDSTRAAT 85 LISSE BLOKHUIS18

De slagerij waar de klant nog echt koning is!

£**^^**********************^

'•:. -HOLLANDSE
Éfcj-JiSJ t̂ó^Xv'.'S •':':;!'! ':•'••, ' :•'' ".'•' ' ' " '^ : • " : • ' : • • • • • - : ' : ' : ' '-y " " : • - • • •'•.•"':: •'' . ' • : " , ' •

AQPPRGES ETENükw!^'E<nVIK<P' Ei l Eil^

AART VEER NIET
^^^S^i^y^^v'-:;'-'^:^..''. ;•':;;:-;;.':.;;-..-.:-• v v y . , ; - • • • ; • - . . • . . - . • • • . • ; • • • • • • • • • • . ; . • • •

VERGETEN ^ ^ ^
>

;;hee||?oncl, ...y..............̂ ....... ;.;•

p.^ft-':S--'^.^ ' • • ' ^''-V " ' • " . ' . ; . . . '
;» örpte Krocht23-Zandvoort
' • Zolang d e voorraad strekt .

Ook voor

zomerplanten
naar ERICA
BLOEMENMAGAZIJN

ERICA
GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Volledige brokken
voor de hond
20 kilo 39.50

Diner voor de hond
10 kilo 22.50

lid ditoevo

Grote Krocht 9-15,

Zandvoort

ALSTROEMERIA
per bos

VIOLIEREN WIT
per bos

1*
•K
#

$
*
*•K'

*-K

*
*

BIJNA ZIJN WIJ ER DOORHEEN!
ffoogsfaper 4 -«»•
met2 laden gelijk 1 M JJ •
een bureau van 259 - voor • • l̂r •

2-deurskast "|OC
van 169 -voor. .. . B&J*Jmm

Teenager-secrétaire "TC _
van 139 - voor M %J*

2-deurs opzetkast O A
van 119 -voor CJ^^a™

Boekenvakken cr|
van 89. -voor vWH1"*

Kom nog gauw even kijken op ZATERDAG 26 MEI van 1 1 .00 tot 15.00 uur bij:

HET KASTENHUIS GROTE KROCHT 25
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ZANDVOpRT - Voor bewo-
ers van Nieuw Unicum blijkt
et trottoir vanaf de stoplichten
jt even voorbij de Herman Heij-
•mansweg een onoverkomenlij-
; hindernis te zijn op weg naar
:t dorp.
„Het loopt te schuin, veel be-
oners durven het niet te nemen
ndat men bang is dat de rol-
oel gsat kiepen met alle gevol-
n van dien. Daarom wordt
elal gebruik gemaakt van hpt

rijwielpad. Nu is dit rijwielpad
wel bestemd voor rolstoelgebrui-
ker met een elektrische stoel,
maar de zogenaamde roadmas-
ters en hoepelwagens moeten ei-
genlijk over het trottoir, en men
is daar huiverig voor". Dit zegt
een lid van het bewonerscomité
van Nieuw Unicum wanneer ge-
vraagd wordt naar „onoverko-
menlijke obstakels" voor rol-
stoelgebruikers in Zandvoort.

DINGEN WAAR JE NORMAAL NIET BIJ STILSTAAT

Mensen met een handicap
vinden onoverkomenlijke
obstakels op hun weg

Want opengebroken straten, stei-
gers, een flets in een voetgangersge-
bied, bloembakken, paaltjes, een
vuilniszak midden op het trottoir,
het zijn allemaal obstakels voor een
gehandicapte. Daar komt nog bij dat
een blinde of slechtziende ook nog
andere obstakels kan tegenkomen,
zoals trappen zonder armleuningen,
buitenvitrines in een winkelcentrum,
te luide muziek en overhangende
takken, om er maar enkele te noe-
men.

Dingen waar je normaal niet bij
stilstaat, maar duidelijk tot uiting
komen in een film vervaardigd door
de stichting Film en Wetenschap in
opdracht van het Nationaal Orgaan
Gehandicaptenbeleid.

Een film bestemd vooral om pro-
jektgroepen die zich bezighouden
met woningbouw, openbare werken
en verkeersvoorziemngen, om deze
nog eens met de neus op de feiten te
drukken, en uiteraard de verant-
woordelijke politici.

In verschillende gemeenten m de
regio is deze film al vertoond voor po-
litici, gemeente-ambtenaren en werk-
groepen die zich met bovengenoem-
de projekten bezighouden. In Zand-
voort is dit nog niet gebeurd, en voor-
lopig staat dit ook niet op het pro-
gramma, zo wordt van de zijde van
wethouder Jongsma gemeld.

Initiatief
De film is niet, en zal dan ook niet

in de naaste toekomst worden ver-
tpond, wel is een belangrijk initiatief
uitgegaan van het hoofd van de
plaatselijke politie.

„Toevallig ontvingen wij maandag-
morgen 21 mei een brief, onderte-
kend door de korpschef van Zand-
voort, waarin ons wordt verzocht
contact op te nemen met de politie
om te komen tot een contactavond.
De bedoeling van deze avond is dat
medewerkers van de plaatselijke po-
litie, de verkeerscommissie, de bond
van Veilig Verkeer en bewoners van
Nieuw Unicum gezamenlijk bekijken
welke openbare voorzieningen in
Zandvoort, en welke wegen obstakels
voor ons zijn. Wij waren zeer verrast,
want het is voor de eerste maal dat
dit initiatief van de politie uitgaat.

Wij vinden dit een goede ontwikke-
ling en zullen dit verzoek zeker posi-
tief benaderen. Wij zijn zeer verheugd
en zullen zeker tot een goede samen-
werking komen", aldut de woord-
voerder van het bewonerscomité.

Rolplankier
Overigens is in Nieuw Unicum al

een bewonersgroep aktief bezig de
obstakels van Nieuw Unicum naar
het centrum van het dorp, en van-
daar naar het stand vast te leggen.

Het blijkt namelijk dat men enkele
jaren geleden op Texel oen rolplan-
kier m gebruik heeft gesteld speciaal
bestemd voor rolstoelgebruikers. Via
dit rolplankier kan deze groep ver-
keersdeelnemers vrij eenvoudig het
strand en de vloedlijn bereiken.

Door het Provinciaal Overleg Ge-
handicapten Belangen Noord-Hol-
land is m februari 1984 een schrijven
gezonden aan alle kustgemeenten
van deze provincie met het verzoek
eens te onderzoeken of een dergelijk
plankier ook in hun gemeente zou
kunnen worden aangebracht. Of de
gemeente Zandvoort hierop heeft ge-
reageerd is niet te achterhalen op het
raadhuis, wél ontving het bewoners-
comité van Nieuw Unicum een kopie
van dit schrijven.

,,Wij vonden het belangrijk genoeg
om aan de bewoners voor te leggen.
Het resultaat hiervan was dat zich
een werkgroep of aktiegroep formeer-
de die de naam „Aktiegroep Strand-
voort" kreeg die aan het onderzoeken
is hoe het strand vanuit het centrum
het beste bereikt kan worden, en of
wij met de huidige voorzieningen op
het strand ook de vloedlijn kunnen
bereiken. Het resultaat van dit on-
derzoek zullen wij zeker inbrengen op
de komende contactavond", aldus de
bewonersorganisatie.

Samen op weg
Het „samen op weg naar dorp en

het strand" van deze aktiegroep
heeft echter deze week hinder onder-
vonden van het slechte weer. Geko-
zen was voor de maandagmiddag,

:ANDVOORTER UIT ZIJN ONGERUSTHEID
• " • • > , , . • - ; -~*••;• - • • - • -~:~.•—

ündéreiï horen niet:öp de baan tijdens races
ÏANDVOORT - „Regelmatig
ioek ik het circuit en de terrei-
i binnen en buiten het racege-
iren, ook tijdens races.
)e reden waarom ik nu in de
i klim, c.q. aan de bel trek, be-
ft het ongeval dat op zaterdag
mei plaatsvond en wel tijdens
torraces, of trainingen naar ik
meem.
)p die dag werden op de nabij-
egen sportvelden wedstrijden
louden. Nabij de beruchte pa-
amabocht zag ik dat scholie-
(hockeyers) zich op de race-
n bevonden. Op een gegeven
ment kwam er een groep mo-
en deze bocht uit. Het betrof
• een Duitse motorclub. Eén
hen sloeg over de kop en be-

dde nogal hard op het wég-
Wat er nu gebeurde is het

gende:
e scholieren renden de baan
naar het ongeluk!!!
uist op dat moment kwam er

nieuwe groep motorrijders
zetten. Mijn conclusie is dat
iets schort aan de veiligheid,
is absurd en zeer gevaarlijk
tijdens races en andere akti-
iten, die een gevaarlijk ka-
ter kunnen hebben, kinderen
en om het circuit spelen en
i te dicht bj de racebaan be-
den".
ot zover de brief van de Zand-
rter N.H.J. Coblens (alge-
in medewerking beveiliging-

d.) uit Zandvoort, gericht aan
directie van de Cenav, een
f die de aandacht vestigt op
veiligheid in en rond het cir-

ictie
oor perschef Dirk Buwalda, die
chrijven tussen de post aantrof,

indvoorts
Nieuwsblad

l'euwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
prdenhout. Verschijnt op donderdag
Igave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
[orpsslraat 54, Amstelveen, tel 020-
'1515, postbus 51, Amstelveen

bonnementsprfjs: ƒ 9 95 per kwartaal,
18 25 per hall jaar, / 34 50 per jaar.
lor postabonnementen gelden andere
leven

antoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
ndvoort, tel. 02507-17166, Postbus 26.
'40 AA Zandvoort Openingsuren:
Jandag van 13.00-1600 uur, dinsdag

* 'n 1000-13.00 en 1400-1600 uur,
'ensdag van 09 00-11 00 uur, donder-
ig van 10.00-12.00 en 13.00-
00 uur,
Üdag 09.00-12.00 uur.
'ant niet ontvangen? Abonnees die de
Jnt niet hebben ontvangen kunnen bel-

vrijdags tussen 09 00 en 12 00 uur.
factie: Dick Piet (chef), Margreet

en ook beantwoordde, wordt gezegd,
dat door de briefschrijver enkele za-
ken worden verward.

„Ten eerste behoren de kinderen
zich daar niet te bevinden. Ze kun-
nen daar alleen komen, wanneer ze
over de hekken klimmen, of via ande-
re illegale wegen het circuitterrein
betreden.

Eigenlijk bevinden ze zich dan op
verboden terrein, en zijn strafbaar.

Ten tweede verhuren wij het cir-
cuit. Het is de taak van de huurder
om dan voor de veiligheid te zorgen,
en dit gebeurt ook.

Wanneer een motor- of autoclub
het circuit van ons huurt, dan ge-
beurt dit omdat men een testdag
houdt, een dealer doet dit om een
nieuw type auto te presenteren, etc.
Er wordt dan nimmer harder gere-
den, dan op de openbare weg is toe-
gestaan.

Ten derde, komt bijvoorbeeld een
dealer waarvan bekend is dat men
zogenaamde „snelle" auto's ver-
koopt, zoals bijvoorbeeld de Porsche,
dan wordt door ons altijd geadvi-
seerd contact op te nemen met de po-
litie. Dit gebeurt dan ook altijd. Vaak
is er dus politie aanwezig bij auto-try-
outs waarvan vermoed wordt dat de
maximum-snelheid van de openbare
weg overtreden zal worden.

Ten vierde: de Rode Kruis-post is
altijd bemand op dagen dat het cir-
cuit wordt gebruikt of het nu voor ra-
ces, een braderie of een ander sport-
evenement is;

Ten vijfde: worden door ons de hek-
ken regelmatig, en dit is echt waar,
zeker na iedere race gecontroleerd en
waar nodig gerepareerd. Wanneer je
ziet wat voor schade er wordt aange-
richt door het openknippen van de
afrastering met betonscharen en der-
gelijke om een „doorkruipgat" te ma-
ken, dat houd je niet voor mogelijk.
Deze reparaties kosten ons per jaar
kapitalen.

De hekken zijn twee meter hoog,
voorzien van een prikkeldraadafras-
tering, je kunt toch moeilijk betpn-
nen schuttingen plaatsen voorzien
van glasscherven aan de bovenkant.
En dan denk ik dat er dan toch nog
genoeg inventieve jongetjes zijn die
erover zullen klimmen, al was het al-
leen maar om de spanning van het
doen van verboden dingen. In dit op-
zicht zal de jeugd altijd wel hetzelfde
blijven.

Door de heer De Hoop wordt daar
bovendien aan toegevoegd dat er een
vrij stringente controle is van politie
en bewakingsdiensten en dat deze
klacht hem ongegrond lijkt. „Dit
geldt niet alleen tijdens de Grand
Prix, maar voor alle evenementen die
op de officiële racekalender zijn yer-
meld, en dat zijn er per jaar heel
wat", aldus De Hoop.

Vangrail en veiligheid
De briefschrijver, die een fervent

circuitbezoeker lijkt te zijn, heeft ook
bezwaren tegen de huidige vangrail
die op het circuit is geplaatst, „het
zijn levensgevaarlijke ondingen, en
dienen vervangen te worden door een
vangrail van rubber. Deze bestaan,
en worden dan net als autobanden
langs de racebaan geplaatst", schrijft
hij.

De opmerkingen van de briefschrij-
ver over de veiligheid en de kwaliteit
van de vangrail worden door Buwal-
da hoog opgenomen.
We weten waarschijnlijk allen nog
wel dat er vroeger alleen maar hek-
ken en strobalen waren ter beveili-
ging van het publiek. Daarna kwa-
men de vangrails met later weer
daarvoor de vangbekken. Allemaal
grillen van de toen heersende veilig-
heidsgedachte. Er moest gezocht
worden naar een goed compromis.
Gevolg is, dat alle vangbekken zijn
verdwenen en er nu 60.000 banden
langs het circuit zijn geplaatst. Alle
banden zijn van een bepaald type.

Dit, na een jaar experimenteren met
verschllende maten. Het resultaat is
voor de rijders minder lichamelijke
gevolgen bij een ernstig ongeluk en
bij een licht ongeluk minder schade
aan het voertuig. Dit kan zowel een
auto als een motorfiets zijn. De mo-
torrijders zijn zeer tevreden over de
banden, vaak vindt men deze beter
dan de bekende strobalen. De veilig-
heid van de auto's en het publiek is
een zaak van de circuits, de formule
1-konstrukteurs en de FISA (over-
koepelende autosport organisatie).
Het circuit Zandvoort heeft een zeer
goede verstandhouding met de vei-
ligheidscommissie van de FISA. De
FISA rekent het circuit Zandvoort
tot een ven de veiligste circuits ter
wereld.

Dat de veiligheid van de baan niet
het enige is zal u duidelijk zijn. De
OCA (Official Club Automobielsport)
draagt met haar baan- en rescue-
marshalls bij tot een verhoging van
de veiligheid van de rijders. De res-
cue-marshalls uitgerust met BMW
Tourings (8) voorzien van speciale
blusuitrusting van de firma Fire Con-
troll uit Den Haag, worden zeer
streng geselecteerd en krijgen een
zware training. Deze trainingen vin-
den plaats in samenwerking met de
Zandvoortse Brandweer en Fire Con-
troll en een aantal coureurs. E.e.a.
wordt op video vastgelegd, zodat ge-
maakte fouten snel kunnen worden
voorkomen. Alle rescue-marshalls en
brandweermensen hebben een rij-op-
leiding bij de Dutch Racing Schooi -
o.l.v. Hans Deen - genoten, om te

maar de constant neerstromende re-
gen deed de deelnemers uitwijken
naar de dinsdagmorgen. Bezwaar
was toen dat niet iedere deelnemer
tijd had om de hele tocht uit te rij-
den, reden waarom besloten werd het
eerste trajekt tot voorbij de Herman
Heijermansweg te rijden.

Hier deden zich direct problemen
voor met het sterk afbellende trot-
toir, m ieder geval een van de meest
urgente punten die onder de aan-
dacht van het gemeentebestuur zal
worden gebracht.

Verder is men van plan om met het
oog op een rolplankier, ook nog de
tocht vanuit het centrum naar het
strand te maken, maar dan moet het
wel wat beter weer zijn.

Film
Terug naar het uitgangspunt, na-

melijk de film. Deze laat beelden zien
van mensen die een stoornis hebben.

in het
gezichtsvermogen, van het uithou-
dingsvermogen, in de loopfunctie, bij
het horen. Zo vertelt een jonge
vrouw, die zich dankzij een aange-
paste auto voortreffelijk alleen kan
redden, hoe moeilijk het is met je rol-
stoel op een kleine parkeerplaats uit
je auto te komen. Op- en afritten heb-
ben vaak een verkeerde helling,
waardoor je of de kans loopt voorover
te duikelen, of achterover.

Een oudere man, die weinig uithou-
dingsvermogen heeft maar wel graag
een voetbalwedstrijd bezoekt, is ge-
filmd op weg naar het stadion. Het
instappen in de bus kost hem flinke
krachtsinspanning omdat hij eerst
van de stoep af moet, dan op de rij-
weg, en vervolgens omhoog de bus in.
Lopend vindt hij in bushuisjes soms
prima klapbankjes, waar hij even
kan uitrusten. Soms ook onmogelijke
driehoekjes, waar hij nauwelijks op
kan zitten. Hoogteverschillen en
trapjes op zijn route betekenen voor
hem extra inspanning. Meestal haalt
hij de overkant niet tijdens groen
voetgangerslicht.

De rolstoelgebruikster verzucht
dat die gerestaureerde binnensteden
met al die kinderhoofdjes wel erg
leuk zijn, .„maar als je erover heen

weten hoe zij met hun voertuig moe-
ten rijden en hoe zij zich moeten ge-
dragen tijdens het uitrukken onder
een race.

Dat de veiligheid niet alleen de toe-
schouwers en de rijders ten goede
komt, blijkt wel uit het feit dat het
ministerie van verkeer en waterstaat,
zoveel interesse in onze beveilielne
toont, dat het Circuit Zandvoort vooi
hen een beschermbuffer heeft ont-
worpen (verplaatsbaar), die er voor
moet zorgen dat bij het van de weg
raken van een voertuig deze op de
veiligheids-konstruktie kan inrijden,
waarbij de inzittenden nog overle-
vingskansen hebben. Er zijn twee
proef-exemplaren gemaakt die func-
tioneren bij de aanleg van geluid-
schermen bij Badhoevedorp en Am-
stelveen. Het is in ieder geval een
stuk erkenning van onze kennis van
veiligheid, aldus Buwalda, die de vei-
ligheid van „zijn" circuit zeer ter har-
te gaat.

Zijn mening wordt onderschreven
door de oud-politieman De Hoop.

„Kijk, wanneer er in mijn tuin een
appelboom staat, en een buurjon-
getje moet zo nodig een appel pikken
en valt uit die boom en bezeert zich,
dan vind ik dat zielig voor dat jong.
Maar ik zal hem wel vragen: Wat
deed je daar, je mag er niet komen".

Ik moet zeggen dat, na enig me-
ningsverschil in het verleden over het
onderhoud van de afrastering tussen
gemeente en exploitant, hierover mo-
menteel geen problemen bestaan.
Deze worden de laatste jaren goed
onderhouden, en ik zou wel willen
vragen: „Wat kun je meer doen?", al-
dus de heer De Hoop.

Overigens is het wel jammer dat
wij de briefschrijver niet thuis trof-
fen, in een gesprek hadden wij ook
graag zijn mondeling commentaai
meegenomen. Nu moesten wij het
doen met zijn brief (red).

Racedagen
Door de briefschrijver wordt even-

eens gezegd dat kinderen zich op de
baan bevinden tijdens de races, „Ja,
ongelofelijk, zelfs Formule-1-races",
stelt hij in zijn brief.

Dit is echter volgens persrhef Bu-
walda onmogelijk. Een mening waar-
in hij wordt ondersteund door ex-ad-
judant De Hoop van de Zandvoortse
gemeentepolitie, die als geen ander
bekend is met de situaties op het cir-
cuit tijdens racedagen.

„Langs de baan bevinden zich veer-
tien baanposten, bemand door drie
man, die ieder een baantraject over-
lappen. Ze houden continu contact
met elkaar en de wedstrijdleiding.
Wanneer zich iets of iemand op de
baan zou bevinden, dan wordt de ra-
ce afgevlagd''.

hobbelt, gaat het je door merg en
been". Over heel wat dingen laat ze
zich positief uit. Ze ondervindt echter
toch ook nog veel ongemakken, zoals
een telefooncel die niet aangepast is,
en niet doornjdbare vluchtheuvel,
auto's die op de stoep geparkeerd
staan. Slechthorende mensen zijn al
geholpen met lichtsignalen op ge-
vaarlijke punten. Blinden en slecht-
zienden laten zich in de film met veel
waardering uit over gidslijnen in win-
kelcentra en stations bijvoorbeeld.
Deze gidslijnen, van gele rubberte-
gels, zijn erg prettig voor slechtzien-
den. „Je hoort het verschil", zegt een
vrouw die gefilmd is op weg van het
ene station naar het andere. Maar
dan komt er opeens een trap, die niet
gemarkeerd is. Voelbare ma-
teriaalovergangen, een felgekleurde
trapleuning, heldere verlichting zijn
een uitkomst. Een tikker in een ver-
keerslicht maakt dat ook deze men-
sen veilig kunnen oversteken. Gróte-
re letters op ANWB-borden zouden
voor héél velen prettig zijn.

Het trottoir van Nieuw Unicum tot
voorbij de Herman Heijermanswes,
een moeilijk begaanbaar pad voor
rolstoelgebruikers.
Foto Berlott

DE FILM
„SAMEN OP WEG"

(16 MM, OPTISCH
GELUID, KLEUR, 28 MIN IJ-
TEN)
KAN AANGEVRAAGD
WORDEN BIJ:

STICHTING PROVIN-
CIAAL OVERLEG NOORD-
HOLLAND,
VICTOR VAN
VRIESLANDSTRAAT 6
2025 LS HAARLEM,
TELEFOON: 023-380950.

Voorzieningen
Al die voorzieningen kosten nau-

welijks iets meer als er in de ontwerp-
fase rekening mee wordt gehouden,
volgens een medewerker van het Na-
tionaal Orgaan Gehandicaptenbe-
leid.

Ook blijft natuurlijk de vraag waar
men in een gemeente moet beginnen
met voorzieningen, bij bejaardenhui-
zen, voor Zandvoort geldt: bij Nieuw
Unicum. Alles kan niet ineens, maar
via de weg van geleidelijkheid valt
veel te bereiken.

Ook blijkt dat bewoners van Nieuw
Unicum gevraagd zijn deel te nemen
aan een „rolstoelroute" in Haarlem.
Elk jaar wordt in deze stad een ton
beschikbaar gesteld voor verbeterin-
gen in de stad voor gehandicapten,
een voorbeeld dat navolging kan ver-
dienen.

Uw krant niet
ontvangen ?
Bel vrijdag vóór 12.00 uur

ons kantoor, telefoon

1

De veiligheidsconstructic ontworpen door het Zandvoortse circuit zoals die jfebruikl wordt door het ministerie van verkeer
en waterstaat bij het plaatsen van geluidschermen langs de snelweg bij Badhoevedorp.
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B'EGAANBAARHEID - VEILIGHEID - twee onderwerpen die
uitgebreid de aandacht krijgen deze week - want dingen waar je
normaal niet bij stil staat, kunnen obstakels vormen voor ande-
ren - en dit geldt dan niet alleen voor rolstoelgebruikers maar
ook voor veel andere zaken»

Leuk het initiatief van het hoofd van de politie - dus de heer
Machielsen in samenwerking met de korpschef, de heer Menk-
horst - om te zamen met de bewoners van Nieuw Unicum rond de
tafel te gaan zitten - om na te geen :celke rerkeers- en andere
voorzieningen in Zandvoort kunnen worden aangepast c.q. ver-
beterd»

Het zij hen dan vergeven dat cY 'yr-.cf over het rolplankier
waarschijnlijk in het grijze archief :.s zerdicenen - u weet met
wat liet grijze archief is - wel ter '\~cn:enredacties een vrij alge-
mene term die gebruikt wordt voo" de prullenbak»

Met de openbaarheid wil het oo'< ;:.v: al te best lukken - te doen
gebruikelijk is dat „aaiibestedingen' ion overheidsgebouwen -
hetgeen een politieburo ongetwijfeld is -- openbaar zijn - zo met
in Zandvoort - verbaasd wordt de pers ontvangen en praktisch
weggekeken - wanneer die zich meldt bij de aanbesteding - nu
zijn de cijfertjes ook wat hoger - en moet er icat gesleuteld ioor-
den - maar dat gebeurt heden ten dage overal - dat is wat ge-
noemd wordt een „aangepast" beleid -- een aangepast beleid dat
niet alleen bij overheden wordt toegepast - maar zeker in veel
huisgezinnen - niet iets om je over te schamen»

En lastige vragen uit de weg gaan - verhoogt alleen maar de
nieuwgierigheid -- misschien een aardig wandbordje om op di-
verse burelen ten raadhuize op te hangen? - het is slechts een
suggestie»

Wat is veilig en wat is niet veilig - een ander teer punt - wan-
neer je hard over de openbare weg rijdt - kun je een bekeuring
krijgen - maar het wordt toch gedaan - dagelijks kunnen wij dat «c
constateren» 5'

Wanneer er op een circuit door coureurs hard gereden wordt - $
dan mag dat - moet die man dat zelf weten - het is zijn leren - £
veiligheidsvoorzieningen zijn er wel - veel zelfs - maar a/s ie nu >
eens aangereden wordt op een plaats waar je niet mag zijn - ival <£
gebeurt er dan - wie wordt er dan op aangekeken? - een moeihi-
ke vraag - want een beschuldigende vinger is gauw gestrekt -
maar toch?»

Gelukkig kwam Tobber langs op het moment dat inj met deze
vraag worstelden „eenvoudig, met over zemen, als ik onvooi- %
zichtig oversteek en zij rijden mijn staart eraf. dan is dat mijn 3*a
stomme schuld - lig ik keurig in mijn tuintje - rijdt er een auto ~*
binnen - en ik raak gewond -- dan is dal de schuld van die auto
mobilist - zo eenvoudig ligt dat - daar weet ik zelfs het anticoonl,
op -- dus ik vind dat helemaal geen probleem»

Maar weet je, ioen ik nog een jonge kat was --ja. toen heh ik
ook dingen gedaan - waarvan als ik er nu - ouder geworden aan
terugdenk - mijn snorharen nog gaan trillen - hel is alleen bn
mij goed afgelopen - in twee opzichten - want als mijn pa het
geweten had - nou ja dan had ik drie dagen niet netjes op mini $
staart kunnen zitten» f,

Overigens weet ik veel leukere nieuwtjes - nee. met die Amen- ̂
kaan die met een zwaard bezet met robijnen in zijn auto rondrijdt <£
-- en dat nog laat stelen ook - ook niet het geharrewar waar het 3»
tumvuil in de Frans Zwaanstraat vandaan komt - maar ..ome" £-.
jongens geven een concert - nou dat is prachtig - heb ik rouge <
keer ook naar geluisterd - ze hebben ze bij wijze van spreken^
achter de tap vandaan geronseld - maar stemmen hebbeu ze wel "!,
-- ik verheug mij daar wel op ~ trouiücns de politiepost is weer ̂
bemanden dan kanik daar ook iveer eens buurten -en hel duurt ^
nog maar een paar weken of de nieuwe, haring is er - en dan pas «^
valt er goed wat weg te snaaien bij de visvenlers -- want zeg nou >
zelf, ook al wil het niet zomeren, er zijn toch best wel aardige^
dingen te melden"» " ^

Na deze wijze ivoorden - vertrok hij - omzichlig heenstappend j£
over al de plassen op weg naar het strand - op het hoekje draai «£
de hij zich nog even om - „Ik moet wel zeggen dal ik blij ben dat ̂
ik niet met een rolstoel hoef te gaan - want ik denk dat het dan £
wat moeilijker zal gaan - maar wie weet misschien maak ik ook <
nog een rolplankier mee - zeg alvast maar dat ik het dan hoogst- S
persoonlijk zal uitproberen - Salu hoor en de groetjes» |S

Dat was het dan deze week - de krant is klaar - voetjes op tafel T
-- tot ziens»

e ran s aar - voees op ae
' >

WWVVWVVUS^VNA^VWWWVViWS
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FAMILIEBERICHTEN

b.Kii dat \MJ hem /oljng m ons midden moüi-
tim hi'bbim. dolen wij u mede, dat op 20 mei, na mi
liefdevolle \e i /o igmg 111 het „Huis m het Koslvei-
loicn te /and\ooit, van ons is heengegaan, on/e
he\e /oiij/ame v adel, schoonvadei. poot- en ovei-
giooUadi'i on/e d ie iba ie biui ' i , xwagei en oom

Willen) Koning
«c'du\\naai van Jansje Paap

op de leeftijd \an 'ld jaai

Zandvooi t
J Koning
H Koning-Dees

VaiSM'veld
A P van dei Waals-Koning
I' K van dei Waals
Klem- en aLhte ik le inkmdeien
Familie Koning

Zandvooi t, 24 mei 19K4
Huis m hel Kostvei loren

Buig N a w i j n l a a n l
C'i: i espondentie-adi es
Zustei Dina Biondeiss t iaa t i -'2012 ED Z a n d v o o i t

De u e m . i t i e h i e f t heden plaatsge\ondin m hel c ie -
ma to i iun i Velsen' ie Di iehuis-\Veslet\e)d

Van ons ging heen moeder

Maria van Duijn-Scbrcgts

op de leel t i jd van 79 jaai

Uit naam van ons allen
D \ dn Dmjn

2041 P,] Zand\ooit •>(} mei l'18-1
Da Costasti aal '23

De nemalie heeft hedenmoigen plaatsgevonden in
het c iematoi ium Ie VeLsen

Bedioefd oni haai heengaan, maai heel dankbaai,
voor \\ al /e vooi ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het overlijden van on/c heve ?ustei.
sehoonxustei en tante

Cornclia P. Koning

op de leeftijd van 77 jaai

Zandvooit,
H J Koning
J H Koning

Dnebeigen,
P C v d Sluijs-Komng
C J v d Sluijs
Neven en nichten

Zandvooit, 15 mei 1984
HaHesti aal 62

De ovci ledene is thuis opgebaard, geen bezoek aan
huis en geen bloemer.

Na een korte louwdicnst op vnjdag 18 mei om
14 00 uur m de aula van de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort, zal de bijzetting m het lami-
hegraf plaats vinden op de voornoemde begraaf-
plaats

Na afloop is er m de aula gelegenheid tot condole-
ren

Heden overleed tot onze droefheid, nog geheel on-
vei wacht mijn lieve mooder en zorgzame gioot- en
ovcigiootmoedci

L. Wicrsma-Gormiller

op de leeftijd van 81 jaar

Uit aller naam
mis D L Sloman

De ciematie zal plaatsvinden op vrijdag '25 mei a s
om 14 00 uur in het ctematonum te VeLsen Dne-
huis-Weslerveld

Moeder ligt opgehaald in de louwkamei van On-
derhng-Hulpbctoon, Poblstraat 7 te Zandvooit Be-
zoektijd dondcidag 24 mei van 19 00 tot 19 'M) uui

Tevens gelegenheid tot condoleicn na de cicmatie
in de ontvangkamer van het ciematonum

Veitiek van huis Mr Tioelstrastiaat 5 om 1320
uui

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

Vacatures
RESERVE GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT M/V

BIJ net koi ps Reserve Gemeentepolitie Zandvooi t zijn enkele
vacatu ies te veivul len.

gegadigden (m/v)
moeten in Zandvooit wonen, tussen 21 en 45 jaar oud zijn en een
minimale lengte van l 70 m. hebben (vi. 1.60 m.).
Voo i t s dienen /ij van onbespioken gediag te zijn en een medische
keunng te ondeigaan.
De leseivisten dienen geduierde twee jaai een opleiding te volgen
die van septembei t/m mei wekelijks woidt gegeven.
In de zomcimaanden moet af en toe praktische dienst worden
gedaan Daainaast woidt eenmaal m de 6 weken een vuuiwapen-
opleidmg gegeven.

VOORLICHTINGSAVOND
Op dinsdag 5 juni 1 984 woidt aan het Buieau van Politie, Hoge-
weg 37 te Zandvooit een infoi matie-avond gehouden, waarbij de
taak en functie van de leservepohtie zal woiden toegelicht.
Op deze avond kunnen tevens persoonlijke gesprekken met de staf-
leden van het koips worden gevoeid.
De avond begint om 20.00 uur; de zaal is om 19.45 uui geopend
Wie op deze avond veihmdeid 15 kan telefonisch nadere mlichtm-
gen veiknjgen bij G W. Schaap, Commandant Reservepolitie,
tel 0250/ - 15140 na 19 00 uui.

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel. 17093

ZQMERPLANTEN voor tuin en balkon
, groot assortiment o a petunia, afrikanen, begonia, balsemienen ''
, e d Geraniums hand en staand
' 4 zaaigeraniums voor 10.-. 3 zakken bemeste tuinaarde voor
10,-. (afgehaald geldig van 24 mei t/m 2 juni)

_ Div soorten bloem- en balkonbakken. Bemesting Pokon, Wolf,
• ASFen Gardena.

Kamerplanten, gereedschappen, tuinartikelen.
Vaste planten in pot, heesters en rozen in pot.

m<m*&>m*:&^^

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
'/3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparenméértlan energie' Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier

van 0,08 cal m2hoC. ^ _Knipping (Dld.)
modelhuis/showroom

• 15 jaar garantie
• nooit meer schilderen
• 5-punts sluiting
• preventie tegen inbraak

leverbaar m vele kle
geluidwerend
ventilatiestand
draai-kiep systeem

• Schuifpuien
• Rolluiken

_^
OJJ

PERFECTIE OPMAAT!

Hans Wiering
Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)

1682NSZwaagdijk
Tel. 02290-6 12 95

VERKOOPKANTOREN

«••••••••IMMBMB^MnM

Diverse soorten glas
Levering inkl. therm.
beglazing

• EGMOND BINNEN
TEL 02206-3545
• LANDSMEER

TEL 02908-1165
• ZWAAQ

TELL 02290-39605

Stuurt u de antwoordbon
ingevuld m een
gefrankeerde envelop

- naar ons op voor
nadere

J informatie JCW7>~

VERKEERSREGELING

Buigemeestei en wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten m de
"Verlengde" Haltestraat een gedeelte van de
rijbaan - aan de noordzijde - door middel van
een doorgetrokken streep als fietsstrook aan te
duiden en ter hoogte van de uiti itten deze
fietsstrook dooi een onderbroken streep van
de njbaan af te scheiden.

Het desbetieffende verkeeisbesluit ligt van
24 mei 1984 tot 22 juni 1984 ter inzage op
de afdeling Algemene Zaken van het Raadhuis.
Het Raadhuis is daartoe opengesteld van 8.30
tot 12.30 uui.

Zandvooit, 17 mei 1984.
Buigemeester en wethouders voornoemd,
De Secietans. De Burgemeester,
A.H. Merts. J. Attema l.b.

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

BIJ de Dienst van Publieke Wei ken is plaats
vooi een

PLANTSOENMEDEWERKER
Vooi de aanleg en het ondeihoud van gioen-
vooiziemngen, alsmede het planten en ver-
zoigen van bomen.
Het bezit van het diploma aankomend hove-
niei is noodzakelijk.
Het bezit van het diploma lageie tumbouw-
school of vakbekwaam hovemei strekt tot
aanbeveling

Aanstelling geschiedt m tijdelijk dienstver-
band vooi de duur van 12 maanden, waai na
- bij gebleken geschiktheid - aanstelling in
vaste dienst kan volgen.

Salans van f. 1.896,-- tot f 2.334,- pei
maand (loongroep III).
Bevoidering naai gioep IV (salans pei maand
f. 1.937,-tot f 2.477,-) behooit tot de
mogelijkheden.
Vooi jongeren t/m 20 jaar gelden leefti jds-
lonen.
De genoemde salai issen zijn gebaseeid op
een ingeschat functie-niveau. De functie zal
te zijner tijd nog worden gewaardeeid.

Vakantietoelage 7,5 o/o.

Bezit van njbewijs BE of BCDE stiekt tot
aanbeveling

Zowel mannelijke als viouwehjke kandidaten
kunnen naai deze functie solliciteien.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, leferen-
ties, diploma's eventueel njbewijs en verrich-
te weikzaamheden, kunnen binnen 14 dagen
na het veischijnen van dit blad woiden ge-
ncht aan de directeur van de dienst van
publieke werken, Raadhuisplem 4, 2042 LR
Zandvooit

Het is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

Ook verhuur van barbecues.

Vreeburg & Zn.
HALTESTRAAT 54

ZANDVOORT
TEL. 1 24 51

JOEGOSLAVISCh RESTAURANT
Zeestraat 41 Hl IDDOXIAIII/ Jansstraat 44
Zandvoort UUtSnUVlllllV Haarlem
Tel 02507 15110 Tel 023-322609

Hi'i'ft nu in buiilt! s.ikvn om, spe< 1,1,1!

menu
(van maandag t m vrijdag)

\tukltrmxt
qi'ntixU'qnllpltitit

Div soorten vlees /mager>
rnt't i/cfsc s,;/,i(/(', s.ji/s i-n ,i,>r(/,i/>t>t'//x/rt'i

p.il.ii ink.i
w.inn //r/is/c mi'l koude rounivullini/

f 15.50
De gehele week weer open.

Voor reservering vanaf 14.00 uur

Gevr betrouwb. HULJ
VOOR SCHOONMAAK
WERKZ. v. 3 uur p. wee
ƒ 12.50 p. uur. Br. ond. nr
2769 bur. v d. bl.
Te huur kleine SLAAPKA
MER ƒ 275 - p. maand'. Te]
03507-15182-16033.
Te huur aang. gem. ETA
GE ƒ 750 - p mnd , slaapt
ƒ 350.- p.
Zandvoort,
straat 11.

mnd. all-ir
Bilderdyli

W. BLUYS BLOEMEJA
HUIS, pracht begon
ƒ 4.50. Wmkelcentrui
Nieuw-Noord
* WIE HELPT LANGDU
RIG ZIEK JONGETJE AA'
TIJDVERDRIJF? Alle sooi
ten postzegels welkom, t
Wijngaarden Vrussemj
gerweg 145, Heerlen. '
* Te koop RELAXSTOEli
skaileder ƒ 300.- z.g.a i
Tel. 02507-14248.

f 100.-

* Te huur 6-pers. STACW
RAVAN op recr.campin
m bosrijke omgeving b
Oisterwijk (N.B.) ƒ 300
p.w., huisdieren toeg<
staan. Tel. 02290-3666!
b.g.g. 020-443411.

* Dame zkt. voor zo spa
dig mogelijk ruime KA
MER voor tijdelijk of lai
ger, liefst waar meer mei
sen wonen, ofte huur gevi
kl. woning m ruil voc
mod ruime terrasflat i
Gooi (huur) Tel 19112.
* Gezocht KAMER O
ETAGE in Zandvoort vcx
l persoon Telefoonn
02507-15927. ;11

Te koop CROSSFIETfil
Superstarprof BMX 20 a
van ƒ 420 - voor ƒ 150
closet kompleet br. + d
nieuw ƒ 40.-. Tel 0250
17421, na 4 uur

• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30.-,

m.m.v. oud-coureur en anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT20-TEL. 02507-1 2071

* Te koop DAMESFIE1
ƒ 150 -, tandemasser aa
hangwagen t.ea.b., han
legkast ƒ 75.-. tel 0250
17421, na 4 uur
* WERKSTER gevraagd
x per week 2 uur, hoi
loon Tel 13542.

A D V E R T E N T I E S V O O R D E P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere

huisraad te koop' Kortom alles wat u in de parti-
cuhere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudeh|k personeel

Gebruik bi| het mvui'en van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad
i i

De tekst van uw giatis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling VVeekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

01 afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Plaats

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

/ SCHILDERWERK
AUG. v. d. Ml J E
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

„Pa"Hildering,
hartelijk gefeliciteerd met je 25 jaar
trouwe dienst bij de Kamer van
Koophandel.

We zijn je niet vergeten vanuit
Marokko.

LUDYenJOSIEN

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat20 - Tel. 02507 -1 43 65

* HUISHOUDELIJKE
HULP gevraagd, lx per
week, gedurende ca. 3 uur
Telefoon 02507-17173, na
19 00 uur

* Spoed' Te koop ma
ZEEVLETL. 500 x 180 j
wagen, 25 pk Yamaha
m wagen + veel toebe
Inl. 02507-18271, Zan
voort
* Met wie mag ik MEER1
DEN? Bestemming Waj
derpolder. Van ± 8.15 u
tot ± 17.15 uur is mi
werktijd. Tel. 025C
15842

Elke dag een feestdag
met bloemen van
BLOEMENHUIS

j. BLUYS:
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 2060
in al uw VRIJDAGAVONDEN

bloemwerken. ZONDAGMIDDAG GEOPEND

Fa. Gansner & Co.
GAS- sn OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein • Tel. 1 50 68 /1 3812 /1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS, enz.

HILLEGOM-ANT1EK
Honderden gezellige meub
in vele houtsoorten v. be-
taalb. prijzen ook klem an-
tiek. Leidsestr 122 in tuin-
centr. Dagel. geop koop-
avond 02520-20993.

PBDICURE uitsluitend bij
u aan huis Tel. 023-
291706

Voor voordelig SCHILDER-
, WIT- EN BEHANG-
WERK, De Boet. Tel.
02507-15655, voor vrijblij-
vende prijsopgave.

* Wie heeft destijds GE-
BELD INZ KLEDING
VRIEND BOOREILAND
Ben tel nr. kwijt Het be-
treft div. Kostuums maat
56. Mijn nr. is 02507-
13807
* Te koop aangeboden om-
gebouwde WESTLANDER
13 meter, zes slaapplaat-
sen, keuken en toilet. Tel
02507-13142

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier Vraag
offerte! Tel. 020-999245.

'SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN
'TIES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI
CULIER
Wlc'O-advcrtentles worden gezel over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO S".
Plaaismg is mogelijk in de volgende edities
Badhosveso/Slotonso Courant en Zwanenburgse/Haltwegse
Courant/ 0.47 per millimeter.
Sluillijd dinsdag 17.00 uur.
Hoofddorps/Ver.neper Nieuwsblad f 0.43 per millimeter.
S'uitliid. dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02977-28411 ol 02958-
2673 ol afgeven ol zenden aan:
•v Weekmedta Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Bfdhoevpse/Slotense Courant, p.a. Verkuyllaan B, 1171
EE Badhoevedorp.

» Plr-atslng is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Combinatie O + Weekblad Ouder-Amslel, Amstelveen;
Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde Vener, Aaismeer-
der Courant, Buite.nveldertse Courant, Diemer Courant, De
Nieuwe Btjlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van hc
Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
post-Walerland, De Zaanse Gennsbode, De Nieuwe Wees
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4 80 per millimeter.
Sluillijd vnn^ag 1G 00 uur.

• Inlormalic over onze overige aanlrj'citelijkc advertentioco
mmaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren vd
knjgbaar.
O Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 m rekening g
bracht
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bcwi|snummc'!
verstuurd Op verzoek wo'dt aan de adverteerders builen hè
vcispicidingsbicd een krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1 nt:

in rekening gebracht.

U kunt do Ickst v.in uw Mcro-advcrtenlic corn Z. leletonisd
opgeven lel 020 5&2 300«. 020 502 3005 ol 020-502 29&'
(deze nummcis zi;n met voo' bczorqXlachlen) ol zenden aa"
Centrale ordcratdcllng Wcckmcdia.
Postbus 122.
1000 AC Amsterdam.

De sluilli|den - behalve die op vrijdag • gelden voor plaatsx^'l-
c week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart»
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IOBBY GROEIDE UIT TOT LEVENSWERK

'n schat van 'n hondje' vergt
lieer verzorging dan men denkt
ZANDVOORT - „Het karak-
van de boxer is van de aller-

ootste betekenis. Zijn rustige
rd en grote aanhankelijkheid
or huisgenoten, alsmede zijn
zondere genegenheid voor het
ad, stempelen de boxer als de
;ale huisgenoot." Deze fraaie
men staan te lezen in de offi-
•le raspunten die de Neder-
idse Boxerclub hanteert bij
t beoordelen van boxers op
itoonstellingen.

" De gemiddelde boxereigenaar zal
ze zinnen volledig kunnen onder-
irijven, daarom koos hij of zij juist
or de boxer. Voor fokkers komt er
er bij kijken. Behalve het karak-
, is voor hen ook het uiterlijk van
boxer van het grootste belang,

n van die fokkers is mevrouw Tine-
Hartman die sinds 1970 de scepter
aait over boxerkennel „Of the Fre-
ny Hill" aan de Kostverloren-
aat.
Die kennelnaam is al een verhaal
art. Als je wilt gaan fokken kan je
n kennelnaam aanvragen bij de
ad van Beheer op Kynologisch
bied. Je doet dan een aantal voor-
llen en zo kwamen wij aandragen
t namen als „De Branding", „Van
ndevoerde" en nog wat fraaie be-
nksels. Als laatste mogelijkheid
ïgereerden we „Of the Fremony
l". Omdat de andere namen al er-
ns bestonden kregen we Of the
emony Hill toegewezen. Fremony
nkt erg Engels, maar betekent in

taal niets. Het is gewoon een
ord dat we hebben samengesteld
de namen van onze kinderen Fred
Monique", vertelt mevrouw Hart-
m in een kamer van haar huis waar
halve de boxers Rollo en Nancy tal
n prijzen, boxerboeken, boxerbeel-
n en zelfs een boxerflesopener ge-
gen van haar grote hobby.
Hoe komt iemand die boxers wel
ik vindt zover dat alle tijd, inclu-
f de vakanties, opgaat aan verzor-
g, studie en het bezoeken van ten-
s tellingen?

fineke Hartman: „Toen we trouw-
n wilden we een hond. Mijn grote
ns was een boxer en mijn man wil-
graag een herder. Het werd uitein-
ijk een boxer. Omdat ik met een
xer was opgegroeid en op die ma-
T de liefde voor deze honden met
paplepel kreeg toegediend was

or mij de keuze volstrekt logisch."
Die eerste boxer beviel zo goed dat
familie Hartman begon te denken
n het fokken van een nestje. Na
ig wikken en wegen werd gezocht
ar een hond die aan de belangrijk-

raskenmerken voldeed en zo
am Anoeska van de Keerderberg
het bezit van de Zandvoorters.
or een kortstondig huwelijk van
.oeska met een boxerheer die de in-
ukwekkende naam Chico vom
us Germania droes weM rie

Aristocraat of the Fremony Hill met dochter Amber Scarlet,
een foto van enkele jaren geleden want Aristocraat is
inmiddels overleden.

droom werkelijkheid: er werden jon-
ge boxers geboren.

„Dat eerste nest was meteen raak.
Een van de reutjes die geboren werd
noemden we Aristocraat, kortweg
Arco. Met Arco hebben we tot nu toe
de meeste successen op tentoonstel-
lingen geboekt. Het was een typische
boxer, aanhankelijk, intelligent en
hij had een aangeboren gemak om
met kinderen om te gaan."

Met de komst van het eerste nest
was ook het probleem „waar laat je
de pups die je niet wilt of kunt hou-
den" binnen het vizier gekomen. „Er
zijn al zoveel verhalen over leuke jon-
ge hondjes die vol enthousiasme wer-
den binnengehaald, maar later weer
wegmoesten dat we er geen behoefte
aan hebben om meer-van die verha-
len te creëren. Daarom zijn we nogal
precies bij het overdragen van hon-
den. Mensen die weinig tijd hebben
om met een jonge hond om te gaan,
komen bijvoorbeeld niet in aanmer-

kmg voor een hond van ons. Zelf
houd ik mijn honden in huis omdat ik
dat beter voor ze vind, ze gaan met
mensen om en leren, op die manier
zich in huis te gedragen. Dan ga ik
zeker geen hond verkopen als ik het
idee heb dat het beest ergens terecht
komt waar hij aan zijn lot wordt over-
gelaten."

Deze instelling brengt nogal wat
werk mee. Om te beginnen zijn er uit-
gebreide gesprekken voordat iemand
een Of the Fremony Hill boxer kan
kopen. Als de koop eenmaal is geslo-
ten kan de koper er zeker van zijn dat
vanuit Zandvoort wordt geinfor-
meerd naar de welstand van de bo-
xer. Aan de andere kant weet iemand
die een hond bij Tineke Hartman
heeft gekregen dat de nodige raad en
daad wordt bij- en nageleverd.

„Wij zetten in feite die boxers op de
aarde en daarom vind ik dat we ook
moeten zorgen dat ze ergens komen
waar ze naar hun aard kunnen leven.

Soms loopt dat mis, maar dan zoek je
net zo lang tot je een oplossing hebt
gevonden," zegt mevrouw Hartman
terwijl ze Nancy over de kop aait.
„Gisteren hadden we nog zo een ge-
val. Een hond die een maand of zeven
geleden bij ons is gehaald De men-
sen waarvan hij nu i.s kunnen hem
met houden. Ik probeer een nieuw
huis voor hem te vinden en als het
helemaal niet anders kan neem ik
hem tijdelijk wel weer terug De Bo-
xerclub heeft voor gevallen als deze
een opvangcentrum m Brabant,
maar ik los het liever /elf op. Ik weet
dan tenminste waav mijn hond is ge-
bleven."

Wie een boxer wil hebben moet
daar een bedrag voor neertellen dat
ligt tussen de vijfhonderd en duizend
gulden. Daarvoor ontvangt de nieu-
we eigenaar een hondje dat in het be-
zit is van de nodige inentingen, een
tatouage en een stamboom. Hoe
meer namen van voorvaders en -moe-
ders die op schoonheidswedstrijden
voor honden prijzen hebben gewon-
nen op de stamboom staan vermeld,
hoe hoger de prijs zal zijn die voor
een hond betaald dient te worden.

Over de tentoonstellingen, de
schoonheidswedstrijden voor hon-
den, zegt Tineke Hartman: „Ik vmd
het eigenlijk een tegenstrijdige zaak.
Het is leuk om met je hond daar naar
toe te gaan en een goede beoordeling
te krijgen. Aan de andere kant vind
ik het eigenlijk helemaal niet zo be-
langrijk wat een ander van mim hond
vind, aU ik hem of haar maar leuk
vind, dat is uiteindelijk het belang-
rijkst. Niet iedereen denkt er zo over.
Je ziet nogal wat fanaten op tentoon-
stellingen rondlopen Als de hond
van zo iemand eens wat minder
beoordeeld wordt is het huis te klein.
Het arme dier wordt m een hok ge-
kwakt en er wordt niet meer naar om
gekeken. De lol is er dan gauw af
hoor. Er zijn ook mensen die honden,
die niet voldoende worden beoor-
deeld, meteen verkopen Ik kan me
dat niet voorstellen. Ik huil nog
steeds tranen met tuiten als een
hond die ik wat langer heb gehad
weggaat of als een van de honden
overlijdt."

Waarom ga je toch door met fokken
en tentoonstellingen bezoeken als er
zoveel dingen gebeuren die je niet
aanstaan? „Ik ben iedere keer weer
onder de indruk van een nest jonge
hondjes. Het is aandoenlijk om te
zien hoe uit die onbeholpen pups fij-
ne boxers groeien. Daankomt bij dat
je als fokker contacten nodig hebt en
die doe je op tijdens tentoonstellm-
gen. Daar zie je tal van honden en
daar doe je de keuze voor eventuele
kruisingen. Misschien kan je door je
enthousiasme en liefde voor de boxer
anderen beïnvloeden en op die ma-
nier wal voor de honden betekenen.
Hoe lang ik doorga? Ik denk tot het
moment dat ik niet meer weet waar
mijn honden precies wonen, dan
wordt het tijd om af te haken."

ZANDVOORTSE WAARNEMINGEN: JULES FRANSEN

Een gezond zeeklimaat
Onlangs werd mij de vraag:

gesteld of wij in Nederland een
gezond klimaat hebben. Geluk-
kig kunnen wij hierop positie!
antwoorden. Dank/ij de ligging
van ons land in de sterke wes-
teinvind/one vindt er een regel-
matige aanvoer plaats van zee-
lucht. En juist door dit afkoc-
lingseffect is het Noordzeckli-
maat zo prikkelend. Natuurlijk
komen in ons land ook wel
zwoele dagen voor, die het ge-
volg zijn van een hoge tcmpcra-
tuur en hoge luchtvochtigheid
en daardoor een drukkende kli-
maatfactor vormen, doch die
vleugjes warmte bij ons zijn
heel wat anders dan bijvoor-
beeld de hittegolven die in het
oosten van de Verenigde Staten
voorkomen en daar heel wat
sterfgevallen veroorzaken.

Belangrijk is ook dat de flin-
ke windsnelheden in Necler-
land, mede in de hand gewerkt
door de vlakheid van het ter-
rein, hoge concentraties van
luchtverontreinigcrs tegen-
gaan. Bovendien brengt de
vaak onstabiele opbouw van de
atmosfeer in ons land verticale
luchtstromingen met zich me-
de, die gassen en kleine zweven-
de deeltjes, o.m. afkomstig van
motorvoertuigen en indns-
trieen, meevoeren naar hogere
luchtlagen. Alleen in voluit
hoogzomersc perioden met een
hogedriikgebicd hoven Duits-
land, de Oostzee of de Alpen ko-
men wij een stabiele atmosfeer
tegen met weinig verticale be-
wcging. Wil deze echter een ho-
gc verontrcinigingsgraad be-
werkstelligcn, dan moet nog
wel aan een voorwaarde wor-
den voldaan: warmte in de bo-
venlucht. Zo'n „hoge warmte-
laag" fungeert in feite als een
plafond. De afvaldeeltjes kun-
nen niet naar hogere regio's
ontsnappen, maar worden vast-
gehoudcn onder de warme
luchtlaag, die inversie wordt
genoemd. Inversie betekent
niets anders dan temperatuu-
romkering. Normaal daalt de
temperatuur bij toenemende
hoogte, nu stijgt zij juist en dat
is „abnormaal". Als zo'n toe-
stand met warm, windstil hoge-
drukweer zich ettelijke dagen
handhaaft, neemt de lucht-
vcrontreinigincr hand over

hand toe. Schijnt de zon dan
door de vuile wolken heen, dan
wordt door (biochemische pro-
cesssen o.m. ozon gevormd.
Ozon beschermt ons op hoogten
van zestig kilometer of meer te-
gen de gevaarlijke ultraviolette
straling van de zon, maar op
zichzelf is het een gift ig gas en
uiterst ongezond voor de mens.
Zeer berucht en min of meer
permanent zijn de ozon-toestan-
di'n in Los Angeles, de Ameri-
kaansc stad, waar dit jaar de
Olympische Zomerspelon wor-
dcn gehouden.

De ernstigste vorm van luelit-
verontreiniging treedt op bij
temperatuurinversies nabij het
aardoppervlak. Deze doen zich
voor in rustig, koud en vochtig
hogedrtikweer in de herfst en
winter. Zulk een situatie ver-
wekte in 1952 in Londen de ca-
tastrofale .smog; een mengsel
van rook (Engelse smoke) en
mist (Engelse fog). Er ontston-
den bijzonder giftige chemische
stoffen, die ogen en ademha-
lingswegen aantastten en wel-
ke duizenden, meest oudere
mensen en mensen met een ver-
minderde weerstand, het leven
kostten.

Tegenwoordig bestaat er een
wet, die op windstil le hoge-
drukdagen met grote kans op
stagnerende luchtvcrontreini-
ging de uitstoot van gevaarlijke
stoffen door industrieën - ook in
ons eigen Rijnmondgebied - ge-
heel of gedeeltelijk verbiedt,
tot zover Paul Dekker.

Regen van betekenis
Voor het eerst m biina twee

maanden heelt het m onze regio
weer eens flink geregend. Op
zondagmorgen werd m Zand-
voort 14 mm regen gemeten.
Maandag 21 mei werd een re-
corddag, het regende urenlang
en de aftapping op dmsdagmor-
gen loog er niet om: 29 mm re-
gen, tegen 20 mm in het bmnen-
land (Mijdrecht) De tempera-
tuur ging daarbij behoorlijk
achteruit, m Zandvborl langs de
kust 15' C. doch m Mijdrecht
werd het op 21 mei met warmer
dan 11.3° C. Bijzonder lage waar-
den voor eind mei. De afgelopen
week heeft de temperatuur zich
op een niveau bewogen van 16 a
17° C Holnns moet worden vast-

HET WEER

door Paul Dekkers

gesteld dat de/e meimaand w e i
mg echt zomerweei heelt ne-
bracht. Vorige week woensdag,
na een mistige nacht en vroede
ochtend met een /ichl van non
geen honderd meter, kregen etc
bewoners in het, binnenl.mcl de
warmste dag van mei In Mi|
drecht werd het die dag 20 l C
In Zandvoort danrontrucn
kwam de temperatuur mrt lm
ger dan 18 C Na de legen van
donderdag, 15 mm, volgdon
twee betrekkelijk droge d;i';rii
doch in de nacht van /atorcUi-.;
op zondag begon de nat t igheid
pas goed Niet mindei dan 15
mm regen werd afgetapt

Luchtdruk
De luchtdiuk is de l aa t s t e

week behoorlijk laag geweest
rond de 990 milibaar afkomst ig
van de lagedrukgebieclen waar-
in wij ons bevinden Toch \ul
een lagedrukgebied met alnul
zeggen dat het dan ook regent
In tegendeel het komt veehul
dig voor, wanneer -/.e bl i jven
„hangen", dus niet van oo.st
naar west of noord naai /,uid
trekken, dat er 'ach droge peno-
den met zon kunnen voordoen
Een lange periode kan twaal l
uur aanhouden, dit type woei
wordt ook wel ..buiig" genoemd
hetgeen niet wil zeggen dat ei
dan direct buien tot ontwikke-
ling komen „Buiig" weer kan
dus droog weer betekenen, maar
een hemel die van t i j d tot ti jd
bewolkt. Dit weertype komt vrij
vaak voor Het geluk dat do
Zandvoorters dan hebben i.s dat
zrj aan de kust wonen, daar is
het dan meestal 20-24'< dioger
en vaak zonniger dan in het b tn-
nenland. Tempera tuumorrrui
len voor de periode 23-30 mei

Max. temperatuur oveirlan 19
C

Min temperatuui 's nachts 9
C

Uitstekende
Pasen

ZANDVOORT - Via de direkteur
van de Stichting VVV Zandvoort ont-
vingen wij onderstaande brief van de
heer Hans A. Pitzke, Marienburger-
weg 10, 4880 Mulheirn-Ruhr.
Sehr geehrter Herr Hilbers,
gestalten Sie zunachst, daI3 ich mich
dafur entschuldige, in deutscher
Sprache zuschreiben, aber so kann
ich mich besser ausdrucken.

BRIEVEN

Seit mehr als 15 Jahren verbnngen
meme Familie und icli einige Male im
Jahr Urlaub in Zandvoort. Wir lieben
das Meer. die Umgebung, Ihre Stadt.
Leider wird unsere Sympathie seit
geraumer Zeit erhebhch beeintrach-
tigt. lm vergangenen Jahr versuchte

Wilde vogel
Deze week een wilde vogel, na-

melijk Marcel Schutte uit Zand-
voort die zich maandagmiddag
bezig hield met surfen in de stro-
mende regen bij windkracht 6.

Ideaal surfweer volgens Mar-
cel, die het niets uitmaakt of het
nu regent of dat de zon schijnt.
„Met surfen word je toch nat, of
het nu van de zee of van de regen
is. Het enige dat telt is de wind,
en als er een goede surfwind
staat, dan surf je", zo eenvoudig
is dat.

In ieder geval was Marcel wel
equipped, want hij droeg een
goed wctsuit en een trapeze. We
missen een reddingsvest. Hoe zit
dat? Marcel houdt van surfen en
doet dit meestal op het Noord-
strand bij Club Nautique. Hij
kan deze foto, gemaakt door Jan
van der Leij, komen halen op het
kantoor van Zandvoorts
Nieuwsblad tijdens kantooru-
ren, Gasthuisplein 12.

Het seizoen lijkt nu officieel
begonnen, want de strandpost
van de politie is ook weer be-
mand. Bekende gezichten dit
jaar, want het zijn opnieuw bri-
gadier Schilder, de HAG's Hem-
pénius Schouten, Van Rhijn en
Van Dam, plus de AG's Keur en
Van Leeuwen die het strandde-
tachement vormen. Zij worden
dit jaar opnieuw bijgestaan door
„kinderjuf" Joke de Rooy.

U weet niet wat „HAG'S" zijn?
Het heeft niets te maken met
koffie Hag, al kunnen die jon-
gens uitstekend koffie zetten.
Het schijnt de afkorting te zijn
van Hoofdagent. Wat AG is laat
zich dan snel genoeg raden.

Traditioneel was het ope-
ningsdrankje dinsdagmiddag op
de strandpost nabij de rotonde.
Opvallend was het dat bijna ie-
dereen die met het strand te ma-
ken heeft, ook daar aanwezig
was.

Een vertegenwoordiging van
de strandpachters, wat zeg ik,
het hele bestuur van die vere-
ning, enkele buurpachters, dus
vlak bij de Rotonde; de vishan-
delaren, die als verrassing ver-
rukkelijke haring hadden mee-
genomen. „Het hapje bij de bor-
rel" volgens vishandelaar Keur.
Verder waren er vertegenwoor-
digers van de tentenkampen, de
watersportvereniging, de red-
dingsbrigade, het Rode Kruis,
kortom iedereen die iets met het
Zandvoortse strand te maken
heeft was er. Ook enkelen die er
niets te zoeken hebben, maar
dat verhoogde alleen de gezellig-
heid.

Door korpschef enkhorst
werd in een kort welkomst-
woord de nadruk gelegd op de
goede samenwerking, die er on-
danks de verschillende belan-
gen bestaat. Een samenwerking
die niet altijd probleemloos ver-
loopt, maar problemen zijn er
om opgelost te worden, aldus de
korpschef zonnig. Een gezellige
opening van de politiepost op
een wat sombere winderige dag,
maar dat was dinsdagmiddag
niet zo hinderlijk. Nu had ieder-
een zich vrij kunnen maken en
dat wil op een zonnige dag wel
eens anders lopen.

,Tante" Rietje

Ja en dan zitten wij met een
zware steen op de maag, want
wij hebben „tante Rietje Mole-
naar" op het hart getrapt. Er is
door ons een foto gepubliceerd
uit de jaren dertig van Huigie
Molenaar en zijn viskar, met Jan
van Kee en Opa Koper en wat
schreven wij " en kleine

Jan van Kee. De dames zijn
waarschijnlijk badgasten".

Nou, dat hebben wij moeten
horen. Zegt tante Rietje: „Heb
ik dat nu verdiend met al mijn
harde werken om voor badgast
uitgemaakt te worden? En mijn
Marian aan te zien voor kleine
Jan van Jan van Kee???"

Ik moet eerlijk bekennen dat
ik wat aarzelde bij het woordje
„badgasten" tante Rietje, het
leek er namelijk op dat de vrouw
op de foto een haring schoon-
maakte... en ja... als je ook met je
rug naar een kiektoestel gaat
staan in de jaren dertig, dan
moet je niet verbaasd zijn als
men je in de jaren tachtig niet
direkt herkent. Volgens mij is
ook „de kleine Jan van Kee"
schuldig aan het foute onder-
schrift. Hij zegt natuurlijk van
niet. maar hij wist zelf ook niet
meer wie er nu op die foto stond.

Maar ik maak het graag goed.
beste mensen, het was tante
Rietje Molenaar op de foto, met
duizend verontschuldigingen.
Nu goed?

Kadootje
Overigens, er valt nog iets

goed te maken. Niet vermeld
werd bij het bericht over het
succes van de gratis graveerak-
tie voor fietsen door de politie,
dat een politieman uit Zand-
voort op het idee was gekomen,
om de mensen die hun fiets gra-
tis konden laten graveren, op-
merkzaam te maken op een door
hem neergezette bus, waar men
giften kwijt kon voor de red-
dingsbrigade.

Dat was niet aan dovemanso-
ren gezegd, want na de gra-
veeraktie telde men ƒ 405.65 die
aan de Zandvoortse afdeling

van de Bond tot het redden van
drenkelingen werd overgedra-
gen.

„Moet nog even vermeld wor-
den, da's niet meer dan billijk,
want wij zijn er blij mee", aldus
Torn de Roode, die er nadrukke-
lijk op wees dat zijn naam met
een mmm geschreven dient te
worden. Geen „n", maar „m",
waarvan akte.

De reddingsbrigade behoefde
zondag slechts in aktie te ko-
men voor één zeilboot die met
pech kampte. Overvallen door
de toch nog onverwacht opge-
stoken wind laat m de middag.

Traditie

Heel wat meer zeilboten zullen
op Hemelvaartsdag aanwezig
zijn wanneer de Watersportver-
enigmg met veel plichtplegin-
gen door Neptunes een fles gee-
strijk vocht gaat overhandigen
aan brigadier Schilder en zijn
mannen „voor eventualiteiten".

De opening van het zeilsei-
zoen in Zandvoort op Hemel-
vaartsdag is altijd een kleurrijke
gebeurtenis en nu maar hopen
op goed weer.

Op Hemelvaartsdag wordt bij
Club Maritime ook een nieuw
drankje geïntroduceerd, een
cocktail Maritime zogezegd, Het
schijnt te bestaan uit whisky,
gingerale, sinaasappelsap, ci-
troen. ananas en komkommer.
De juiste dosering van dit geheel
is natuurlijk het geheim van de
barkeeper en niet verwacht
moet worden dat Johan dit ge-
heim prijs geeft. Wie het probe-
ren wil, kan op Hemelvaartsdag
dus terecht in Club Maritime.

Sportief

Een jaarlijks evenement dat in
juni start, dat zijn de strandlo-
pen door de 40+ veteranen Hol-
land. Ook dit jaar is de start en
finish bij Thalassa, het is een
wedstrijdloop op 6, 13. 20 en 27
juni, de afstanden zijn 4 of 8 km.
Gestart wordt er om 19.30 uur.

Het is een wedstrijdloop en je
kunt vier vrijdagavonden deel-
nemen. Dan bedragen de kosten
ƒ 15.-. Wil je maar een avond lo-
pen, dan kost dit slechts ƒ 2.50.

Het is een strandloop voor alle
leeftijden en voor alle wedstrijd-
lopers is er een mooie hermne-
nng. Bovendien zijn er veel ex-
tra prijzen te verdienen.

Inschrijvingen. Bij nr 8 caan

de avondtoerfietstochten onder
leiding van Klaas Koper en Dick
Castien gewoon door. Men kan
nog steeds starten, bovendien
heeft Klaas nog een groots eve-
nement georganiseerd, maar dat
heeft niets met het Zandvoortse
strand te maken, maar alles met
het Amsterdamse Bos. Hierover
elders meer.

Het lijkt rond Hemelvaarts-
dag druk te worden op het Zand-
voortse strand. Wanneer het
mooi weer is. zullen velen de
vrijdag achter de vrije donder-
dag wel een smpperdag opne-
men.

Misschien dat het komen-
de zondag ook mooi weer wordt,
er schijnt beweging te zitten m
de lage drukgebieden dus wie
weet?

Een snelle brandingboot compleet met telecommunicatie die de Komnk-
lijke Nederlandse Bond lot het Redden van Drenkelingen heeft ontvan-
gen uit de opbrengsten van de verkoop zomcrpostïcgcls 19S3.

De boten zullen op het Zandvoortse strand worden gedoopt Prins Bern-
liard der Nederlanden, Kroonpins \VMem Alexandcr en Prins Clans der
Nederlanden.

Illustere namen voor boten die sullen worden mgezet daar waar nodig,
bijvoorbeeld de Usselmeerracc, Rondje raji Texel etc.

De doopplechtigheid vindt plaats op zaterdag 2 juni door de mtvoc-
rend secretaris van het stichtingsbestuur Comité Zomerpostzegels mc-
vrouw H. Westerveld-Slager op het Zandvoortse strand bij de post Brok-
meijer.

man, unser Auto im Sempo&tweg aul-
zubrechen und es entstand erhebh-
cher Schaden In diesem Jahr. am
16.4., wurde unser Auto auf dem pai -
keerterrem Schuitengut auluebro-
chen, Scheiben zerschlagen. Ste
reoanlage entwendet und Benzin-
tank geleert Unsere Urlaubhfreudi '
war dahin. Wie wir horten, ist dies m-
zwischen der Alltag in Zandvoort
Nur wenige Schrille von un.serom
Haus wurde in den gleichen Tagen
ein VW-Golf sogar gestohlen
Und was las man z B im „Zandvooi ts
Nieuwsblad"9 „Duizende loensten
heeft beleefd een uitstekend Pasen
1984". Warum wird veischwiegen.
da!3 knminelle Elementc Tag lui Tai<
aktiv sind' Warum ge.steht man
mchl ein. da/3 die Pohxei nicht m dei
Lage ist. einzugieifen1 ' Will man
mchl noch mehr Toun.sten abhdii er
ken9 Wir wurden auf jeden Fall nui
noch einmal nach Zandvoorl kom-
men, wenn es eine Moghdikeit gabe
das Auto an einem Tag und Nacht
bewachten Parkplatx odei m einei
Garage abzustellen Das ei.srheint
mir vordringlicher als das Aufst ellen
von Parkuhren
Nachdem mirdieRechmingen lui d»
Reparalur meines Autos voi lieden
muBte ieh Innen das emlach rmma!
schreiben. Eine Kopie dieses Bneles
schicke ich an das ,.Z Nieuwsblad
Mit freundhchen Grassen
Hans A-Pitzkc
Adjudanl Van Roon van de urinern
lepolile Ie Zandvoorl /egt h i j /ondi i
teleurgesteld te / i jn ovei d i t M - l u j ]
ven „Nadat vele jaren de g iauck \ an
het aantal inbiaken en du-ist.\llen
van en uit auto's is gestegen vic! ( :
vorig jaar een alname te cunsla le i rn
Ruim tachlig inmdi'i auimil ten nu i
genoeg, maai w i j hopen dat het ei i ,
begin is van een dulende l i j n Ju is t
door de afdeling \ o u i k o m i n g n i i s c h i '
ven wordt er erg veel wei k \ ei/et om
de burgers a t t e n t te maken op h< i
voorkomen van d ie fs ta l l en Denl,
maar aan de aktie Auto du ht buil
uit zicht Ik kan m i j \ uo iMelh n dat j i
teleurgeleld leageeit wannen pn
cies jouw auto hi'i <kn.'K\n \ a n dn M u
is geweest, tot'h aiag er met gcgi IH
raliseercl wolden W\) dorn ons licsl
en wanneer do bui gris en ooi /omoii
dal de dieven niet M .snel bn iir b u i t
kunnen komen clan kan dat ooi: aa i ,
leiding geven tot \ c rnu iu i rnn ' : \ ai
dit misdnji "

Aanstichsters brand
ZANDVOORT - Dr pol , t ir lired

uitgevonden wie de brand urs t i r ln
heeft op 9 mei in een kekloibox aan
het Van Fenemaplom Het b i i j i . c n
twee 12-jange meisjes te / j jn die m
de kelder sigaretten zaten Ir mken
en papieren in brand hebben ursto
ken. De schade die door do b i anu t n
de rookontwikkeling w r i r l vorooi
zaakt wordt geschat op f l U ooü -

Burenruzie
ZANDVOORT - Een 28-jaugi

Zandvoorter kreeg op /at ei dag 1 < >
mei ruzie mei zijn buien clooiclat hu
een beledigende opmerking urmaakt
had toen hij opzij moest gaan \on i
een vrouw dio met haai kind dr tor
gang lol hel gebouw enigs/ms br
moeilijkle De man van dr bolodigdr
vrouw nam de opmerking met er.
ging verhaal halen. Hij sloen s-ijn
buurman door een raam De/.e morst
met 16 snijwonden in de Manastirh-
ting worden opgenomen
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Samenkomst in Brugstraat
ZANDVOORT - Op zondag 27 mei

wordt in liet NPB-gebouw. Brug-
straat 15. om 10 30 uur een viering ge-
houden die de oekumemsche werk-
groep Exodus samen met mevrouw
A A in 't Veld en de heer J. van der
Meer j i lii'eil vooibeieid Het thema
luidt Ook de wonderen zijn de we-
reld nog niet uit' Trefwoorden zijn
viiandsrirnken rommumrat ip. kern-

bewapening, honger, . . .
Mevrouw In 't Veld houdt een toe-

spraak en de heer Van der Meer geeft
informatie over contactmogelijkhe-
den met mensen m Oost-Europa:

„Oost-west; beelden van elkaar en
communicatie met elkaar". Na de
viering is> er gelegenheid tot nadere
gedachtenwisselmg

Muziekspektakel
voor kinderen

HAARLEM - Op zaterdag 26 mei
wordt m het Concertgebouw in Haat-
lem het muziek.spektakcl ,,Als Maar
Vlugger" opgevoerd door het Muziek-
centrum Zuid-Kennemerland De
voorstelling begint om 14.30 uur

Met deze show waarin ondermeer
een brenkdance. een polonaise, een
fantare. een icggae, maar ook een
stukje uit de negende symfonie van
Beethoven voorkomen, willen de do-
centen en leerlingen van het muziek-
centuim laten zien hoe gevarieerd de
opleiding is op de school.

Kinderen van 7 tot 12 jaar zi)n wei-
kom en mogen hun ouders meebren-
gen De- toegang is gratis voor leder-
cen

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Bij de Zandvoort-

se Bridgeclub is deze week de laatste
wedstrijd van dit seizoen gespeeld.

De uitslag van de laatste wedstrijd
is als volgt: m de A-lijn behaalde de
familie Spiers de eerste 59.397r en
heeft daardoor een goede kans het
clubkampioenschap te behalen, in de
B-lijn eindigden de dames Heidoorn
op de eerste plaats met F3.39'/r en de
tweede plaats ging naar de dames
Menks en Roest Bij de C-lijn was de
eerste plaats voor de familie Veldhui-
zen met 62 81'<, terwijl de tweede en
derde plaats werden gedeeld door de
familie Stor en de heren Mulder Smid
en Reyer met 59.03r/r. De C-lijn wordt
thans aangevoerd door de heren Mui-
der Smid en Reyer die ongetwijfeld
naar de B-lijn zullen promoveren.

Telefonische inlichtingen bij de
nummers: 14060, 17836 of 18036.

Hoe de duiven
vlogen

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postduivenvereniging heeft onlangs
weer een wedvlucht gehouden. De
duiven werden m Arras gelost om
08.30 uur. De eerste duif werd om
13.15 getoond en de laatste om 14 05.
Uitslagen:
1. P. Peters: l, 8,24, 28, 41,46.
2. E. v.d. Meulen: 2, 9, 19.
3. R. Driehuizen: 3, 6,10,11,14,15, 27,
36, 38, 47.
4. H. Lansdorp: 4, 32, 34
5 W. Driehuizen: 5, 12, 17, 23
6. A. Molenaar: 7, 25, 31, 33, 44.
7. E. Heilegers: 13, 20, 37,42, 45,48, 50.
8. R. Harms: 16, 35, 39.
9. J. Heeremans: 18, 29, 43.
10. D, Zorge: 21.
11. J. Koper: 22, 26,40.
12. Th. Sinnige: 30, 49.

Juwelen uit auto
gestolen.

ZANDVOORT - Op maandag 21
mei hebben dieven de auto van een
Amerikaan opengebroken die aan de
Thorbeckestraat stond geparkeerd
en daar een juwelenkistje en een met
robijnen ingelegd zwaard gestolen.
De totale waarde van de kostbaarhe-
den wordt geschat tussen de it 7.000.-

en * 8.000.-. De diefstal vond plaats
omstreeks acht uur 's morgens. De
auto van de uit Colorado afkomstige
man heeft een Duits nummerbord.

TZB verslaat Rinko
ZANDVOORT - Rinko is er niet in

geslaagd om de goede resultaten m
de laatste kompetitiewedstrijd voort
te zetten. Een veel feller TZB kon na
een niet al te grootse zaalvoetbal-
wedstnjd de 4-1 zege veilig stellen.

Vanaf het eerste fluitsignaal was er
geen organisatie in het spel van Rin-
ko. TZB daarentegen bood hevig ver-
weer en was meer gebrand op de pun-
ten. Met enige snelle counters namen
de boys dan ook voor de rust door
Guus van der Mije en Cees Molenaar
een verdiende 2-0 voorsprong.

Na de rust kwam Rinko door een
vrije trap van Piet Keur snel terug op
2-1 en leek de gelijkmaker een kwes-
tie van tijd. Van het spel van Rinko
ging echter weinig dreiging uit, waar-
door het slim spelende TZB gemak-
kelijk de voorsprong kon verdedigen.
Rinko kwam nog wel tot een schot op
de buitenkant van de paal, maar voor
het overige had TZB weinig te verdu-
ren. Met goed en snel uitgevoerde
counters was TZB veel gevaarlijker
en uitbreiding van de score kon niet
uitblijven. In de slotfase knalde twee-
maal Martin van der Mije TZB naar
een 4-1 eindstand.

'n Zonnedak in
uw Volkswagen of

Audi is een extra waar u
veel plezier van kunt

hebben. Maar ook een hoop
narigheid als de kwaliteit of de

montage beneden peil is.
Bij ons bent u zeker van een

merkartikel voor een zonnige prijs.
En u hoeft uw auto beslist geen

dagen kwijt te zijn. Informeert u eens naar de
mogelijkheden bij onze receptie. Inclusief

montage v.a. f439,-.

Ruildelen tot
50% voordeliger. Bij

in ru i l zijn o.a. de volgen-
de defecte onderdelen geld

waard. • koppelingsplaat
' dynamo • diesel brandstofpomp
> waterpomp • remschoenen

SERVICE
Voor fU),- heeft u een Kever
Voordeelpas! Deze pas geeft u
recht op de volgende aanbiedingen
• u i t laa t compleet vervangen v.a.
f 210- «schok-
brekers HU x '̂- '̂
(achter) ver- u

vangen va. ^
r 139,- &?\ . .-
• 25"o korting '
op onderdelen (e\cl. aggregaten)

V.D.O Quan/ t i jdklokje
van l'86.10 voor

Set spatkippeii
eenvoudige montage.

prijs per sul v.a.

\blautomatischc antenne
Hirschmann. Garandeert
uoede ontvangst. 1£O

Van f191.10 voor I07/""

Set \Mcldoppen
Voor 13" velgen.

Prij/.en al vanaf

Zijvv indschermen QO
Spit air. Pri]s per set v.a. Q f f *

Originele ruitewisserbladen.
Voor Polo, Derby, Audi 50, Golf
en Jetta met gratis montage
f29,90.

Originele lakstiften.
In alle Volkswagen en Audi-
kleuren. Voorzien van haarfijn
penscel. Uit voorraad leverbaar
v.a. f7,60.

Originele Golf uillaatcind-
dcmper.
Met speciale n ikkeleoat ing
beschermlaag. Nu een heel jaar
garantie.
Inclusief montage v.a. l'145.-.

ERVICE
Controle van: accu, ontsteking,
carburateur, koelsysteem, uit-
laat, koppeling, remmen en
schokbrekers, ver l icht ing, ruite-
wissers en trekhaak/contact -
doos. f 60.-. (Inclusief afstelling).

Trekhaak.
Voor Golf, Jetta en Polo. Inclu-
sief clignoteur,kabelsel,hulpkop-
peling en montage v.a. f339,-.

VW-sport embleem.Voor alle
Volkswagens. Set bestaat uit: 2
voorstoelhoezen, l achterbank
„plaid hoes" -t- l gratis bij-
passende sporttas. AutoPlus
actieprijs f179,-.

Auto Strijder 6.V.
Burg. \ a n A lphens t r aa t 102, Zandvoort , Tel.: 02507-14565.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP
Verhuur, tafels, stoelen,

porselein, enz., enz.

Tel. 02507-12164-13713
WATERDRINKER

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-1 23 27

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel.02507-1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 3212

auto - brand • leven
alle verzekeringen

l FOTOQUELLE |
H Compleet foto/film- =
ËË assortiment, voordelig =
p| afdrukken en =
= ontwikkelen, =

l DROGISTERIJ =
l MOERENBURG |
i Haltestraat 8 =
= Zandvoort =

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f r i

Loekie Kistemaker-
v.d. Mcli

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel. 02507-14443,
b.g.g. 15185

TE KOOP:

GROTE
GARAGE

aan het
Burg. v. Fenemaplein

Inlichtingen:
MAK. O.G.

H. W. Coster BV
Tel.1 5531

Foto: Dick Loenen

Het mag niet, maar ja....
ZANDVOORT - Omwonenden van de Frans Zwaanstraat/Tolstraat hebben

de laatste weken met verbazing geconstateerd dat in de vrije Zuidduinen een
grote hoop tuinafval wordt gestort onder de bordjes „verboden vuil te stor-
ten" en dat deze berg afval nog dagelijks toeneemt.

Na de eerste lozing vermoedde men dat een stoute buurman zich niet aan
de regeltjes hield, doch toen de stapel ongekende afmetingen begon aan te
nemen, deed een ander gerucht de ronde.

„Werknemers van Publieke Werken, dit is afkomstig van de plantsoenen.
Dat kan niet anders, want er is niemand die zo'n grote tuin heeft", en dit werd
ook ter redactie gemeld.

Navraag bij de Dienst Publieke Werken deed de direkteur naar zijn hoofd
grijpen: „Wanneer wij dat daar gestort hebben, dan alleen omdat dit tijdbe-
sparend zou werken. Vroeger deden wij het wel eens, maar nu moet ik dit
onderzoeken", was zijn reaktie.

Een dag later meldde hij opgelucht dat deze dienst een rein geweten heeft.
„Niet van ons afkomstig, toch van de buren, maar zodra wij tijd hebben zullen
wij het weghalen", aldus ing. Wertheim.

Blijft toch de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het stortei
van het tuinvuil, want vuil is vuil ook als het afkomstig is uit tuinen en|
behoort daar niet gestort te worden.

-

\

26-27 mei 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, -tel,
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek*H.B.A. Mulder, tel. 13185.

WEEKEND: 26-27 mei 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag: 10.00 uur: ds. C.F.J. Antoni-
des uit Terborg. Kollekte Jeugdwel-
zijn-Kinderbescherming. Crèche aan-
wezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag: 10.00 uur: Dr. M. E. Brink-
man. Thema: „Hoe valt Jezus te her-
kennen?" Kindernevendienst en crè-
che.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: Oekumenische Werkgroep
Exodus, mevr. drs. A.A. in 't Veld.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur: EV met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 8.45 uur: stille viering. 10.45
uur: Hoogmis m.m.v. St. Caecilia-
koor. Thema „Uit de grond van zijn
hart".
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag: 9.30 uur: Zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen; 10.30 uur: Mor-
gendienst Ds. C. Holleman Rotter-
dam; 19.00 uur: Avonddienst Ds. C.
Holleman Rotterdam; woensdag
20.00 uur: bijeenkomst celgroepen;
donderdag 10.30 uur: Morgendienst.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode 15 mei - 21 mei.
Geboren: Marisja Marot, doch-

ter van: Endstra, Haico M. en
Van Ginkel, Carolina.

Gehuwd: Visser, Pieter Ch. en
Paap, Rosalia C., Vermeer, Leen-
dert P.H. en Oonk, Engelina A.
Paap, Robert K. en Van Velzen,
Helena J.M.

Overleden: Koning, Cornelia
P., oud 77 jaar. Leer, Gerrit, oud
57 jaar. Homan, Harkp A., oud 88
jaar. Paap geb. Magielse, Alida
M„ oud 85 jaar. Stokman geb.
Kokkelkoren, Anna M., oud 77
jaar. Visser, Jacob, oud 81 jaar.
Alkema geb. Lammertsma, Julia
Valentina, oud 87 jaar, Veenden-
daal, Willem A., oud 81 jaar. Van
Durjn geb. Sebregts, Maria, oud
79 jaar.

WIJKVERPLEGING: voor informa
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE
VERVOER (CPA) KENNEMER
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraa
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 o!
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
voor informatie, advies en hulp, tel
17373. Op alle werkdagen van 10.31
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbu;
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshui:
Louis Davidsstraat. Eerste en derdi
woensdag van de maand van 17.3(
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH
TING: telefonische hulpdienst ir
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00
17.00 uur, tel. 023-318115.

WATER
STANDEN

ZANDVOORT - De waterstand^
voor de komende week:

Datum
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

HW
11.42

0.17
1.14
2.01
2.39
3.16
3.53
4.32

LW
6.56
8.01
9.01
9.55

10.41
11.22
12.00

0.22

HW

12.45
13.40
14.24
15.03
15.40
16.14
16.52

Maanstanden: 30 mei NM 18.48
Springtij: 31 mei NAP + 96 cm.

19
20.
21.
22.
23
23.

12.

uur

ABO-cursus
ZANDVOORT - Bij voldoende t

langstelling organiseert de Zanl
voortse Sportraad een Algemene Bi
sis Opleiding. Deze gaat van start l
september aanstaande en zal worde
gehouden in het GemeenschapsM
aan de Louis Davidsstraat. De ABC
cursus is bedoeld voor mensen d
iets in een bepaalde tak van sp"
doen of willen gaan doen. Zoals '
naam al min of meer zegt, is de opl£

ding, niet gebonden aan een bepa»
de tak van sport; gericht op aspect*
die in alle vormen van leiding geve
in alle takken van sport voorkom^
een noodzakelijke ondergrond vot
elke trainings- of rekreatiesporttf
ders-opleiding.

De ABO-cursus flalt uiteen in t*£

delen namelijk, een onderdeel ..'e
ding geven" en een onderdeel „spo'
gezondheidsleer". Wil men verd£

gaan in een bepaalde tak van sp°'
dan is de ABO-cursus voor elke va'
opleiding een vereiste.

Leden van de Zandvoortse sp°r

verenigingen, die ouder zijn dan
tien jaar kunnen zich opgeven
juni bij hun vereniging of
streeks bij R.H. de Boer, sekret
van de Sportraad, Raadhuisplein
telefoon 02507-14841.
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een auto meer
Keur

ZANDVOORT - Voor Marco
eur is de formule Ford 2000
oorlopig alweer verleden tijd.
ier dagen voor zijn derde optre-
en in Zandvoort hoorde de 19-
rige bakkerszoon op zijn ver-
ardag, dat zijn wagen van het
ellow Racing Team verkocht
as aan John Vos. De nieuwe
amgenoot van de opnieuw op-

lermachtige Lammy van den
euvel eindigde op de vierde
ilaats. De onfortuinlijke Zand-
portse coureur kwam in een ge-
iuurde formule Ford 1600 niet
«rder dan een zesde plaats.

Toen Marco Keur een week na het
ehalen van zijn rijbewijs aan het be-
in van het raceseizoen werd opgeno-

in het Yellow Racing Team be-
ikende dit een droomkans voor een
eginnend coureur. Het plan was om
em in dit eerste jaar ervaring op
andvoort op te laten doen in de
nelste nationale klasse: de formule
'ord 2000. Maar reeds na twee races
erd die droom wreed verstoord. De
ieynard werd verkocht en John Vos
am als nieuwe eigenaar de plaats
an de Zandvoorter in.
Behalve persoonlijke sponsor Per-

;er had de ambitieuze coureur op-
ns niets meer. Voor de clubraces

an afgelopen zaterdag werd van
[enny Vollenberg een formule Ford
00 gehuurd. In deze (goedkopere)
lasse hoopt Marco een open formu-
wagen te kunnen blijven besturen.
Zaterdag moest Keur ervaren dat
winnaar Uwe Schaefer en de Bel-

n Harald Huysman en Bertrand
achot ongrijpbaar zijn voor de Ne-
rlanders. Ruim een halve minuut

achter de Duitser eindigde Wim
Franssen als eerste Nederlander.
Ronden achtereen heeft Keur samen
met Bottelier en Franssen om dip
vierde plek gestreden. Maar de Zand-
voorter moest afhaken, nadat hij na
een botsing met Maarten Bottelier de
neus van zijn Reynard verloren had.
Wel kon hij de resterende twee ron-
den uitrijden, maar meer dan een zes-
de plaats zat er niet meer in.

Keur is nu naarstig op zoek naar
een sponsor, die hem aan vijftiendui-
zend gulden kan helpen. Met dit be-
drag hoopt hij het verdere seizoen op
Zandvoort strijd te kunnen leveren in
de top van de formule Ford 1600.

John Vos heeft het zijn nieuwe
teamgenoot nog niet moeilijk kun-
nen maken. Opnieuw kwam de con-
currentie er niet aan te pas. Maar
liefst twintig sekonden waren ver-
streken toen Hans Kitsz als tweede
achter Lammy van den Heuvel werd
afgevlagd. Aanvankelijk zag het er-
naar uit dat John Vos weer snel ge-
wend was na afwezigheid van zes jaar
in de formule Ford 2000. Nadat hij de
met technische mankementen kam-
pende Peter Kox van zich had afge-
schud leek hij op weg naar een zekere
derde plaats. Maar ook voor hem
sloeg de pech toe. Hij trapte door zijn
bodemplaat met als gevolg dat bij
het remmen zijn schoeisel over het
asfalt schuurde. Toen ook zijn schoen
was doorgesleten zag hij af van een
direkte confrontatie van zijn voet
met het wegdek en besloot het wat
kalmer aan te doen. Een hogere klas-
sering dan de vierde plaats van zater-
dag zit er in de toekomst dan ook ze-
ker in.

Bij de twee merkenraces viel volop
te genieten van spanning en sensatie.
Twaalf ronden lang streden Jaap van

Twee races mocht Marco Keur uitkomen in de formule Ford 2000-kIasse. Met
de verkoop van de Reynard was er voor de Zandvoorter geen plaats meer in
het Yellow Racing Team.

Volleybal Sp. OSS
ZANDVOORT - De volleybal-
ompetitie nadert voor Sporting
ISS met rasse schreden. De
nee wedstrijden die op het pro-
ramma stonden betekende het
inde van dit seizoen voor het
erde dames- en het derde heren-
iam. De dames zegevierden ten
oste van Die Reackse met 3-0,
ïrwijl het herenteam FES vier
iet een 3-1 nederlaag naar huis
tuurde.
Traditiegetrouw verloor het derde
erenteam de eerste set. De combi-
aties wilden niet vlotten, terwijl
eel ballen net uitgingen. Wat Sppr-
mg ook probeerde, het wilde niet
ikken en FES stelde de eerste set
let'maar liefst 5-15 veilig. De tweede'
et verliep erg moeizaam maar Spor-
ng OSS speelde veel beter waar-
oor het evenwicht hersteld werd.
ange rally's en veel opslagwissels
argden voor veel spanning. De
andvoorters gingen steeds soepeler
raaien en namen het spel in handen,
ragzaam werd een voorsprong geno-
len die een 15-10 setwinst opleverde,

derde set verliep eveneens zeer
mannend met opnieuw een zege voor
porting: 15-12. De vierde set moest
as de beslissing brengen en dat
eed Sporting. Met vloeiende en flit-
«de combinaties bepaalde Spor-
ng OSS volledig het spel en met 15-
werd de laatste kompetitie-over-
mning een feit.
Het derde damesteam had tegen
te Raeckse slechts drie sets nodig
n de winst zeker te stellen. De start
as erg goed, het team draaide di-
ikt en de voorsprong was snel aan-
ezig en uitgebouwd naar een 15-7
'twinst. In de tweede en derde set
wam Die Raeckse sterk terug en
loest Sporting OSS alle zeilen bij-
tten. Om beurten namen de ploe-
en een geringe voorsprong waarbij
e setzege tot het laatste fluitsignaal
azeker bleef. Door een iets betere af-

werking wist Sporting de beide sets
met tweemaal 16-14 te pakken, waar-
mede ook deze laatste wedstrijd voor
Sporting een positief resultaat ople-
verde.

den Ende, John Vos en Job van Oos-
trum om de koppositie. In deze volg-
orde kwam dit drietal door de finish.
Het feit dat de drie wagens binnen
tweeenzestighonderdste van een se-
konde over de meet schoten is het be-
wijs dat de Toyota-rijders de span-
nmg er tot de laatste meters inhiel-
den.

By de Austin Metro's ging het er al
even fel aan toe. De vrij grote kop-
groep verloor in Ronald van de Zan-
de en Charles van Lookeren twee se-
rieuze kandidaten voor de eindzege
toen zij in de Tarzanbocht tegen el-
kaar botsten. Maar er bleven nog al-
tijd vijf rijders over, van wie Jan
Scholten op het laatst de slimste
bleek. Hij kwam als eerste over de
streep met in zijn kielzog Jip Coronel,
Klaas van Straaten, Jeroen Hin en
Ed Eliasar.

De uitslagen: Formule Ford 1600
(Nederlands en Beneluxkampioen-
schap): 1. Uwe Schafer (Wdl) Van Die-
men de 12 ronden m 20.49.48 (g.s.
147.010 km/u), 2. Harald Huysman
(Bel) Reynard 20.51,01, 3. Bertrand
Gachot (Bel) Reynard 21.01,01. Stand
NK: 1. Franssen 55 punten, 2. Botte-
lier 50.

Formule Ford 2000: 1. Lammy van
de Heuvel (Eindhoven) Reynaard de
12 ronden 20.02,82 (g.s. 152,713 km/u),
2. Hans Kitsz (Zwaagdijk) Reynard
20.23,70, 3. Leen Verhoeven (Rotter-
dam) Van Diemen 20.25,61. Stand

NK: 1. Van de Heuvel 60 punten, 2.
Kitz 33, 3. Kox 19.

Sports 2000: 1. Hermy Vollenbere
(St. Anthonis) Tiga de 12 ronden in
20.25,33 (g.s. 149.908 km/u), 2. Charles
Zwolsman (Oostzaan) 20.25,55, 3.
Torn Nachtegeller (Haarlem) March
20.35,26. Stand NK: 1. Zwolsman 50
punten, 2. Vollenberg 35, 3. Onderstal
32.

Austin Metro: 1. Jan Scholten
(Baarn) de 12 ronden in 26.20,99 (g.s.
116,184 km/u), 2. Jip Coronel (Huizen)
26.21,25, 3. Klaas van Straaten (Rot-
terdam) 26.22,35. Stand NK: 1. Post
46 punten, 2. Scholten 42, 3. Coronel
31.

Toyota Corolla: 1. Jaap van der
Ende (Maasdijk) 24.48,03 (g.s. 123,443
km/u), 2. John Vos (Castricum)
24.48,23, 3. Job van Oostrum
(Utrecht) 24.48,65. stand NK: 1. Vos
50, 2. Evert Bolderheij 38, 3. Van der
ende 34.

Produktie Toerwagen tot 1300 cc:
1. Peter Fontijn (Krommenie) Talbot
22.57,35 (g.s. 122,249 km/u). Stand
NK: l Paul Welter (Den Haag) 41 pun-
ten; tot 1600 cc: 1. Hans Ernst (Die-
men) VW Scirocco 23.27,59 (g.s.
130,497 km/u). Stand NK: l Ernst 60
punten; tot 2500 cc: 1. Hans van der
Beek (Den Haag) Mazda 22.16,96 (g.s.
137,391 km/u). Stand NK: 1. Van der
Beek 60 punten; boven 2500 cc: 1.
Henny Hemmes (Den Haag) Chevro-
let 22.9,61 (g.s. 135,102 km/u). Stand
NK: 1. Hemmes 60 punten.

'ostzegelclub
lesluit seizoen
ZANDVOORT - Met opnieuw een
«name van leden, zaterdag vijf mei
erden in het Gemeenschapshuis
>aalf leden geteld, besluit de Zand-
tortse Postzegelclub het seizoen
83/1984. Dat gebeurt met een club-
ond in het Gemeenschapshuis en
ndt plaats op donderdag vijfen-
'intig mei en vangt aan om half
ht. Gesloten wordt met een veiling,
e hopelijk een even goed resultaat
»ft als de vorige in april. Toen ging
ior ongeveer ƒ550.- over tafel en wa-
n alle kavels, op een enkele na, ver-
'cht. De veiling begint die avond
J half tien en staat open voor eenJer.

(Advertentie)

IONDVLUCHTEN
brNLMCityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.45 uur.
i. 65 j • per persoon

f.45,- kind.tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252

Fastandfriendly.

Vlot begin zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - De kop is er af

van het veertiende Zandvoprt-
meeuwen zaalvoetbaltoernooi en
reeds nu vulden vele toeschou-
wers de goed bezette tribunes
van de Pelikaanhal. In alle divi-
sies werden de eerste partijen, ge-
speeld dus van kanshebbers kan
nog geen sprake zijn, maar enige
teams lieten overduidelijk zien
wat hun bedoeling is.

In de eerste klasse A stelde titel ver-
dediger Hong Kong zich direkt kan-
didaat voor een' hoge eindklassering.
De Luyckx Verhuizingen kwamen er
niet aan te pas en werden met 9-0
overspeeld. Fotolitho Drommel en
Textlite maakten er in de eerste klas-
se B een prima spektakel van, dat na
zeer veel spanning door laatstge-
noemde met 4-3 werd gewonnen.

In de tweede divisie A zorgde Café
Bluys voor een verrassing door Oos-
terom Zandvoort op een 2-2 gelijk-
spel te houden. In deze wedstrijd wei-
nig krachtsyerschil wat tot uitdruk-
king kwam in de eindstand. In de B-
afdeling toonde Autovision aan tot
de gegadigde te horen door een ge-
makkelijke 5-2 zege op Luiten. In
twee C was Lammers Boys goed op

dreef tegen Publieke Werken. Lam-
mers Boys, met, de naam zegt het al
de gebroeders Ab, IJsbrand, Jan en
nog enige anderen waren te snel voor
de medewerkers van Publieke
Werken en pakten de overwinning
met 6-3.

De veteranen kwamen*ook"aan bod
en in deze klasse was Nihot een te
sterke tegenstander voor Van de
Peet Boys. De Nihotveteranen speel-
den zich met goed voetbal naar een
gedegen 7-0 zege. De komende week
zal duidelijk meer zicht worden ver-
kregen in de krachtsverhoudingen in
dit toernooi.

Programma
De avondwedstrijden zijn van 18.45

uur tot 23.15 uur.
Donderdagavond: Looman Optiek-

v.d. Peet Boys, Zandvoort Centrum-
HB Alarmsystemen, Dubrovnik-
Lammers Boys, Smit Sportprijzen-
Textlite, Wapen van Zandvoort-Lip-
pies Boys, Turn Tum Ajewe Sport-
Cecils.

Laatste nieuws.
Vrijdagavond: Geerling Wasstraat-

Publieke Werken, Café Bluys-REA,
Luiten BV-Rinko, Nihot Luchttech-
nieken-Luyckx Verhuizingen, The
Hairshop-Pim Janssen Olds, Aurora-
Klikspaan.

Zaterdag de gehele dag van 9.30
uur tot 19.15 uur: Nihot Vet.-Zand-
voort Centrum, Lammers Boys-Nuts-
spaarbank, Casino-Rmko, Duiven-
voorden-TZB Kerkhoven, Autovi-
sion-HB Alarm, Oosterom Zand-
voort-Rabbel Boys, Hong Kong-Pe-
ter Korver Sport, Drukkerij Reprox-
Dubrovnik, Textlite-'t Hemeltje, Wa-
pen van Zandvoort-Bloemenkiost
Van Baekel, Cecils-Tiffany All Stars,
v.d. Peet Boys-De Klikspaan vet.,
Marcel Schoor! Bloem.-Aurora.

Maandagavond: DVS-Luiten BV,
Lippies Boys-Auto Versteege, Geer-
ling Auto Service-'t Hemeltje, Pim
Janssen-Tum Tum Ajewe Sport, Pim
Janssen Olds-Banana Zandvoort,
Lammers Boys-Geerling Zandvoort.

Dinsdagavond: Café Bluys-Rabbel
Boys, v.d. Peet Boys-The Hairshop,
Aleichem Boys-Zandvoort Centrum,
Publieke Werken-Nutsspaarbank,
Smit Sportprijzen-De Klikspaan, Pe-
ter Korver Sport-Luyckx.

Woensdagavond: Nihot-De Klik-
spaan vet., Nihot-Cecils, 20.15 uur de-
monstratiewedstrijd Hong Kong-FC
Haarlem, TZB Kerkhoven-Dubrov-
nik.

Cor en Bertus Balledux
niet meer weg te
denken bij de ZHC

ZANDVOORT— In het Zand-
voortse hockeywereldje zijn de
namen van Cor en Bertus Balle-
dux en die van de ZHC onverbre-
kelijk met elkaar verbonden. Cor
(62) werd reeds lid van de club in
1940 en Bertus (63) volgde in 1947
en daardoor zijn zij niet meer
weg te denken uit de ZHC. Het
echtpaar verdedigt beiden het
doel en mede door de vele ver-
diensten voor de Zandvoortse
hockeyclub besloten de teamge-
noten van Bertus tot het houden
van een Bertus Balledux vetera-
nen- en veterinnen-toernooi dat
aanstaande zondag wordt gehou-
den.

„Mijn teamgenoten wilden er een
Bertus Balledux-toernooi van ma-
ken, maar ik vind dat het een Cor en
Bertustoernooi moet worden. Cor
heeft daar ook recht op", zegt Bertus.

waar je geen geruzie hebt of zo", stel-
len beiden.

Behoudens het hockey hebben Cor
en Bertus zich op ander niveau even-
eens verdienstelijk gemaakt. Zo han-
teert Bertus reeds jaren de scheids-
rechterfluit en was hij vijfentwintig
jaar bestuurslid. Cor heeft het nooit
zo begrepen op een bestuursfunctie
maar was altijd wel te vinden in de
kantine als er dienst verricht moest
worden. „Het is een grote hobby van
ons en zonder de hockeyclub zou het
op zondag wel leeg zijn", aldus Ber-
tus die verder stelt als hij niet meer
zou kunnen spelen verder zou gaan
met het leiden van wedstrijden en in
de begeleiding van jeugdige hoc-
keyers(sters).

Het unieke hockeykeepende echt-
paar heeft het menig aanvaller tien-
tallen jaren zeer moeilijk gemaakt en
zal dat nog wel even blijven doen.
Het doelverdedigen is wel een bijzon-
der vak: „Je moet niet bang zijn en
goed de bal volgen dan kan er weinig
gebeuren. Mij is nog nooit wat over-

Bertus en Cor Balledux in hun vertrouwde doel.

Doelvrouw(man)
Vierenveertig jaar geleden maakte

Cor haar debuut in het dameselftal
van ZHC en sindsdien heeft zij in vele
teams het doel verdedigd en nu nog
komt zij tweemaal per week in het
veld. Eenmaal in het vierde team en,
op dinsdag kunnen de veterinnen al-
tijd op haar rekenen.

Toen Bertus in 1947 Cor leerde ken-
nen was hij mm of meer verplicht met
haar naar de hockeyvelden te trek-
ken. „Jo van Pagée zei tegen mij, ga
maar in het doel staan, en sinds die
tijd ben ik er niet meer uit gekomen.
Het zijn echter onvergetelijke jaren
geworden. Eerst in het roemruchte
derde team met Gatsonides, Petrovic
en Apetz en later in het eerste team.
En nu zijn we bij de veteranen nog
zeer aktief. Zolang het nog gaat zul-
len we blijven spelen. Je moet na-
tuurlijk niet staan gaan klunzen an-
ders is het niet leuk voor je medespe-
lers en moetje stoppen", stelt de be-
snorde doelverdediger. En zijn vrouw
Cor vult snel aan: „Ze zijn waar-
schijnlijk te beleefd om je weg te stu-

komen", zegt Bertus. „Ik kan me nog
wel herinneren dat Cor gewond raak-
te en enige tanden verloor. Ik zei te-
gen haar: „Kom op, je moet naar de
tandarts", maar ze ging rustig door
tot de rust en vond het nodig om toch
de wedstrijd maar verder uit te spe-
len. Ze durfde nooit naar de tandarts
maar na de wedstrijd moest ze wel.
Voor het overige is er nooit wat aan
de hand geweest".

Aanstaande zondag belooft het
dan ook een zeer gezellig sportfestijn
te worden waarbij de veteranen en
veterinnen de door Bertus beschik-
baar gestelde prijzen in de wacht wil-
len slepen. Hef ïs alleszins de moeite
waard om deze „senioren" op het
veld bezig tezien. De eerste wedstrijd
is om 10.00 uur terwijl de prijsuitrei-
king om 17.00 uur wordt verwacht
waarna er nog wel even gefeest zal
worden tot in de kleine uurtjes.

In ieder geval willen beiden het ko-
mende vijftigjarig bestaan als speler
meemaken. Dat de Balleduxen het zo
lang volhouden bij de ZHC ligt aan
het feit dat beide wel hockeygek ge-
noemd kunnen worden. „Het is een
fantastische sport waar wij prachtige
herinneringen aan hebben. Vele toer-
nooien in het buitenland waar we
veel gelachen hebben. Bovendien is
de ZHC een zeer gezellige vereniging

Promotie Wil Scheen

ZANDVOORT - Het bekwame lei-
den van voetbalwedstrijden door
plaatsgenoot Wil Scheen is de
scheidsrechterkommissie het afgelo-
pen seizoen niet ontgaan. Door kon-
stant de hem toegewezen wedstnj-
den tot een goed einde te brengen,
twijfelde de kommissie er geen mo-
ment aan om de hem verdiende pro-
motie naar de derde klasse van de
KNVB toe te kennen.

Tevens houdt deze promotie in dat
als grensrechter kan worden opgetre-
den in de hogere klassen en het be-
taalde voetbal. Gesteld kan worden
dat Wil Scheen een uitstekende pres-
tatie heeft geleverd.

SPORT KOUT

Schoolhand-
baltoernooi

ZANDVOORT - Komende zater-
dag 26 mei wordt door de Zandvoprt-
meeuwen handbal het jaarlijks
schoolhandbaltoernooi georgani-
seerd. De winnaars van vorig jaar, de
Plesmanschool bi] de meisjes, de Ni-
colaasschool bij de jongens en alge-
heel winnaar de Plesmanschool zul-
len opnieuw gaan proberen deze prij-
zen m de wacht te slepen. Om dat te
bewerkstelligen zullen zij heftige con-
currentie krijgen van de Van Heuven-
Goedhartschool, Mariaschool, Bea-
trixschool, Oranje Nassauschool en
de Hanme Schaftschool.

Helaas is de wisselbeker en enige
andere bekers bij een inbraak in de
Plesmanschool gestolen waardoor de
organisatie genoodzaakt is om ge-
heel nieuwe trofeeën aan te schaffen.

De wedstrijden beginnen om 10.00
uur en de prijsuitreiking zal zijn om-
streeks 17.00 uur. Het toernooi wordt
gehouden op de verharde handbal-
velden van ZVM, gelegen binnen het
circuit nabij het Duantjesveld, ingang
tunnel oost. De toegang is zoals ge-
bruikelijk gratis.

Het geheel wordt opgeluisterd met
een handbalduel tussen de leerkrach-
ten en de scheidsrechters van dit
toernooi aangevuld met enige leden i
van het altijd present zijnde Rode
Kruis. Aanvang 13.10 uur.

000

Schaaknieuws
ZANDVOORT - Pepijn Paap,'

Bouke Vellmga, William Pont, Arjan
van Roode, Ernst v.d. Broek en Mi-1
chael Landman, de zes zeer jeugdige
leden van de Zandvoortse schaak-
club, ontvingen op vrijdag 18 mei •
hun Torendiploma uit handen van de
examinator van de KNSB.

De jongens hadden hiervoor geoe-;

fend onder de deskundige leiding van i
Olaf Chteur en Ton van Kempen. Dit
mooie resultaat vormde de beloning ,
voor hun maandenlange inzet.

In het Gemeenschapshuis worden
binnenkort twee schaaktoernooien
gehouden, te weten het snelschaak-'
toernooi op vrijdag 25 mei vanaf 19.00
uur om het kampioenschap van;
Zandvoort en op donderdag (Hemel-'
vaartsdag) 31 mei het vierde Louis
Bloktoernpoi. Opgeven uiterlijk dins-'
dag 29 mei, telefoon 15721, 13546 of,
17272.

Tweede race
fietscrossers

ZANDVOORT - Zondag 27 mei j
houdt de Zandvoortse fietscrossver-'
eniging haar tweede open wedstrijd,
op de baan aan de Thomsonstraat in j
Nieuw Noord. Aan deze open wed-
stnjden kunnen leden en niet-leden
deelnemen in diverse leeftijdsklassen j
vanaf zes tot en met zestien jaar. De
leden van de vereniging krijgen pun-'
ten voor het clubkampioenschap. In-;
schrijven voor deze wedstrijd kan ge-'
schieden bij de baan van 12.00 uur tot
13.00 uur terwijl het eerste startschot
valt om 14 00 uur Inschrijfgeld is'
voor leden f 2.50 en voor niet-leden
ƒ4.,

Gezien het succes van de eerste ra-
ce wordt opnieuw op vele deelnemers;
met aanhang gerekend. De uitslagen;
van de eerste race waren t/m 7 jaar:
1. Mark v d. Wal. 2. Jeroen Vrees, 3.
Johnny Terpstra 8 en 9 jaar: l Ferry
Goossens, 2. Leo Groenestein, 3. Mir- •
jam Groenestein 10 en 11 jaar: 1.
Frank Weijers. 2 Arnold Nijkamp, 3.
Stefan Oerleinans 12 en 13 jaar: 1.
Dennis Moerenburg, 2. Rogier Mul-'
der, 3. Eddy Dijkstra. 14 tot en met 16 •
jaar: 1. Antoine Flon, 2 Edward Te-
rol, 3. Richard Zwemmer. •
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Richard Kerkman op weg naar een doelpunt van Hong Kong.
Pnfn-Foto: Dick Loenen.

Vliegeren om de Zilveren Vlieg
ZANDVOORT - Op zaterdag 26

mei organiseert de Zandvoortse
vliegervereniging Fly Away voor het
vijfde achtereenvolgende jaar de
vliegerwedstrijd om de Zilveren Vlieg
op het BP-terrein „De Zuid" in Zand-
voort. Aanvang van de wedstrijd
14.00 uur. Om voor een prijs in aan-
merking te komen, moet men in eer-
ste instantie zijn vlieger een uur lang
op hetzelfde punt in de lucht weten te
houden. De vliegers die aldus de sta-
biliteitstest doorstaan, worden ver-
volgens beoordeeld op ontwerp en
originaliteit. Voor deze beoordeling is
een speciale jury, onder voorzitter-
schap van Louis Schuurman, aange-
steld.

De eerste prijs, de Zilveren Vlieg,
werd voor Fly Away-vliegerwedstrij-

den ontworpen door de Bentveldse
beeldhouwster Bep Sturm-Van de
Bergh en wordt ieder jaar uitgeloofd
door de Zandvoortse sociëteit Duys-
terghast. Het is een in zilver gegoten
trofee op een marmeren voetstuk. De
tweede en derde prijswinnaars ont-
vangen een Fly Away-medaille.

De beste vijf of tien winnaars, al
naar gelang het aantal deelnemers,
gaan door naar de finale die op l sep-
tember zal worden gehouden.

Deelnemers kunnen vanaf 13.00
uur op het BP-terrein inschrijven. le-
deren die aan de wedstrijd meedoet
ontvangt een herinnering die betrek-
king heeft op de luchtvaart.

Bij slecht vliegerweer, zoals te wei-
nig wind of regen, wordt het evene-
ment één week opgeschoven.

Stuntrecords op het circuit
Op vrijdag l juni zullen op het

Circuit Zandvoort maar liefst ze-
ven pogingen worden onderno-
men om bestaande wereld-stunt-
records te verpulveren. Totaal
zullen er die dag tien stunts van
wereldniveau worden uitge-
voerd. Een dergelijk programma
is nog nooit in Nederland ver-
toond. Vanuit diverse landen in
de wereld is al belangstelling ge-
toond om de televisiebeelden,
die door de AVRO zullen worden
opgenomen, te ontvangen. Maar
liefst elf camera's zullen de spec-
takulaire stunts registreren. De
meeste pogingen vinden plaats
pal voor de hoofdtribune, zodat
niemand iets hoeft te ontgaan.
Alle stunts zuilen worden uitge-
voerd met bijzonder goed mate-
riaal, zoals personenwagens,
trucks en autobussen.

Met een normale personenwagen
zal de Belgische stuntman Thierry
Hallard twee recordpogingen onder-
nemen op twee wielen. Het bestaan-
de afstandsrecord op twee wielen rij-
den staat op 32 km. De Belg zal pro-
beren het record op ruim 85 km te
zetten. Even daarna zal Hallard het
wereldsnelheidsrecord op twee wie-
len rijden met een personenwagen
proberen te verbreken. Het huidige
record staat op 136 km/uur, terwijl hij
zal proberen om het maar liefst op
160 km/uur te zetten.

Een meer amusementsonderdeel is
het verspringen met normale perso-
nenwagens. Hiertoe zullen een aantal
door de AVRO geselecteerde rijders
voor het programma Wie Waagt Die
Wint, proberen zover mogelijk via
een schans te springen. Tijdens
proefopnamen bleek dat er van alles
af kan vallen bij het neerkomen van
de wagens. Daar tussendoor zal een
Belgische stuntman van een rijdende

wagen, met een snelheid van 160 km/
uur, springen. De stalen plaat die hij
op z'n rug heeft gebonden zal voor
een behoorlijk stuk vuurwerk zorgen.
De Engelse Jacquelme de Creed zal
met een Ford Mustang II Mach I V8
proberen haar eigen wereldrecord
verspringen van 74 meter te verbete-
ren. Daartoe zal zij met een snelheid
van 170 km over een spnngschans
met een lengte van 60 meter dienen
te rijden, die haar op 3 meter hoogte
van het wegdek brengt.

Zeven salto's
Op de baan zullen zeven personen-

wagens op hun achterkant worden
geparkeerd, met steeds 10 meter er
tussen. Alain en Ric Van, zullen sa-
men een zware Chevrolet Camaro rij-
den. Met hoge snelheid zullen ze on-

der de wagens doorrijden. ledere wa-
gen zal tijdens het passeren van de
Camaro een salto in de lucht maken.

De twee Belgische broers zullen met
deze stunt hun eigen record met twee
wagens verbeteren.

De bekende Nederlandse stuntman
Nick Holliday wil het wereldrecord
duiken met een personenwagen ver-
breken. Een enorme kraan zal hem
en de auto op een hoogte van 45 me-
ter boven de grond brengen. Het ou-
de record staat op 38 meter. De grote
Amerikaanse auto, met Nick erin, zal
worden losgelaten, om een fractie la-
ter in een grote stofwolk, op vier an-
dere personenwagens te vallen. Een
nimmer uitgevoerde stunt zal Yves
Viaene brengen. Met een vrachtwa-
gen, met een snelheid van 100 km, zal

Op de foto alvast een voorproefje van de busstunt. Verleden jaar twee bus-
sen, dit jaar op l juni op Zandvoort, maar liefst door drie bussen.

hij een op de achterkant staande bus
in een salto omvernjden.

Brandende tunnel
Dick Sheppard uit Engeland stond

vele jaren in het Guinness Book of
Records met zijn record, door een
brandende tunnel rijden op een mo-
torflets. Diegenen die probeerden
zijn record te breken hebben dat niet
overleefd. Daardoor is deze stunt uit
het Guinness Book gehaald. De En-
gelsman zal op Zandvoort een show
geven, en door een brandende tunnel
van 20 meter lengte rijden. Het einde
van de tunnel is geblokkeerd met een
houten wand, die Sheppard er met
zijn motorfiets dient uit te rijden.

Grote finale
Het klapstuk van de dag zal onge-

twijfeld Alain Vinex worden. Voor
het eerst was hij op Zandvoort in
1982. Toen reed de Belg met een Ca-
maro in de lengterichting door een
autobus. Verleden jaar deed zijn
landgenoot René Pierre het door
twee bussen. Dit jaar komt Vinex te-
rug om een nieuw wereldrecord te

-vestigen. Drie autobussen, ieder met
een lengte van 12 meter, worden met
een tussenafstand van een meter
achter elkaar gezet. De stoelen en de
stuurkolom zijn daaruit verwijderd.
De voor- en achterkanten zitten er
echter nog wel in. Een springschans
van 30 meter brengt de Chevrolet Ca-
maro in de eerste bus en via de twee-
de bus zal Vincx's wagen de derde
bus als een compleet wrak verlaten.
De Camaro heeft in de bussen slechts
vijf centimeter speling aan de zijkan-
ten.

Deze laatste bijzonder spectakulai-
re stunt zal het einde zijn van een dag
vol spanning en sensatie. De eerste
stunt begint om negen uur, terwijl de
laatste stunt om half zes zal zijn afge-
lopen. De toegangsprijs is bijzonder
laag gehouden, ƒ 10,- per persoon,
terwijl kinderen tot 12 jaar slechts
ƒ5,- betalen.
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Kleine Corsa draagt bij tot
sterke marktpositie van Opel

Bij Opel heelt men u,at langei
te \vacht clan de concuiientie
"üoidat men met een echte
compact cai op de markt

kwam Dat Rebeuide pas luim
een jaai geleden maai de vci
koopsuccessen van de toen gein
Uoduceeide Coisa tonen teei
duideli jk aan dat de technici en
ontwei pet s m Russelbheim ook
met de/e kleinste Opel middenin
de loos hebben geschoten en
daai om \\i l ik u deze week giaag
vat meei bij/ondei heden over de

Opel Coisa vei tellen
Ik h e b \va t i i ] eivanrmen Kunnen

opdoen met cl( l 2 S Luxus maai vol
h ci if jheidsliahi moet ik \eimelden
d U L I \oor de Opi l Coisa dl ie \ei
st luik nek niotoien besc hikbaai /i]ii
( n wel mi t een inhoud \ an rcspee Lie
» U t ] k 9» 11% en 1207 ( m i D( l 2 S
motoi i m de tcs lwa^en heelt een
\( iniogen \ an 40 kW 144 DIN pk) en
d larmce kan een topsnelheid van 150
km u woiden behaald DL motoi is
intKeiiist niet een bovenliggende

nokkenas die dooi een getande
kemststofnem \\oidt aangedreven
Veidei heelt men een dwaisstioomci
hndeikop aangeb iaeh t met het doel
het bLn/me\ LI bl ink te vei lagen
Hieibij liggen de m en uitlaatpooi
ten tegeno\ei elk.iai w a t de kwali
Uit van het luc lit taen/memengsel
ten goede komt e n een hoge: rende
mui' opleveit De kkp^pelingsiege
hng geschiedt h\ dl auhse h wat bc.te
kent dat nastelkn van het kleppen
mechanisme niLt meei nodig is Een
eveneens onderhoudsviije kontakt
puntlo/e elektronische ontsteking en
een temperatuui gestuuide koelings
ventilator die dus pas in weiking
treedt als de tempeiatuui van het
koelwater dit ncod/akeh]k maakt
zijn ook modeinc technische \orde
ringen die je met direct in een wagen
van deze prijsklasse vei w acht Al
met al betekenen /e een compliment
vooi de ontweipeis van de?e Coisa
krachtbron
Wat ook nog even vermeld moet v, 01
den is de telatief hoge tiekkiacht bij
lage toerentallen In de techniek heet
zoiets een LET motor (Low End Toi

l Iel jkliemodel Cors.i Suing

Aktiemodel Corsa Swing
Zoals vele andeie fabrikanten brengt ook Opel een zogenoemd aktiemo

del uit van de Corsa Onder de naam Corsa Swing wordt het driedeurs basis
model voorz'en van de l 2 S motor uitgerust met een aantal opties zoals
quartz klok gelaagde vooiruit portierbakken sportwielen 4 spaaks stuur
wiel rulte
wissel achtei dag nacht bmnenspiegel 165 SR 13 banden console en be
schermstnps op de flanken Met nog wat vetdere uiterlijke versierselen woidt
de Coisa Swing aangeboden voor ƒ 16 565 mcl BTW en dat is met inbegrip
van alle genoemde extra s best een aanüekkehjke pnjs

que) en m de bekende grafiekjes
komt dit tot uitdrukking m een vlak
ke koppelkromme (max koppel 90
Nm bil 2000 t p in ) Dat daarmee ook
een behoorlijke acceleratie kan woi
den beieikt blijkt uit de gemeten ti]d
van O tot 100 km u lond 15 seconden
en dat is voor een l 2 htei motoi best
te waai dei en

Het bleek laadzaam om bi] een
koude stait wel even de choke te ge
biuiken maai al& de motoi eenmaal
liep kon de/e geh]k alweer tot halvei
wege woiden teruggezet en na enkele
minuten woiden uiUeschakeld
Rijgedrag

Het lijden met de Opel Coisa gaat
piobleemloos De vieiveisnelhngs
bak van de l 2 S schakelt soepei en
de veisnelhngen sluiten goed op el
kaai aan Eventueel is ei tegen meei
pi ijs een 5 versnelhngsbak veikujg
baai die overigens bi] de iets kiachti
ger l 3Smotorstandaaid woidtgele
verd Om de achtei uit in te schakelen
moet het sportieve koi te pookje eerst
even worden ingediukt en hiei on t
bleekt dus de m de meeste andeie
Opeis aanwezige iing die omhoogge
trokken moet woiden

Van de lemmen valt niets dan
goeds te vernielden De Corsa heeft
een diagonaal gescheiden lemsys
teem met lembekiachtigei en een
remdiukbegienzer haai de achtei
wielen Schijfremmen op de voorwie
len en trommelremmen achtei Ze
wei ken uitmuntend en vertonen
geen spoor van fadmg De handiem
werkt via kabels op de trommels van
de achterwielen

Beooi deling van het wegediag is
altijd een zaak van relativeien De
Opel Coisa met een lengte van 3 62 m
en een wielbasis van 2 34 m zal zon
dei meei anders icageien op oneffen-
heden in het wegdek dan bijvoor
beeld de Rekoid die van vooi naai
achter 4 65 m meet en een wielbasis
heeft van 2 67 m Dat scheelt zoge
zegd een slok op een boirel Maar ik
ben toch van mening dat hier een
goed compromis is bereikt Tenslotte
kosten alle extra voorzieningen ook
geld en voor een auto van rond de ƒ
15 000 - is hier toch zeet zeker met de
voorwielophangmg volgens het
McPheison-principe met schroefve-
ren en een semi onafhankelijke ach
terwielophanging met ondeiling vei
bonden draagarmen een goed resul
taat bereikt Via de veiligheidsstuui-
innchting laat de Corsa zich licht en
gemakkelijk besturen en toont zich

koeisvast ook bij een stevige /ij
wind
Ietsje naar rechts

Wie vooi het eeist achtei het stuur
van een Coisa plaats neemt moet ei
wellicht even aan wennen dat het
stuur niet precies vooi het midden
van de bestuuideisstoel is geplaatst
Het staat nameh]k een ietsje naai
icchts maar na koi te ti]d had ik daai
geen pioblemen meei mee waai
schijnlijk ook dooi dat de stoelen /o
piettig zitten Ze zijn volop vei stel
baai met een goede steun vooi de mg
en gaan bi) het naai vo i en schuiven
iets omhoog De uiglcuningen zijn
tiaploos veistelbaai /oclat icdeieen
ongeacht zijn postuui zijn optimale
zithoudmg kan vinden Achtei in ib
luimte vooi twee volwassenen of
vooi di ie kinderen De vooi stoelen
zijn van hoofdsteunen vooi/ien die
in hoogte veistelbaai /ijn

De telleis en meteis op het dash
board zijn gemakkelijk af te le/en en
de diveise schakelaais liggen goed
onder handbeieik Je kunt eigenlijk
niet mistasten Behalve het gebiui
kehjke dashboaidkastje is ei daai on
dei een ovei de gehele bieedte van de
wagen dooi lopende beigiuimtc die
plaats biedt aan alleilei klemighe
den

Carrosserie
Nu ik het ovei beigiuimte heb

moet ik wel even vei melden dat de

Coisa twee cairossene uitvoeringen
kent de Coisa Haten back met de
piactische deide (achter)deui en de
Coisa TR een notchback veisie met
een conventionele koffer aan de ach
teizijde Welnu die TR biedt een kof-
fennhoud van liefst 540 liter Bij de
Hatchback is de laadiuimte met de
a,chteibank in de noimale stand 270
htei maai als die achtei bank naai
voien wordt geklapt dan is ei een ba
gagoruimte van niet mmdei dan 1060
htei beschikbaai

Al jaren lang staat Opel aan de kop
van de lijst van meest verkochte pei
sonenautomobielen in Nederland
Dat was ook voor de komst van de
Coisa het geval maai het is sinds
dien we! een duidelijke zaak dat met
de mtioductie van deze kleinste Opel
de papieren vooi het merk Opel nog
gunstigei zijn komen te liggen De

kleine zuinige wagen zit immeis dui-
dehjk m de lift vooral de jongere
mensen die zich niet diuk maken
over status en hun auto echt als een
gebruiksvoorweip zien voelen zich
daartoe aangetrokken Als dan een
gerenommeeid merk als Opel met
zijn reputatie van degelijkheid en be
tiouwbaaiheid zijn als regel hoge m-
ruilwaarde (wat de Coisa betieftis er
op dit moment ruim een jaai na de
mtioductie nog geen mruilkoeis te
bepalen) een compact car op de
maikt biengt die er kennelijk op is
berekend om langdurig en stonngvnj
te functioneren dan staat het succes
bij voorbaat vast

Extra's
De basisuitiustmg omvat al een

heel arsenaal aan aanüekkehjke za-
ken als kunststofbumpers die bij par
keersnelheid na vervoimmg hun oor-

De Opel Corsa kent twee \ersihillen-
de modellen, namelijk de TR-uitvoc-
nng (twee deurs met kofferbak) en de
„halchback" met drie deuren

spronkehjke vorm weer aannemen
rembekrachtigmg, halogeen-koplam
pen staalgordelbanden, afsluitbare
tankdop maar daarnaast is er in dt
verschillende veisies een uitgebreide
keus aan uitvoenngs- en modelva
nanten En wie de keus dan nog me
groot genoeg vindt kan zijn Corsa
met diverse persoonlijke extra's la
ten uitrusten die m de fabriek ge
monteerd worden

Voorbeelden daarvan zijn een gla
zen variodak, geïntegreerde zijspie
gel rechts lichtmetalen velgen toe
renteller uitzwenkbare ramen ach
ter geïntegreerd mistachterlicht
enz Kortom voor elk wat wils en al
leszms de moeite van het nader bekij
ken en rijden waard

Het o\er7ichtehjke dashboard niet alle hendels en knoppen onder handbereik

Technische gegevens (van de Corsa 1.2 S)
Motor 4 cilinder m lijn dwars geplaatst cil inhoud 1196 cm3, boring x slag

77 8 x 62 9 mm max vermogen 55 pk bij 5600 t p m , max koppel 90 Nm bij
2200 t p m 4 veisnellingsbak voorwielaandrijving, compressieverhouding 9 2

l brandstof super
Besturing tandheugel
Remmen diagonaal gescheiden remsysteem met rembekrachtigmg en

remkrachtregehng vooi de achterwielen Schijfremmen voor trommelrem
men achter

Venng voor onafhankelijke wielophanging met veerpoten volgens met
McPherson principe achterwielophanging met onderling verbonden draag
armen met mimblokveien en teleskopische schokdempers

Afmetingen Corsa TR 2 deurs lengte 3955 mm breedte 1540 mm, hoogte
1360 mm

Corsa 3 deurs 3622 1532 - 1365 mm
Wielbasis 2343 mm spoorbreedte voor 1320 mm sporbreedte achter 1300

mm
ledig gewicht 740 kg toelaatbaar totaalgewicht 1215 kg
inhoud brandstoftank 42 liter
draaicirkel 10 meter velgen 41 Jxl3 staalgordelbanden 135R13 68S
Prestaties topsnelheid 152 km/u acceleratie van 0-100 km/u 15 sec ver

bruik bij 90 km/u l 20,4 bij 120 km/u l 15 4, m stadsverkeer l 12,3
Prijs vanaf ƒ 15 124,-mcl BTW

VAKANTIE- VOORDEEL
VAN LENT - OPEL - ZANDVOORT

En wat te denken van de
KADETT„GLS"
met al zijn extra's!! Zoals:

DE NIEUWE OPEL CORSA SWING
EEN VAN DE LEUKE KANTEN IN HET LEVEN,

* 1.2S motor
* Berlina bekleding en hoofdsteunen
* gekleurd glas
* 175/65 SR-14-81S banden
* 5,5 J x 14 stalen velgen
* Quartz klokje
* verlichting van handschoenenkastje, motor- en kofferruimte
* kaartentassen
* 4-spaaks de luxe stuurwiel
* waarschuwingszoemer voor brandend licht
* aansteker
* bies over de flanken (pin-striping)
* GLS type-aanduiding

ƒ 19.890.-
ƒ 20.580.-

Wanneer u een nieuwe of een OK inruilwagen koopt ontvangt u een

„VAKANTIEPAKKET" met veel nuttige onderdelen GRATIS!!!

De sleutel
Voor betrouwbare
en degelijke occasions

1983 OPEL KADETT SPECIAL 1.6 S
zeer speciale uitvoering

(demonstratieauto), rood 17.000 km
1983 OPEL KADETT SPECIAL 1.2 S

porseleinblauw 34.000 km
1982 OPEL KADETT SPECIAL 1.3 N

antique gold 22.000 km
1982 OPELASCONA1.6S
1981 HONDA CIVIC DE LUXE
1981 ASCONA 1.9 N met LPG,
1979 OPEL KADETT COUPÉ 1.6 S

zeer speciale rally-uitvoering, oranje 60.000 km
1979 OPEL KADETT SPECIAL 1.2 N als nieuw, geel 37.000

km
1978 FORD TAUNUS1.6 L AUTOMAAT

als nieuw, bruinmet. 68.000 km

hennared 46.000 km
zilvergrijs 34.000 km

Engelsrood 70.000 km

DE OPEN ASCONA TOURING. EERSTE KLAS REIZEN TEGEN GEREDUCEERD TARIEF.

vanlentopel
zandvoort
Ka/n. Onnesstraat 15,
2041 C B Zandvoort.
Tel. 02507-15346.
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U stelt zeer hoge eisen aan 'n auto. Na een lange reis bijvoorbeeld, wilt u
volkomen ontspannen op de plaats van bestemming aankomen. En, er moet
veel plaats zijn voor de bagage. De Opel Ascona Touring is er helemaal voor
gemaakt.
Hij is reuze komfortabel en heeft de grootste kofferruimte in zijn klasse.
Daarnaast is de Opel Ascona Touring met z'n sterke 1.6 S-motor, voorzien van
een fors aantal extra's dat het rijden tot een nog groter genoegen maakt:
Berlinabekleding, luxe wieldoppen, LUXUS-grille en raamlijsten, van binnenuit
verstelbare linkerbuitenspiegel, mistachterlicht, brede 185/70 SR 13 84 S-
radiaalbanden, 5VzJx13-velgen, kaartentas rechts, 4-spaaks LUXUS-stuurwiel,
getint glas, metallic lak en achterruitwisser/sproeier (alleen bij 5-deurs
Touring). Standaard zijn uiteraard alle eigenschappen die een Opel berekend
maken op de toekomst, zoals ekonomie, komfort, betrouwbaarheid en een
hoge inruilwaarde. Da's nog eens eerste klas reizen en tegen gereduceerd
tarief! De Opel Ascona Touring kost namelijk geen ƒ 26.726.- maar ƒ 25.310.-
Zo'n voordeel van ƒ 1.400.- is toch mooi meegenomen met de vakantie voor de
deur. (5-deurs Touring van ƒ 27.944.- voor / 26.407.-).
Nieuwsgierig geworden? Komt u dan snel naar ons toe voor een
adembenemende proefrit. U bent welkom aan boord!
P.S.: Er komen maar 1000 Tourings naar ons land toe, wacht dus niet te lang.
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Do misere van onze tijd is: kleine
n op grotp plaatsen
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Grote vraag voor organisatoren,
ja of nee ook op de Grote Krocht

ZANDVOORT - De braderie
die zondag gehouden zal worden,
een initiatief van Stichting Zand-
voort Festival, in samenwerking
met de Federatie Handelsvereni-
ging Hanze, zal niet, zoals in
voorafgaande jaren op de Grote
Krocht/Raadhuisplein/Kleine
Krocht/Gasthuisplein en Halte-
straat worden gehouden. Nu wor-
den slechts de Haltestraat/Louis
Davidsstraat/Prinsesseweg en
misschien nog een. deel van het
Raadhuisplein voor dit evene-
ment vrij gehouden.

Van de gemeente werd ditmaal
geen toestemming verkregen
ook de Grote Krocht voor de bra-
derie te bestemmen, omdat zo
wordt gezegd, de Grote Krocht
als toevoerweg open moet blij-
ven.

Door de deelnemende winkeliers
uit Zandvoort is deze beslissing met
de nodige reserve ontvangen. „Juist
een braderie wil zeggen dat de winke-
lier met zijn handel op straat komt,
een stand voor de winkel, dat is van
oudsher de bedoeling geweest, en nu
kunnen de winkeliers van de Grote
Krocht, hieraan dus niet deelnemen.

Een bittere teleurstelling, omdat wij
deze beslissing niet hadden ver-
wacht. Duizenden bezoekers heeft de
braderie m voorgaande jaren getrok-
ken, en nu zitten wij met deze won-
derlijke beslissing, want in de Louis
Davidsstraat en de Prinsesseweg zijn
geen winkels en niet iedereen heeft
personeel genoeg om én de winkel
open, én een kraam of stand op de
Prinsesseweg te betrekken. Boven-
dien wordt voorbijgegaan aan de be-

doeling van een braderie", aldus en-
kele belanghebbenden.

Gasthuisplein
De organisatoren vermoeden dat

standhouders die vorig jaar nog een
stand hadden ingericht op het Gast-
huisplem weinig voor deze plaats zul-
len voelen. De ruimte op het plein
kan moeilijk worden gebruikt voor
een braderie. „De zeer duidelijk aan-
wezig zijnde grote bloembakken zor-
gen ervoor dat er te weinig „loop-
ruimte" overblijft wanneer je daar
ook nog kramen moet neerzetten
Voor de deelnemers van buiten Zand-
voort komt daar dan nog bij dat men
daar eventueel wel een kraam kan m-

AANSTAANDE
ZONDAG
GROOTSE
BRADERIE IN
CENTRUM

richten, maar waar blijft de loop-
ruimte tussen de kramen en de ruim-
te er achter voor de aanvoer.

Slechts een beperkte kunstmarkt
is daar nog te realiseren, of een de-
monstratie, maar voor een braderie
zoals de vorige keren is het nieuwe
plein te enen male ongeschikt" is de
mening.

Geen evenement dus op Zand-
voorts evenementenplein. Op konm-
ginnedag kon het Gasthuisplein wel
worden ingeschakeld voor de tradi-
tionele markt, omdat het hier veelal
kinderen betreft die hun spulletjes
aan de man brengen en dezen dus

niet kampen met aanvoerproblemen.

Proef
Het niet verlenen van een vergun-

nmg voor een braderie pp de Grote
Krocht wil men van de zijde van het
gemeentebestuur slechts als „proef
zien. „In voorgaande jaren werden
veel klachten ontvangen over de be-
reikbaarheid van het dorp Daarom
wilden wij deze winkelstraat zondag
als toevoerweg handhaven. Doch mo-
menteel is er een advies binnen van
de zijde van de politie, toch vergun-
ning te verlenen voor de Grote
Krocht. Dit zal nog in het college be-
handeld moeten worden! De kans be-
staat dus altijd dat toch de Grote
Krocht bij dit evenement wordt be-
trokken", aldus de woordvoerder van
de betreffende afdeling op het Raad-
huis.

„Dit zou natuurlijk een grote op-
luchting voor ons betekenen. Wan-
neer je een goed evenement hebt en
dat was de braderie met duizenden
bezoekers met een geweldige sfeer
dan zie je dat graag gecontinueerd.
Ik kon mij haast ook niet voorstellen
dat het gemeentebestuur de Grote
Krocht niet bij een braderie zou be-
trekken, het is één van de grootste
winkelstraten", zegt de voorzitter
van de Federatie Handelsvereniging
Hanze. „Een braderie zonder Grote
Krocht zou wel betekenen dat wij ons
een volgend jaar zouden moeten be-
raden of wij dit evenement opnieuw
zouden organiseren, waarschijnlijk
niet". Voorlopig ziet het er dus wel
zonnig uit voor de braderie. Een bra-
derie die trouwens van oudsher een
reputatie heeft opgebouwd, zijnde de
gezelligste en drukbezochtste in wij-
de omgeving, met muziek, zon, ter-
rasjes en veel stands die een bezoek
meer dan lonend maken, van 13.00-
17.00 uur aanstaande zondag".
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ZANDVOpRT - „Op één of
andere manier zag hij altijd kans

zijn vinger achter een probleem
te krijgen en zijn woordje te H. Hildering nam afscheid

Voorzitter mr. N.C. de Groot van Embden overhandigd het echtpaar Hilde-
ring het geschenk onder couvcrt, bestemd voor een reisje. Naar Denemar-
ken? Foto Berlott.

doen, wanneer het Zandvoort be-
trof. Wanneer het Zandvoort di-
rect aanging, dan waren wij in de
kamer nog lang niet klaar met
hem. Dan kregen wij eerst een
hele uitleg waarom hij als mid-
denstander uit Zandvoort het
woord voerde, dan kregen wij te
horen dat het in Zandvoort zó
slecht ging, en dan kwam hij met
een rits van argumenten, waar-
om bijvoorbeeld het circuit voor
de badplaats behouden moest
blijven. Kwam Zandvoort aan de
orde dan was je nog lang niet
klaar met Hildering, en het be-
zwaar was dat hij in die vijfen-
twintig jaar dat hij Zandvoort in
de Kamer vertegenwoordigde
dan ook geen enkele vergadering
heeft gemist. Dus betrof het een
plaatselijke aangelegenheid dan
deed „de Zandvoorter" zijn
mond wel open. Het circuit heeft
in hem een warm voorstander ge-
vonden, maar ik verdenk hem er-
van dat hij er zelf nog nooit ge-
weest is. Daar moet verandering
in komen, daarom hebben wij be-
sloten dat hij een passe-partout
krijgt voor het circuit, voor alle
evenementen, en wee je gebeente
als je er niet komt", aldus de
voorzitter van de Haarlemse Ka-
mer van Koophandel, mr. N.C. de
Groot van Embden in zijn af-
scheidsspeech op de receptie van
Henny Hildering, die na een pe-
riode van 25 jaar zijn werkzaam-
heden voor dit lichaam beemdig-
de.

Een receptie die werd gehouden in
hotel Bpuwes op vrijdagavond 25
mei, waar tal van vertegenwoordi-
gers uit de Kamer, het Zandvoortse
bedrijfsleven en andere instanties
waren gekomen om de scheidende
voorzitter van de commissie detail-

handel en ambachten de hand te
drukken. Voorzitter De Groot van
Embden, schetste in zijn geestige
toespraak niet alleen de vasthou-
dendheid van Henny HildennR, maar
zijdehns ook zijn reislust „Hij had
het éénmaal versiert om met de com-
missie naar Duitsland af te reizen.
Wij hebben daar als bestuur een stok-
je voor gestoken, want wij zagen die
commissie al uitzwerven over heel
Europa Toch is mij bijgebleven dat
ik dat wel een beetje zielig vond, we
hebben dan ook gedacht, „als die
man zo graag wil reizen, dat moet hij
dat maar met zijn vrouw doen Wij
zijn met de pet rondgegaan en heb-
ben een klein bedragje bij elkaar ge-
kregen. Mevrouw Hildering „moet"
mee, want als er iemand dat verdient,
dan is zij dat. Zij heeft ervoor ge-
zorgd, dat wanneer haar man ver-
moeid en ontevreden van een verga-
dermg terugkeerde, en hoe vaak ge-
beurt dat niet, dat hij de volgende
morgen ontspannen zijn klanten kon
ontvangenen niet zijn onvrede op die
mensen afreageerde. Zij heeft hem al
die jaren opgepoetst en opgeknapt,
dus ze gaat mee", aldus de kamer-
voorzitter

Het woord werd eveneens gevoerd
door de opvolger van Henny Hilde-
nng, de heer G.R. Rosenmoller, voor-
zitter commissie detailhandel en am-
bachten die Hildering had leren ken-
nen als een man die zeer betrokken
was geweest bij zijn werk in de diver-
se commissies, die van geen polarisa-
tie wilde horen, maar altijd op zoek
was naar een compromis en de Zand-
voortse belangen altijd fel verdedigd
had

Van de oud-collega's ontving Hil-
denng een atlas, dat eveneens be-
doeld was om tegemoet te komen
aan zijn. inmiddels al befaamde reis-
lust

Het werd een zeer geanimeerde af-
scheidsreceptie waaraan het echt-
paar Hildering ongetwijfeld plezien-
ge herinneringen aan bewaard

Drukte en gezelligheid op de braderie in voorgaande jaren (archieffoto).

3 KOOPWONINGEN -
hoeft de gemeente
Zandvoort niet te
bouwen, daarvoor
bestaat geen belang-
stelling, wél eenge-
zinswoningen, zo
blijkt uit het rapport
van De Meerlanden.

SPORTIEF - Dat
wordt het evene-
ment waarvan de
Zandvoorter Klaas
Koper de leiding
heeft. Zwemmen, lo-
pen en fietsen, een
kleine triathlon die
in juli wordt gehou-
den in het Amster-
damse Bos.

5

7 SPEKTAKEL - dat
geeft het grote zaal-
voetbaltoernooi in
de sporthal, verder
de jeugdschaakkam-
pioenen en de
schoolhandbalteams
die met de trofee
naar huis gingen,
fietscrossers en een
hockeytoernooi. Zie
sportpagina.

BENTVEL.U - Een
ware slag werd er ge-
leverd om de paro-
chianen in dit dorp
in een ver verleden.

9
(Advertentie)

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

LeidsestraatQ (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Uw krant niet
ontvangen ?

ons kantoor, telefoon

17166

VERGUNNING WEER INGETROKKEN

..Vergeten overleg" zorgt voor
7 7 ^j c_7 C_7 '

parkeerpaniek Noord boulevard
ZANDVOORT - Zaterdagmor-

gen werden bewoners van de
tenthuisjes aan de Noord-boule-
vard, de vishandelaren die daar
een vast „stekkie" hebben, en
snackcareigenaren plotseling ge-
confronteerd met kartonnen bor-
den op deze parkeerstrook, die
aangaven dat men „vanaf he-
den" drie gulden neer moest tel-
len om zijn auto te parkeren.

Bovendien werd de vishande-
laar vriendelijk doch beleefd ver-
zocht zijn viskar op een andere
wijze te plaatsen, zodat de nieu-
we parkeerwachter een optimaal
gebruik zou kunnen krijgen van
zijn zo juist van de gemeente ge-
pachte parkeerstrook.

Geen „ouderenwerk"
in commissievergadering

ZANDVOORT - Hoewel leden
van de initiatiefgroep Coordina-
tie Ouderenwerk Zandvoort in
een gesprek met wethouder
Jongsma op 25 april de verzeke-
ring kregen dat de ontwikkelin-
gen en het voorstel van de wét-
houder (voorlopig een ambte-
naar ter beschikking te stellen
als coördinator voor het oude-
renwerk) in de commissieverga-
dering Welzijn op 22 mei aan de
orde zou komen is dit niet ge-
beurd.

„De wethouder is hier debet aan, ik
heb er zelf bijgezeten dat hij heeft ge-
zegd, wanneer u instemt rnet mijn
voorstel, dan kan dit nog volgende
maand in de raad behandeld worden.
Daarom ook hebben wij iedereen ge-
vraagd te reageren voor 19 mei, op-
dat wij eventuele negatieve reacties
mede hadden kunnen laten wegen.
Die hebben wij niet ontvangen, wél
positieve reakties, dus hebben wij de
wethouder op maandag 21 mei hier-
van schriftelijk op de hoogte gesteld.
Waarom het niet is behandeld is ons
niet bekend", aldus de woordvoerder
van de initiatiefgroep.

Overigens werd door de commissie-
leden wel gevraagd waarom dit voor-
stel niet op de agenda stond vermeld.
Omdat het hier echter ook een „cen-
tenkwestie" betreft, moet eerst de
commissie financiën een oordeel vel-
len, ook al behoort dit onderwerp
specifiek thuis in de commissie wei-
zijn.

Teleurstelling bij de raadsleden,
maar ook bij de leden van de initia-
tiefgroep die al sinds januari de plan-
nen „rond" hebben en nog steeds
wachten op een reactie van het rijk
om te horen of de subsidie onderweg
is." Ook van de zijde van het gemeen-
tebestuur heerst een stilzwijgen,

niets is bevestigd of wordt eraan ge-
daan. Daarom hebben wij zelf het ini-
tiatief genomen en de hele zaak op
een rijtje gezet na de vergadering van
25 april. Het is nu opnieuw een
maand verschoven, maar wie weet,
misschien wordt het voorstel toch
nog voor het zomerreces in de raads-
vergadering behandeld. Wij zijn al
zover, dat wij dan denken „dat is dan
mooi meegenomen", is de reactie van
de initiatiefgroep Coördinatie Oude-
renwerk Zandvoort.

Dat er ontstemming ontstond is
wel wat zacht uitgedrukt, tumult is
een beter woord. Verbolgen kampeer-
ders, die al tientallen jaren de zomers
doorbrengen op dit deel van het
Zandvoortse strand direct grenzend
aan deze parkeerstrook, „namen" het
niet dat ze plotseling voor het stallen
van hun auto ook nog eens geld
moesten betalen. „Wij betalen voor
die vier maanden dat wij op het
strand staan, ƒ396.- staangeld, ƒ75.-
toeristenbelasting, voeg daarbij de
contributie van de kampeerverem-
ging, het water- en bulldozergeld, het
vervoer en winteropslag, dan wordt
deze vakantie, want dat is het voor
velen, onbetaalbaar als daar nog
eens ƒ3.- per dag parkeergeld bij
moet. Bovendien vraag ik mij af alsje
even met je auto naar het dorp gaat
om boodschappen te halen, en je
komt terug dan moet je zeker nog
eens drie gulden neertellen omdat je
een paar liter melk hebt gehaald, dit
wordt toch te gek", aldus een van de
kampeerde)s die luid van zijn onge-
noegen blijk gaf, gesteund door veel
lotgenoten

Inspraak
Ook viel de nieuwe parkeerwachter

nu niet direct goed bij de ambulante
handelaren, want ook deze tekende
protest aan. „Sinds 35 jaar staat er
iemand van de familie Molenaar op
dezelfde plaats, en dan komt er een
parkeerwachter vertellen datje maar
anders moet gaan staan, nou dat pik-
te Huig Molenaar natuurlijk met",
vertelt bestuurslid van de vishande-

larenveremging Keur. „Bovendien
haalden de meeste mensen hun auto
weg en zetten die naast mijn wagen,
zodat ook ik, ik sta aan de overkant,
voor mijn klanten onbereikbaar
werd. Ik ondervind al last genoeg van
kampeerders wanneer De Branding
open is, maar dit werd mij ook te gek,
dus zijn wij maar eens op onderzoek
uitgegaan en hebben geïnformeerd
hoe dat allemaal in zijn werk is ge-
gaan. Het bleek dat die Zandvoorter
van het gemeentebestuur een pracht-
vergunnmg voor dat deel van de bou-
levard had gekregen. De man had
hem vrijdagmiddag laat afgehaald en
begon dus zaterdagmorgen met
„zijn" handel, nou dat liep wel ietsjes
anders", zo luidt het verhaal van
Keur.

Verhitte discussies
Om aan de verhitte discussies op

die zaterdagmorgen (19 mei) een ein-
de te maken, werd de gemeente-op-
zichter/incasseerder, Cees Visser, van
het strandtentenkamp ingeschakeld
Ook deze wist mets van een pacht-
vergunmng voor de parkeerwachter
en waarschuwde de politie De ver-
gunning van de man bleek in orde en
afgegeven door het Bureau Bijzonde-
re Wetten

„Omdat het toen zaterdag was en
wij nergens bij het gemeentebestuur
terecht konden, hebben wij op maan-
dagmorgen direct contact gezocht
met de wethouder. Wij hebben, net
als de vishandelaren, een gesprek
met wethouder Attema gehad en on-

ze bezwaren op tafel gelegd Kijk, als
de gemeente overal parkeergeld wil
innen, dan moet je de mensen ook
van tevoren inlichten die van zo'n ge-
legenheid jarenlang gratis gebruik
gemaakt hebben Nu kwam die par-
keerwachter met zijn kartonnen bor-
den zogezegd „uit de hemel vallen"
en dat namen de mensen met Al met
al wordt het kamperen toch al een
dure zaak, en dit was de bekende
druppel", vertelt Cees Visser.

Oplossing
Overigens blijkt de hele kwestie

door wethouder Attema in der minne
geregeld te zijn Door hen: woidt er-
kend dat het beter geweest zou zijn
wanneer deze verpachting van de
parkeerstrook eerst met de belang-

hebbenden, zijnde de besturen van
de vier kampeerverenigmgen, KVA,
KVS, Voorwaarts en Helios en de on-
dernemers van de ambulante handel,
zou zijn besproken „Wij zijn wel van
plan m de toekomst de hele boule-
vard te verpachten, wij hebben er
niet bij stilgestaan dat zovelen van
dit „gratis" parkeren gebruik maak-
ten. Voor dit jaar heeft de pachter
zijn vergunning teruggegeven, hij
heeft zich dus teruggetrokken. Wij
zijn van plan om volgend jaar deze
strook te verpachten, maar zullen
eerst met de diverse vertegenwoordi-
gers rond de tafel gaan zitten Er had
overleg moeten plaatsvinden, dat zal
dan nu de komende wintermaanden
gebeuren. Hoe wij het in de toekomst
zullen regelen is nog niet bekend, dat
zal bij de onderhandelingen wel inge-
bracht worden", is zijn commentaar.

Voor 1984 mag men dus nog vrij
parkeren op het boulevardgedeelte
tussen Riche en het benzinestation,
wat er in 1985 gaat gebeuren is nog
niet bekend.

Wel dat het gemeentebestuur de
strook wil verpachten, en ook dat de
kampeerders en leden van de ambu-
lante handel zullen aandringen op
een „vrije" strook.

Het zal een kwestie worden van eie-
ren voor zijn geld kiezen, dat heeft de
parkeerwatei inmiddels al gedaan,
want hij ontving die zaterdagmorgen
meer lelijke wooiden dan parkeergul-
dens

Het gedeelte van de boulevard waar men in de toekomst niet meer vrij zal kunnen parkeren. Foto Berlott
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Kweken P. VAN KLEEFF
van Stolbergweg 1

Zandvoort -Tel 17093

Groot assortiment, o a
AFRIKANEN - BEGONIA'S - BALSEMIENEN
e d GERANIUMS, hangend en staand

ZAAIGERAWIUMS, 4 voor 10.-
BEMESTE TUINAARDE, 3 zakken voor 10.-
(afgehaald, geldig van 24 mei t/m 2juni)
Div soorten BLOEM- en BALKONBAKKEN.
Bemesting POKON, WOLF, ASFen
GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN.
VASTE PLANTEN in pot,
HEESTERS en ROZEN in pot

3ê®^Nfe*MS*>*iW6g^^

de. 23. samenwerkende -fietsen-zaken fa/>& vindt u eeh
itterende kdlefdbie. $c/ierp voordelffi.kiï/auteitsfiebsen m de.

Voor -fietsen en de. fietsspôrt is in aKe. fopra -zaken eenjrote. keuze, agn ftets-
kledina en accessoires Racc^kinclerfietsen, onderdelen,enz. zJjft Volop a^m "~l

.•'"2rTElSEN\

puhte» vanalle Kopte fietsen zijn:

Voorop start -f ietst>leneri
modellen n tiMtoen

De /GWJ De. Luxe. -fietsen qaan voorop
m veiligheid /net reflecterende velgen
AtleKoj>r^{
om de iTQfi
BII ttnkooh vzn één HI<

PETER VERSTEEGE
.

tn UW voordeel!
Haltestraat 18
ZANDVOORT

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!.

DE WIT VERHUIZINGEN

R^ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOUMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! f !

DE IDEALE SPEEL-
SURF PLANKGeschikt

voor gas
en elektra TURBO SURFER

geen4&£5"ïnaar:

CURVER

KOELBOX VERKADE
SUPERREPEN

ZILMETA
4-deligepannenset BATTERIJEN

Penlight4 stuks
Engelse staaf 4 stuks
Monocel 2 stuks

* kookpanje-160 cm inh. 1.5 Itr.
* kookpan ja-180 cm inh. 2.2 Itr.
* kookpan.o-200 cm inh. 3.0 Itr.
* steelpan -e-140 cm inh. 1.0 Itr.

BIC STICK
vrieslollies GOLDEN

DELICIOUSHEAD&
SHOULDERS
SHAMPOO
flacon 100 ml

«POND
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Ihampoo-
rerbruik
;estegen

In 1983 zijn er in ons land bijna 7%
eer flessen shampoo verkocht dan
't jaar daarvoor. Omdat de gemid-
'1de inhoud per fles is toegenomen
imt dat overeen met een stijging
,n 8 tot 9% in liters in een jaar tijd,
idus een mededeling van Adrèlon
osmetics. Ik geloof de jongens van
indrélon direct, want het is een feit,
|at we tegenwoordig vaker onze ha-
•n wassen.
Myn grootvader, zo herinner ik
ie, waste zijn grijze haren slechts
«s per week en dan nog met een
,uk huishoudzeep. Dat hij desal-
lettemin tot op zijn zesentachtigste
lar een glanzende, mooie haardos
ezat, is dan ook eigenlijk een raad-

Maar goed, we wassen niet meer
iet huishoudzeep ons haar, maar
iet een goede shampoo. In 1977 was-

een kwart van de bevolking zijn
aar meer dan eens per week (bron:
IPO) en in 1983 was die groep al
oter dan 50%. Oorzaken schijnen
e te moeten zoeken in het toene-
end aantal sporters, het feit dat
et grootste deel van de bevolking
n douche bezit en ook het op de
arkt verschijnen van de „elke dag-
lampoo".

Andrélon in Bodegraven is de
rootste shampoo-leverancier van
as land. Om dat te vieren heeft deze
ibrikant iets leuks bedacht voor de
ansument. In mei en juni worden
enduizend onbespeelde Sony-cas-
ittebandjes met een winkelwaarde
m / 7,95 weggegeven in de Toontje
oger Muziekkwis.

Aan alle populaire shampoos van
ndrélon hangt nu een kwiskaart
e men kan invullen als een bepaald
lefoonnummer wordt gedraaid.
Ike week draait een ander bandje
iet een muziekje waarvan men de
liste snelheid moet raden.

TASSENMODE
ZOMER 1984

Bent u een tassenmens? Kunt
u, als u in een warenhuis bent,
nauwelijks de verleiding weer-
staan toch maar weer een tas
aan te schaffen, terwijl er thuis
in de kast al 33 hangen? Dan
worden het voor u moeilijke
maanden, want de keus in tas-
sen is deze zomer wel erg groot.

De fabrikanten zien voor de zo-
mer een grote markt voor de infor-
mele-, de vrijetijds, de vakantie-, de
reis- en de trektochtentassen. Jong
zijn de kleurige tassen m de „Man-
nelook", gemaakt van leer of van stof
en bedrukt met vrolijke combinaties
van geometrische en andere motie-
ven.

De kleuren zijn hoofdzakelijk wit,
blauw, rood en af en toe geel- of ap-
pelgroen.

De materialen zijn ailerhand: be-
halve het al genoemde leer, dat er
deze zomer enigszins, vettig uitziet,
worden erg veel andere materialen
gebruikt zoals katoen, dunne gum-
mi, dikwijls geribd en diverse kunst-
stoffen.

Verwacht wordt ook dat aqua-
blauw, dat m Amerika al in de mode
is, zeer gevraagd zal zijn.

Safaristijl
Ook al gaat u niet op safari in Ke-

nia, dan nog is een tas in de zomer
populaire Colomal-Safaristijl een
plezierig bezit. De schoudertassen
zijn dit jaar vrij groot, volumineus en
zacht. Je kan er lekker veel instop-
pen en hem daarna nonchalant over
je schouder laten zwieren. Wie dus
nog steeds met zo'n piepklein, schuin
gedragen tasje loopt, waarbij ik altijd

het idee had met een wat groot uitge-
vallen portemonnaie te paraderen, is
al weer hopeloos achter. Grote
schoudertassen dus. uitgevoerd in
zachte en soepele materialen zoals
rustiek canvas, al dan niet openge-
werkt en tal van nieuwe syntheti-
sche materialen.

In deze serie tassen worden ook
veel zebra- en reptielprenten ge-
bruikt. om het safari-effect nog eens
extra te benadrukken. Er wordt veel
aandacht besteed aan de sluitingen
en meer speciaal aan de gespen.

Gespsluitmgen zijn er weer in alle
soorten, technieken en uitvoeringen.
De meest opvallende zijn gebaseerd
op de modellen van tientallen jaren
terug. Nu niet denken, dat je dan
weer rustig je vertrouwde tas uit
1960 uit de motteballen kunt halen,
want die is dan net weer een tikkeltje
anders. Bovendien zijn de gespen
van nu uitgevoerd in eigentijds ma-
tenaal zoals zwart plastic. Een van
de toppers, zo roepen de tassen man-
nen, wordt de knskrasceintuur of
corset-cemtuur, smal of breed, ge-
maakt van leer. koord en canvas en
verrijkt met allerlei metalen versier-
sels.

Variatie
Aan modellen, materialen, kleur-

stelhngen en formaten geen gebrek.
Er zijn badtassen, grote sjouwtassen,
rugzakken, koffertjes, roltassen,
sporttassen, dit alles bijeengevoerd
onder de naam vnjetijdstassen, een
in deze tijd met ruim 900.000 werklo-
zen ietwat navrante benaming,
maar enfin, tassen voor in de vrije
tijd dus. Hoewel rood, wit en blauw
de boventoon voeren zijn de tassen er
ook in zachte natuurtmten, passend
bij de kleding in aardkleuren.

\ '

r
VROUWELIJK

\ door Leni Paul

MAAK HET BONT
met bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 20 60
in al UW Denk aan uw tuin, ook daar zijn

bloemwerken. wi*in gespecialiseerd.

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(O25O7)i4O4O

UJFBOKK

Ailes over borsten

Lezenswaardig lijfboek
Er is weer een „lijfboek" op de markt gebracht en nog wel uit onverwachte

en onverdachte hoek.

Niet afkomstig van een feministische uitgeverij dit keer, maar van de
vertrouwde en gedegen firma Hunkemóller, u weet wel, van de beha's en van
de toenmalige corsetten.

Hunkemóller, die, naar ze zegt, al bijna een eeuw lang vrouwen adviseert
bij de aankoop van ondermode, heeft zich voor het eerst op de uitgave van
een boekje geworpen. Het resultaat mag er zijn: 72 pagina's vol informatie
over badpakken, haarverzorging, tips voor het verzorgen van borst, been,
heup, kortom, van het hele lichaam. Daarnaast komen we uit het fraai van
kleurenfoto's en speelse tekeningen voorziene boekje meer te weten over de
Japanse vrouw, aerobic en brillen. Opgedragen aan alle vrouwen van Neder-
land en België, staat er wat pathetisch pp de eerste bladzijde van deze
uitgave, waarmee Hunkemóller hoopt een dimensie te kunnen toevoegen
aan zijn taak en verantwoordelijkheid als specialisten, raadgevers en dienst-
verlener op „lijfelijk gebied".

Het boekje is te koop m de zaken van Hunkemóller en kost / 3,95.

DRALON IN
ZACHTE TINTEN

Hoewel de trend deze zomer weer
puur natuur is, blijft Draion toch
altijd een veel gevraagd materiaal.
Draion is mooi, vrouwelijk en daarbij
praktisch en dit laatste punt speelt
bij de vrouw met weinig tijd toch
altijd een belangrijke rol. Gemakke-
lijk te wassen, zo te drogen en op reis
uit de koffer te halen of het vers van
het hangertje uit de kast is geplukt.

In draion zijn er leuke knielange
rokken, die soepel vallen en geraffi-
neerde dralontopjes.

Zachte tinten zullen het straat-
beeld deze zomer bepalen. Parelgrijs,
kristalblauw, citroengeel, lila en
écru en deze kleuren combineren
prachtig met een door de zon ge-
bruinde huid.

Het voordeel van draion is dat, hoe
vaak je het ook wast (met de hand of
in de wasmachine), het blijft er per-
fect in model uitzien, terwijl ook de
kleuren niets aan frisheid inboeten.

SMELLER voor
frisse adem

Knoflook is gezond. Het houdt ons
kwiek, jong en geeft energie, als we
tenminste honderdjarige vrouwtjes
in de Balkan mogen geloven. Ook in
onze lage landen wordt, in vergelij-
king met vroeger, veel knoflook gege-
ten.

Maar, wie na een overdadige knof-
look- of uienmaaltijd 's avonds uit
dansen gaat, is wet bepaald een fris-
se partner. Een afdoende en snelwer-
kend middel om geur te laten ver-
dwynen is Smeller. Twee tot drie
druppeltjes op de tong geeft direct
een frisse adem Smeller is vervaar-
digd uit zuivere en natuurlijke
grondstoffen, zonder toevoeging van
suiker en het i.s \oor M,95 te koop in
de drogistcry

et verbruik van papieren zak-
ken is in de eerste vier maanden
dit jaar plotseling aanmerkelijk
enomen. Hoewel de echte griep-
ode pas in maart en april viel
den er al sinds begin januari in-

veel meer wegwerpzakdoekjes
ocht dan was verwacht. Fabri-
ten spreken zelfs van een opmer-
ke toename.

lieren zakdoeken zijn in ons
nog lang niet zo populair als in
ns omringende landen. Maar

Papieren zakdoek
veel gebruikt

Heine zei al, dat alles hier vijftig jaar
later gebeurt, dus dat kan dan ook op
een alledaags gebruiksvoorwerp als
de zakdoek slaan. Volgens de fabri-
kant van Tempo-zakdoekjes, die als
marktleider met meer dan veertig
procent marktaandeel de meeste
groei registreert, wordt de consu-

ment zich steeds meer bewust van de
kwaliteitsverschillen in papieren
zakdoeken.

Oud papier taboe
Wij willen hier in Nederland, al-

dus Tempo, honderd procent celstof

en zeker geen f lu t papiertje, waar je
zo doorheen snuit Tempozakdoeken
zyn opgebouwd ui t vier lagen celstof,
waarin geen oud papier is verwerkt,
zoals vaak wel het geval is bij infe-
neure, onbekende merken wegwerp-
zakdoekjes

De sterk toegenomen vraag naar
Tempo-zakdoeken heeft de fabn-
kant geïnspireerd tot het brengen
van een superbox met zakdoeken
(2.49) voor „grootuebruik" m auto.
badkamer en werkruimte.

Lego in de middeleeuwen
Lego, het ijzersterke speelgoed,

waarmee intussen al weer heel wat
kinderen zich hebben vermaakt, is
met een nieuwe serie uitgekomen: de
riddertijd. Tussen al die elektroni-
sche en futuristische speelzaken een
verademing!

De Legoblokken blijken een uitste-
kende basis te zijn voor het bouwen
van kastelen, bastions, ridderfigu-
ren, vaandels, paarden, enz. Er zijn
voorlopig acht verschillende dozen
niet als basis de kastelen, te weten
Kasteel Donkervoort (/73,25) en
Kasteel Wittenburg (/ 119,50). Toer-
nooiridders te paard kosten iets meer
dan een tientje, ridders met kar op
reis ook, een kasteelkar met ridder en
paard is er al voor ƒ6,90. Voor een
werkplaats met aambeeld voor de
kasteelsmid moet / 20,75 worden
neergeteld.

De riddertijdserie van Lego is be-

doeld voor kinderen tussen 5 en 12
jaar. Een klem onderzoek van Lego
heeft bewezen dat ruim 33 "u van de
kinderen aan deze romantische serie
de voorkeur geeft boven de eigentyd-
se ruimtevaartdozen.

.COIFFEURS.':
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort • _.
td.(O25O7)14O4O

Natuurlijke serie Pastunette
Natuurlijke stoffen zoals katoen, zijden en linnen bepalen deze zomer het

modebeeld.
Ook de onderkleding dient betrokken te worden by deze natuurlijke „look"

en daarom brengt Pastunette de serie Naturals. Hiermee krijgt de ondermo-
de een nieuw accent.

In de serie Naturals zijn er beha's in 100°i> katoen, linnen en zijde. Verder
heel mooi de zyden hemdjes en slipjes, eveneens in de drie genoemde materi-
alen. De eenvoud van katoen, de charme van linnen en de luxe van zijde
komen goed tot uiting in deze nieuwe serie van Pastunette, soepel, zacht en
perfect van pasvorm.

Zonne-
cosmetica
Als kind was het voor my pas lente,
als mijn grootmoeder 's middags
haar leunstoel de tuin insjouwde en
de eerste zonnestralen op haar ge-
zicht het spelen.

Elk zonnestraaltje ving ze op.
Werd het haar te warm, dan ver-
plaatste ze haar huiselijke zitplaats
tot onder de jasmyn of appelboom.
De gehele zomer door had ze een
fraaie, lichtgebruinde kleur, die
haar goed stond.

Zo eenvoudig lagen die dingen
toen. Ik moet daar vaak aan denken
als ik lees over beschermingsfacto-
ren van twee tot twintig, zonnefilter,
tropical oil, zonnemelk en af ter sun
crème, begrippen, waar mijn groot-
moeder geen weet van had.

Maar ja, techniek en wetenschap
zijn met rasse schreden vooruitge-
gaan en we zullen het niet meer in
ons hoofd halen ons zo maar aan de
zonnestralen bloot te stellen. Trou-
wens, ik zie ook nooit meer iemand in
een leunstoel m de tuin zitten.

Dehal, altijd op de bres ons zo mooi
mogelijk bruin te laten worden, heeft
thans een groot scala van zonnecos-
meticaprodukten op de markt ge-
bracht voor alle mogelijke huidty-
pen. In Nederland kan men volgens
Delial in het algemeen vier huidty-
pen onderscheiden, n.l. de normale
(55 °o van de bevolking), de gevoelige
(22°i>). de overgevoelige (12"o) en de
minder gevoelige (11 "o),

Zonnecosmetica met bescher-
mingsfactoren voor elk huidtype en
Dehal geeft hierover een aardig
boekje uit met de wat cryptische titel
„Wat is mijn factor'".

Gratis te verkrijgen bij drogist,
warenhuis en supermarkt met een
cosmetica-af deling.

Do not fear. the Timetronic is here
en zorgt er voor, dat men nooit meer
de tijd vergeet!

Een handig wekkertje dat er nog
leuk uitziet ook, deze elektronische
kookwekker, die 99 minuten op een
digitale schaal aangeeft. Daarmee is
dit apparaat tevens prima geschikt
voor nog andere bezigheden als ko-
ken. Gedacht wordt bij voorbeeld
aan het gebruik bij examens, oefe-

NIEUWE
KOOKWEKKER
mngen die aan een bepaalde tijd zijn
gebonden en bij bepaalde thera-
pieen.

Het gebruik van de Timetronic, die
ƒ 37.50 kost en op de markt wordt
gebracht door Krups, is zeer eenvou-
dig. Met behulp van een drietal

knoppen kan het aftellen gestart en
onderbroken worden of het alarm
worden afgezet.

Het in wit uitgevoerde apparaat is
zodanig van afmetingen dat het pro-
bleemloos in de zak of in een tasje
kan worden meegenomen Dankzij
een magneetje kan de Timetronic bo-
vendien aan metaal worden beves-
tigd, maar ook worden opgehangen.
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G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgedtplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor • schakel - automaat •
vrachtwagen

OPGELET!
Voor nieuwe leerlingen, schakel en

automaat

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voorafbpraken bellen tussen 18 15 en

18 45 uur van maandag t/m vrijdag
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G„ van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62/3 2042 BT Zandvoort
Tel 02507 1 94 53 b g g 1 38 87

Ooit aan gedacht om
als volwassene weer naar
school te gaan?

Smdeien is niet aan loeltijd gebonden l n steeds meei mensen ontdekken dat
Soms alleen maai om op plezienge wn/è de eigen ontwikkeling te veibeteien Soms is studie
nodig vooi beten1 mogelijkheden in de weiksleei

I let l lasmus College biedt mogelijkheden vooi dag- en avondonderwijs aan vol-
wassenen m l laailem, Schalkwijk, IJmuiden, Velsen, Zandvoort, I leemstede en Hoofddorp

U kunt nu inschrijven voor het nieuwe studiejaar of het inf ormatieboekje aan-
vragen. Bel meteen voor MAVO: 023 - 25 65 57. HAVO/VWO: 023 - 25 23 58.

ERASMUS COLLEGE
DAG-EN AVONDONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Sckietanaat SpoitwegP, 2024CN Haailem

SQUASH
Sportcenter Wim Buchel

A. J. v. d Moolenstraat 47
Tel. 02507 -1 58 29 -1 39 65

EVEN GEZELLIG
SQUASHEN!
Goed voor uw „conditie".

Tegen zeer voordelige tarieven
zijn wij altijd voor u open,

ook de weekenden.

NIEUW! JEUGDSQUASH v.a. 10 jaar.

GEVRAAGD:

hulp in de
huishouding

voor de vrijdagmorgen.
Liefst boven 20 jaar

Tel. 02507-152 92
na 18.00 uur.

Te koop aangeb.:
DEMONTABELE

KOELCEL
3 x 2 x 2 m .

Prijs f 3200.-
Tel. 18200 of 1793

WAARDEBON
TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON ONTVANGT U

'n Voordelig merkmontuur!
Moet u toch 'ns op onze
brillen letten. Kodenstoch

Ycung
Leek

Origineel Rodenstock damesmontuur.

INCL enkelvoudige glazen 109.-

dubbelfocus-glazen 189."

enkelvoudige zonneglazen 129.-

ZONNEBRIL
OP STERKTE voor

99.-

Origineel „Engelse" Ray-Ban. Incl. RB 3 - groene

zonneglazen, WALSDOUBLE-montuur.

Adv.pnjs 140.-

NU 98.50
evt. met enkelvoudige glazen - n,
op sterkte mcl 14.50

* sterkte s+ 4 00 -s-6 00 Hogere sterkte geringe bijbetaling
' zolang de voorraad strekt

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Wie niet alleen 'n lage prijs

maar ook kwaliteit en
service eist, kiest

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-14395

Leverancier van al/e ziekenfondsen

DESKUNDIGE
OOGMETING
door gediplomeerd
oogmeelkundige
met de modernste
apparatuur.

Wilt u lekkere ASPERGES eten
en niet veel betalen?

Dan asperges bij AART VEER halen.
Grote Krocht 23 - Zandvoort

Alleen het beste is reklame.

WITTE OPENINGSTIJDEN
WOE DO-VRIJ 900 1800UUR
ZATERDAG 9 00-15 00 UUR

HAARLEM:
ZIJLWEC102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE
BINNENWEC117
ZANDVOORT
GROTE KROCHT7

HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE BLOKHUIS18

DcslagerijwaardckltntnogccbtkoniDgis!
let op! ons filiaal Botermarkt 8O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

ERICA
GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

een klasse
apart

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
voor het
chemisch

renigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

^K s o m e r i j r y ceanng ̂  ̂Azeanette
Zandvoort Grote Krocht 21

Heemstede Zandvoortselaan 69
Bloemendaal Bloemendaalseweg 23

Haarlem Jan Grjzenkade 163

•K

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Volledige brokken
voor de hond
20 kilo 39.50

Diner voor de hond
10 kilo 22.50

lid dibevo
"^*****************r*-*

-K
-K
*
*
-X
*
•K

LAATSTE WEEK! BIJNA ZIJN WIJ ER DOORHEEN! LAATSTE WEEK!

Hoogslaper -fyc
rml2 inden gelijk 1 i ,g •"
een bureau van 259 voor • • ^& ™

2-deurskast *| O C
van 169 -voor. . 1 fc*jB*"

Teenager-secrétaire TFC!
van 139. -voor f +Jmm

2-deurs opzetkast Of|
van 119 -voor Cï^rB*"

Boekenvakken
van 89.- voor 50.-

Kom nog gauw even kijken op ZATERDAG 2 JUNI van 11.00 tot 15.00 uur bij:

HET KASTENHUIS GROTE KROCHT 25

-K
-K
-K
*
-K
-k
•K
-k
-K
-K
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INIG BEHOEFTE IN ZAND VOORT AAN KOOPWONINGEN

Vier- a vijfhonderd eengezinswoningen
betekent einde woningnood in Zandvoort

" ZANDVOORT - Ten aanzien van concrete bouwplannen voor de
toekomst zou overwogen kunnen worden af te zien van de bouw
\;an meergezinswoningen in de koopsector, en meergezinswoningen
rnet vier en vijf kamers.

f Bovendien moet een differentiatie aangebracht worden in de
nieuwbouw van eengezinswoningen in Zandvoort. Zo is er een be-
ioefte aan vijf kamerwoningen met een huurindicatie van ,f 550.-
ijer maand, vierkamerwoningen met een huur tussen de ƒ 500.-
f GOO.- per maand, driekamerwoningen tegen een huurprijs van
: 400.-/,f 500.- per maand en tweekamerwoningen van .f 350.-/f 450.-
rjer maand.

Ongeveer vijftien procent van de huidige woning-zoekenden
wenst het eerste type, 35% van de vierkamerwoningen, het grootste
deel, ruim 45% de driekamerwoningen en slechts 5% de tweekamer-
woningen met een huur van ƒ 350.-/f 450.- per maand.

l De hierboven aangegeven wo-
njingbehoefte is één van de resul-
taten van het onderzoek naar de
woningbehoefte in Zandvoort zo-
als dat is uitgevoerd door het So-
dografisch Bureau De Meerlan-
ien, eind 1983.

Vervolg

|Dit laatste rapport, dat in de
ttaand juli besproken zal worden in
ie raadscommissies algemene zaken

•;h welzijn, is een vervolg op het rap-
jbprt „Prognose van de kwantitatieve
[woningbehoefte in de gemeente
Kandvoort, 1983-1998", dat door dit-
gelfde bureau in 1983 is uitgebracht.
In het laatste rapport echter wordt
naader ingegaan op de kwalitatieve
\tfoningbehoefte. Inzicht in deze be-
jlibefte is noodzakelijk met het oog op
de invulling en onderbouwing van de
potentiële woningbouwlokaties in de
j-emeente Zandvoort.

Het rapport stoelt in belangrijke
mate op de resultaten van een aan
net eind van 1983 gehouden enquête
onder de ingeschreven woningzoe-
Kenden.

Volgens de samenstellers vormen
de ingeschreven woningzoekenden
een belangrijke categorie, vanwege
de concrete vraag naar woonruimte.
Daarnaast zijn een duizendtal zelf-
tandig wonende leden van de wo-

mngbouwvereniging EMM geênque-
eerd om na te gaan of en in hoeverre
doorstroming gewenst en te verwach-
en is vanuit bestaande huurwonin-

?en.

inquête

Eind 1983 is door Bureau De Meer-
anden een schriftelijke enquête ge-
louden onder de ingeschreven wo-
ningzoekenden. In de aanbiedings-
brief bij de enquête werd gesteld dat
het niet reageren opgevat zou wpr-
den als een signaal dat men zich niet
anger als woningzoekende wenst te
beschouwen. In totaal werden 1221
formulieren geretourneerd. Van deze
esponse werden 1170 formulieren
•erwerkt met behulp van een compu-
er. Eenenvijftig formulieren kwa-

men te laat binnen om in de verwer-
king te worden meegenomen.

Het grootste deel van de woning-
zoekenden is reeds inwoner van
Zandvoort (92.8%). Hieronder bevin-
den zich 529 starters en 540 doorstrp-
mers. Het aantal starters is redelijk
in overeenstemming met het reeds
berekende woningtekort per l janua-
ri 1983.

Naast de twaalf procent 18-19-jari-
gen is 44% van de starters tussen de
20 en 25 jaar. Van deze starters wil de
groep ouder dan 25 jaar (44%) in het
algemeen op korte termijn in aan-
merking komen voor een woningtoe-
wijzing.

Woonwensen

In de enquête is onder andere ge-
vraagd naar het gewenste woningty-
pe, terwijl bovendien een eerste en
tweede keus woonwens met prijsindi-
catie was toegevoegd.

Dit om de realiteitswaarde van de
antwoorden te vergroten. Hieruit is
gebleken dat de woningzoekenden
zeer duidelijk weten wat ze willen.

Men houdt vast, ook bij vermelding
van een hogere huur, aan het gewen-
ste type woning.

In eerste instantie gaf meer dan
80% van alle woningzoekenden de
voorkeur aan een eengezinswoning.
Wanneer huurindicaties worden toe-
gevoegd aan de woningen waaruit ge-
kozen kan worden, blijkt de belang-
stelling voor meergezinswoningen
toe te nemen van 20 tot 30% en bij de
opgave van tweede keus zelfs tot
50%. Deze verschuiving van de keus
voor eengezins- naar meergezinswo-
ningen doet zich vrijwel geheel voor
binnen de vraag naar twee- en drie-
kamerwoningen, een vraag met na-
me van woningzoekenden uit de lage-
re inkomensklasse, vooral starters.

Woningzoekenden voor grotere
eengezinswoningen blijven bij eerste
en tweede keus vooral binnen de ca-
tegorie eengezinswoningen. De vraag
naar grote meergezinswoningen blijft
zelfs bij de tweede keus beneden de
10%.

Starters

Ruim 637r van de starters geeft de
voorkeur aan een eengezinswoning
waarbij bijna de helft kiest voor drie-
kamerwoningen. Bijna twintig pro-
cent van alle starters geeft de voor-
keur aan een grote eengezinswoning.
Iets meer dan 20% kiest voor een
tweekamermeergezinswoning, waar-
onder 12% voor HAT-eenheden. De
belangstelling voor driekamer^neer-
gezinswoningen beloopt 13,4%. Met
dit hangt ten nauwste samen dat
ruim 21% van de woningzoekenden
in deze groep minder dan ƒ 350.- per
maand huur wenst te betalen, terwijl
bijna 20% bereid is een huur boven
de ƒ 500.- per maand te aanvaarden.

Eengezinswoningen verdienen in Zandvoort de voorkeur.
Dit in tegenstelling tot meergezinswoningen zowel in de koopsector, en

die van 4 en 5 kamers waaraan weinig behoefte bestaat.
Deze eengezinswoningen van EMM werden in oktober 1980 opgeleverd.

In het projekt voormalige Julianaschool zijn slechts enkele eengezinswo-
ningen geprojektcerd. Zandvoort heeft zich de laatste jaren expliciet bc-
ziggehouden met HAT-eenheden) één- en tweekamerwoningen, waaraan
minder behoefte blijkt te bestaan. (archieffoto)

Eén van de eerste projekten die in 1982 werden gerealiseerd voor alleen-
staanden en starters, HAT-eenheden op het terrein Sonnewende.

Doorstromers

Er blijkt in Zandvoort een groot
aantal potentiële doorstromers te
zijn. Hiervan zijn er 540 in Zandvoort
woonachtig. Wanneer dit gereali-
seerd zou kunnen worden, dan ont-
staat een gunstig effect door het vrij-
ko'men van grote één- en meergezins-
woningen. De bouw van eengezins-
woningen, zowel kleine als grote, is in
Zandvoort dan ook zeer gewenst, zo
stellen de samenstellers van het rap-
port.

Speciale aandacht verdienen de
doorstromers boven de vijftig jaar die
in veel gevallen (te) grote woningen
bewonen.

Bijna honderd wensverhuizers be-
treft ouderen boven de 64 jaar. Hoe-
wel niet gevraagd is naar een speci-
fieke behoefte aan bejaardenwonin-
gen, lijkt het Bureau De Meerlanden,
gewenst een deel van de kleine wo-
ningen, met name eengezinswonin-
gen te laten voldoen aan de eisen die
in het algemeen gesteld worden aan
woningen voor bejaarden.

Bovendien blijkt dat in verhouding
tot het aantal .personen .van 65 jaar
en ouder in Zandvoort (2838 per l ja-
nuari 1983) relatief weinig bejaarden-
woningen (206) aanwezig zijn. Qua si-
tuering en prijs/aanbod-verhouding
zullen kleine woningen aan betrekke-
lijk hoge eisen moeten voldoen om
doorstroming van ouderen daadwer-
kelijk te bevorderen.

De doorstroming van gezinnen met

kinderen vanuit flats naar vier- en
vijf-kamereengezinswoningen is ge-
wenst en behoeft nauwelijks verdere
onderbouwing. Naast de concrete
bouwplannen zijn m Zandvoort een
aantal bouwlokaties in studie waar-
onder plan Zuid.

Binnen deze lokaties zou een capa-
citeit gevonden kunnen worden voor
ongeveer 350 eengezinswoningen.
Gelet op de grote onbevredigde be-
hoefte aan eengezinswoningen, is het
aan te bevelen de bouw van dit type
woningen te bevorderen. Zeker wan-
neer de capaciteit aan eengezinswo-
ningen gefaseerd wordt benut, zal
een maximaal doorstromingsrende-
ment worden gehaald. Aldus het rap-
port van De Meerlanden.

Wanneer aan de vraag naar eenge-
zinswoningen niet voldaan kan wor-
den, betekent het echter dat er wei-
nig doorstroming plaats zal vinden.
In het gunstigste geval zal 30% van
de nieuwbouw betrokken kunnen
worden door doorstromers. In totaal
resteert een onbevredigde behoefte
van starters en vooral doorstromers
aan 750 eengezinswoningen.

Door een hoog doorstromingsren-
dement dat met de bouw van eenge-
zinswoningen kan worden bereikt,
zal de uiteindelijke vraag geringer
zijn en vermoedelijk zal met de bouw
van 400 a 500 eengezinswoningen in
de geïnventariseerde woningbehoef-
te kunnen worden voorzien.

Dit is de conclusie van het Socio-
grafisch Bureau De Meerlanden naar
de kwalitatieve woningnood van
Zandvoort.
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ZANDVOORT - Donderdag-
avond werden de Zandvoortse
supporters bij het grote zaalvoet-
altoernooi gemist, en dat was

niet zo verwonderlijk, want het
andvoorts Mannenkoor concer-
;erde in de Hervormde Kerk, en

.1 wie Zandvoorter is, zich Zand-
porter noemt is daarbij aanwe-
;ig. Dus uitgestorven straten en
«n uitverkochte kerk. Want heel
andvoort leeft mee met het
oor en dat was opnieuw goed te
erken.
Voor het tweede concert had rnen

lit maal rustig de tijd genomen om

Wanneer „ons" koor een concert
geeft blijft niemand thuis
een groots en gevarieerd programma
samen te stellen, waarvoor dan ook
intens werd gestudeerd. Opmerkelijk
hierbij was dat men het dit keer zeker
voor de pauze niet had gezocht in
„meezingers", makkelijk in het ge-
hoor liggende nummers, maar een
goed verantwoorde keuze had ge-

>ude stijl-jazzconcours
Hotel Bouwes

ZANDVOORT- Op zaterdag 23 ju-
i zal in Hotel Bouwes te Zandvoort
en groot „oudestijl-jazzconcours"
laatsvinden ter ere van het tweeja-
'g bestaan van Stadspost Haarlem.
Dit concours staat open voor jazz-

Jrmaties die zich hiervoor opgeven,
n zal gehouden worden van 12.00-
9 00 uur, afhankelijk van het aantal
eelnemers. De eerste prijswinnaar
al naar huis kunnen gaan met de
iouwes Jazzbokaal, terwijl tevens
en aardig bedrag aan geld wordt uit-
ereikt. Voor de tweede en derde
njs zijn eveneens geldprijzen be-
'hikbaar.
De formaties zullen worden beoor-
eeld door een deskundig jury, be-
laande uit Herman Openneer, Hans
•'ij berg en Remco van der Gugten,

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout Verschijnt op donderdag
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor.
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per Kwartaal,
l 18 25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Zandvouri. tel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 1000-1300 en 1400-1600-uur,
woensdag van 0900-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-
17.00 uur,
vrijdag 09.00-12.00 uur.
Krant niet ontvangen? Abonnees die de
Krant niet hebben ontvangen kunnen bei-
ten, vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreel
Ales.

zeker geuii uiibukmulea m de jazzwe-
reld.

Jazzorkesten die voor dit concours
belangstelling hebben kunnen zich
voor 10 juni melden bij de Stichting
Haarlemse Jazz Club, Postbus 800,
2003 RV te Haarlem. Deelnemende
orkesten ontvangen een bijdrage in
de reiskosten, plus ƒ 25.- per musicus.

Dit concours dat wordt georgani-
seerd in samenwerking met de Haar-
lemse Jazz Club, krijgt .diezelfde
avond een feestelijk vervolg, wanneer
de Limehouse Jazzband en Rita
Reijs en het Trio Pim Jacobs vanaf
21.00 uur een concert verzorgen. Tij-
dens dit concert zullen de prijswin-
naars bekend gemaakt worden.

In de middaguren zal men in Hotel
Bouwes ook kunnen genieten van het
optreden van de Sweet Briar's Big
Band, een optreden dat parallel aan
het concours te horen zal zijn.

Jazzliefhebbers kunnen voor deze
middag en avond kaarten bestellen a
ƒ 15.- per persoon. Wanneer men uit-
sluitend het concours bezoekt be-
draagt de prijs ƒ 3.50.

Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot het Buro van de Haar-
lemse Jazz Club, Gasthuisvest 47,
Haarlem, tel. 023-325082, of schrifte-
lijk Postbus 800, 2003 RV Haarlem.

Zomerconcert in
herv. kerk

ZANDVOORT - Op vrijdag 29 ju-
ni wordt in de hervormde kerk het
jaarlijkse zomerconcert gehouden.
Het concert zal verzorgd worden door
het Noordhollands Philharmonisch
Orkest, dat werken van Haydn, Men-
delssohn en Van Beethoven ten geho-
re zal brengen.

Een gedetailleerd programma zal
in een later stadium bekend worden
gemaakt.

maakt, waarbij een bundeling van
bekende Nederlandse liederen die in
dit herdenkingsjaar van Willem van
Oranje de titel 400 jaar had gekregen,
een leuke vondst was. Fris gezongen,
waarbij het tweede couplet van „In
naam van Oranje, doe open de poort"
voor velen een verrassing was.

Voor de pauze werd het program-
ma afgerond met „Der Lindenbaum"
van Schubert.

Licht
De eigentijdse muziek, waaronder

veel fllmmelodieen, na de pauze was
natuurlijk het hoogtepunt van dit
concert. Moeite had het publiek om
niet af en toe te neurieèn, de enkeling
die dit toch waagde, werd met een
snelle elleboogduw weer tot de orde
geroepen.

Het Zandvoorts Symfonie Orkest
i.o. dat deze avond voor het eerst
naar buiten trad, zorgde voor een
goede begeleiding, een uitstekend
debuut dus.

Het bekende Tambourin van Gos-
sec werd op een uitstekende wijze
door Jan Broekhuizen (fluit) vertolkt,
terwijl Dico van Putten behalve de
leiding van het koor en orkest, zijn
uitzonderlijke kwaliteiten toonde in
een pianocompositie.

De avond werd, evenals bij het eer-
ste concert, besloten met een geza-
menlijk zingen van koor en publiek

van het Zandvoorts Volkslied. Voor
de buitenstaander een belevenis. Er
is weinig verschil tussen een „Hand
in hand kameraden" gezongen door
duizenden voetbalsupporters in het
Feijenoordstadion, en het Zand-
voorts volkslied na een concert van
het Zandvoorts Mannenkoor in de
Hervormde Kerk in het dorpscen-
trum. Eenzelfde sfeer, en waarschijn-
lijk net zoveel volume in de kerk als
in een uitverkocht stadion.

Vergadering
commissie
algemene zaken

ZANDVOORT - Vanavond houdt
de commissie van bijstand voor alge-
mene zaken en ruimtelijke ordening
vanaf 20.00 uur een openbare verga-
dering in de commissiekamer van het
raadhuis.

Hierbij zullen onder meer
de voortgang ruimtelijke ordening,
het ontwerp-bestemmingsplan
„Rond de Remise, deel 2", het ont-
werp en de structuurschets voor
Noord-Holland en het jaarverslag
van de gemeentepolitie Zandvoort
over het jaar 1983 ter tafel komen.

Tekening van Mark Visione, de cx-
pressiviteit valt bij zijn werk op.

Expositie in het
Cultureel Centrum

ZANDVOORT - Momenteel is er in
het Cultureel Centrum op het Gast-
huisplein in Zandvoort weer een zeer
aantrekkelijke expositie te bezichti-
gen. Vanaf vorige week vrijdag tot en.
met 17 juni exposeren de kunste-
naars Mark Visione, Daniélle Jans-
sen en Sibylle Sanger hun zeer geva-
rieerde werken.

De expositie werd op vrijdagavond
feestelijk geopend met een open huis
van 20.00 tot 22.00 uur. Na vandaag
kan de tentoonstelling dagelijks wor-
den bezocht, behalve op maandag en
dinsdag, tussen 13.30 en 16.00 uur.

Mark Visione is voornamelijk met
zijn tekeningen aanwezig. Daniëlle
Janssen toont haar aquarellen en
kleden en Sibylle Sanger exposeert
haar keramiek.

Een bezoek aan deze tentoonstel-
ling is zeker de moeite waard.

Extra subsidie voor
VVV

ZANDVOORT - De Stichting
VVV Zandvoort zal een eenmalige
subsidie ontvangen van ƒ10 500,- uit
de .,ppt" onvoorziene uitgaven.
Reeds in het najaar van 1982 is de
moeilijke peisoneelssituatie bij de
Stichting VV Zandvoort m de raads-
coinmissie financiën aan de orde ge-
steld, die zich in het vierde kwartaal
van dat jaar voordeden.

In verband met ziekte van een
tweetal werknemers, werd het dienst-
verband van de zomerkracht met
drie maanden verlengd, hetgeen ook
financiële consequenties voor de
VVV inhield, die verzocht voor dit
noodgeval een extra subsidie be-
schikbaar te stellen.

Naar aanleiding van de nu inge-
diende jaarrekening over 1982, welke
is gecontroleerd door accountants
van het Centraal Bureau voor Venfi-
catie en Financiële Adviezen, kan de
VVV nu dit bedrag tegemoet zien.

vwwwwww

Stuifzand
RAADSELACHTIG - de beslissing van het college om de

Grote Krocht, Zandvoprts winkelstraat bij uitstek, niet te be-
trekken bij een braderie»

. Raadselachtig eveneens het verlenen van een pachtvergun-
ning aan een parkeerwachter voor een deel van de boulevard

waar tot 19 mei 1984 vrij geparkeerd mocht worden en
last but not least raadselachtig waarom een wethouder belooft
dat het ouderenwerk in de eerstkomende commissie en raads-
vergadering gehouden zal worden en dan mededeelt dat
het betreffende onderwerp eigenlijk eerst nog door de commis-
sie financiën behandeld moet worden en het onderwerp
dus zonnig een maand verschuift»

Het college werkt in raadsels spreekt in raadsels en
zet de goegemeente dus regelmatig voor raadsels we zullen
ermee moeten leren leven dus krijgen wij de neiging om
het trachten enig licht in de duisternis te brengen op te geven

maar dat doen wij toch maar niet wij blijven hardnek-
kig het college volgen al was het maar om de raadsels op te
lossen»

Ook Tobber heeft enkele raadsels gesignaleerd hij kwam
deze week aangesjouwd met een grote plastic boodschappen-
tas en deponeerde deze uiterst geheimzinnig op onze lesse-
naar „Kijk, kijk, ik heb weer eens wat voor je meegenomen

tijdens één van mijn omzwervingen kwam ik dit bord te-
gen het was toen donker dus ik dacht „Tobber je
wordt oud, dit kun je niet gezien hebben kom maar eens
terug als het daglicht is" Nou dat heb ik gedaan ben
teruggekomen maar ziet... bij klaarlichte dag hetzelf-
de verschijnsel dus ik weer terug heb ik de fotograaf mee-
genomen want anders geloof je mij niet en hier is het resul-
taat»

Heel voorzichtig pakte hij onderstaande foto uit „Kijk",
sprak hij belerend „Volgens de kalender is het nu eind mei

kun je zien aan de blaadjes aan de bomen en dan
vraag ik mij toch af waar dat ijs zich bevindt waar je niet
met een auto met een motorfiets of ander voertuig op
mag ik pieker mij suf verwachten ze nu zo'n strenge
zomer of balanceert een ieder hier op zwak ijs en waar
bevindt zich dit water dat bevroren zou moeten zijn? ik
heb mij de poten uit het lijf gelopen maar geen water nu
ben ik denk ik achter de bedoeling van dit raadselachtige bord

ik denk dat het aangeeft dat het gemeentebestuur zich
deze periode op dun dus zwak ijs bevindt of heb jij een
andere oplossing?"»

[GEVAARLIJK.
IJS

„Tobber, dit is één vergeten bord, dat had nog verwijderd
dienen te worden dat zal de oplossing wel zijn dus niet
iets om je druk over te maken"»

„Niet druk maken dat doe ik wel met al de toeristen
voor de deur doe ik dat wel dat dient dan verwij derd te
worden zo is het toch geen gezicht ze hebben nu wel
vijfhonderd manuren over kunnen ze toch iemand sturen
voor de vergeten borden trouwens ik was toch in Noord

en daar heb ik enige vreemde zaken geconstateerd»
„Ben je al bij de strandhuisjes geweest o, ben je geweest

heb je die douches gezien? Ja, fijn, Is jou wat
opgevallen aan de toiletten O, dus dat heb je ook gezien

Nou ik heb ervan staan blozen is dat nu stijl weet
je, het doet mij denken aan de decadente geneugten van de
oude Romeinen eeuwen voor Christus sprongen daar man-
nen en vrouwen al gezamenlijk in het bad decadent
hoe verzin je het om een kindertoilet te plaatsen voor een open
„pissoir" ja, ja zo heet dat opgezocht in de dikke Van
Daale nou als ik een dochter had dan ging ze thuis op
het potje wel foei..."»

Al kopschuddend is hij weer naar het strand vertrokken
Ja, wij kunnen ook de indeling van de toiletcontainers niet
veranderen maar anders..." hebben wij getracht om het te
sussen maar hij was al vertrokken»

Dit was het dan deze week deze krant is klaar een
dag eerder dan anders dus voetjes op tafel wij krijgen
een lang weekeinde U ook? tot volgende week»

wwvwwwvwvwï

Stembureaus voor EG-verkiezins
ZANDVOORT - Hoewel de datum

reeds lang bekend was, werd eerst nu
het navolgende persbericht doorge-
geven, hetgeen voor de inwoners die
stemmen willen in een stembureau
naar keuze of bij volmacht, de nodige
problemen zal geven.

Op donderdag 14 juni 1984 van
's morgens acht uur tot 's avonds ze-
ven uur zal de stemming worden ge-
houden ter verkiezing van de leden
van het Europese Parlement.

De oproepingskaarten voor de
stemming zijn tussen 19 en 23 mei j.l.
bezorgd. Degenen die geen oproe-
pingskaart hebben ontvangen en op
2 mei 198t in het bevolkingsregister
van Zandvoort stonden ingeschre-
ven, kunnen zich wenden tot de afde-
ling Burgerzaken, Schoolstraat G.

Het stemmen in een stembureau
naar keuze.

Het verzoek om in een stembureau
naar keuze te stemmen kan zowel
schriftelijk als mondeling worden ge-
daan. Een schriftelijk verzoek moet
worden gedaan op een formulier dat
kosteloos verkrijgbaar is bij de afde-
ling Burgerzaken. Het formulier en
de oprocpingskaarl moeten uiterlijk
op 30 mei 1984 bij de afdeling Burger-
zaken worden ingediend. Bovendien
is het mogelijk een verzoek om te
stemmen in een stembureau naar
keuze uiterlijk op vrijdag 8 juni 1984
in persoon en onder overlegging van
de oprocpingskaarl, bij de afdeling
Burgerzaken in te dienen. De inwilli-
ging van het verzoek blijkt uit de om-
zetting van de oproepingskaart (op
de achterzijde) in een kiezerslegiti-
matiekaart. Een kiezerslegitimatie-
kaart kan, indien deze in het ongere-
de is geraakt, niet worden vervangen.

Het stemmen in oen stembureau
naar keuze kan een oplossing zijn
voor mensen die slecht ter been zijn
en voor mensen die zich met een rol-
stoel voortbewegen. Voor deze laat-
ste categorie zijn er 6 speciaal aange-
paste stembureau's t.w. Cultureel
Centrum, Gasthuisplein 9b, stemdis-
trict l, Gemeenschapshuis. Louis Da-
vidsstraat 17, stemdistrict 4, Hannie
Schaftkleuterschool, Corn. Slegers-
straat 11, stemdistrict 5, Huis in het
Kostverloren, Bm. Nawijnlaan l,
stemdistrict 10, Bodaanstichting,
Bramenlaan 2, stemdistrict 11 en
Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan
165, stemdistrict 12. Komt het stem-
districtnummer van uw oproepings-
kaart niet overeen met de hierboven
vermelde stemdistnctnummers en is
het stembureau waar u dient te stem-
nien voor u moeilijk toegankelijk,
dan kunt u ook uw oproepingskaart
omzetten in een kiezerslegitimatie-
kaart zoals hierboven reeds vermeld.

Het stemmen bij volmacht.

Voor degenen die hun stem door
een ander willen laten uitbrengen be-
staat de mogelijkheid tot het stem-
men bij volmacht. Een volmacht kan
worden verleend hetzij door over-
dracht van de oproepingskaart dan
wel op schriftelijke aanvraag. De aan
te wijzen gemachtigde moet zelf be-
vpegd zijn om te stemmen; hij mag
niet meer dan twee aanwijzingen als
gemachtigde aanvaarden.

Bij machtiging door overdracht
van de oproepingskaart is de tussen-
komst van de gemeente niet nodig.
Machtiging op deze wijze kan uitslui-
tend geschieden indien de gemach-
tigde in hetzelfde stemdistrict als de

volmachtgever woont (de adressen
van het stembureau en het nummer
van het stemdistrict op de oproe-
pingskaart moeten gelijk zijn).

De machtiging geschiedt door in-
vullmg en ondertekening van de op
de voorzijde van de oproepingskaart
voorkomende verklaring en de over-
handiging van de aldus in een vol-
maclitlegiümatiekaart omgezette j
oproepingskaart aan de gemachtig- .'
de. De aldus gemachtigde moet de
volmachtstem tegelijk met zi]n eigen
stem in het op de oproepingskaart
vermelde stembureau uitbrengen

Indien de volmachtgever en de ge-
machtigde niet m hetzelfde stemdis-
trict wonen kan een schriftelijk ver-
zoek tot het stemmen bij volmacht
worden gedaan op een formulier dat
kosteloos verkrijgbaar is bij de afde-
ling Burgerzaken. Schoolstraat G
Het formulier had vandaag bij de af-
deling Burgerzaken moeten worden
ingediend. Bij inwilliging van het ver-
zoek ontvangt de gemachtigde een
volmachtlegiUmatiekaarl, waarmee
de volmachtstem door de gemachtig-
de in een willekeurig stembureau in
Nederland kan worden uitgebracht.

Winkelier bekeurd
ZANDVOORT - Een winkelier uit

de Kerkstraat, die zich niet hield aan
de winkelsluitingswet, is op zondag
27 mei bekeurd en mee naar het poli-
tiebureau genomen voor een verhoor.
.De goederen die hij buiten had uitge-
stald, werden in beslag genomen. De
uit Haarlem afkomstige man mocht
na het verhoor weer naar huis.



AU1O1N7O
STUNTRECORDS OP ZAND VOORT

Liefhebbcis van stuntweik
kunnen vi i jdau, l juni hun hait
ophalen op het cncuit van Zand-
vooit Dan ^ullen namelijk met
mindei dan /even pogingen woi-
don ondernomen om bestaande
weield stunt iccoids te verpul-
veien

Zo zal de Belgische stuntman
Thieny Hallaid twee recoidpo-
gingen ondernemen op twee wie-
len (met een vieiwiehge auto wel
te veistaan) Hi] wil het afstands-
'•ecoid op twee wielen rijden, dat
op 32 km .staat, op luim 85 km
zetten Ook wil hij het wereld-
snelheidsiecoid op twee wielen
rijden dat nu op 136 km/ustaat,
omhoog biengen tot ca 160 km/
u

In het kadei van het AVRO-pro-
gi amma Wie Waagt Die Wint is er een
ondel deel vei spangen via een
schans Waai schijnlijk zullen de deel-
nemeis niet io \ei komen als de En-
gelse Jacquelme de Cieed die met
een Foid Mustang V8 haai eigen we-
reldiecoid veispimgen van 74 meter
wil veibeteien Eenspungschans van
CO metei lengte brengt haar 3 meter
boven het wegdek en zij verlaat die
schans met een snelheid van 170 km.'
u

Nog veel meei sensatie de Neder-
landse stuntman Nick Holhday wil

het weieldrecoid duiken met een pei-
sonenwagen veibieken Een enorme
kraan biengt hem en de auto op een
hoogte van 45 metei boven de giond

7 metei hogei dan het oude lecoid
Van die hoogte woi dt de gi ote Amei i-
kaanse auto met Nick ei in losgela
ten om een fiactie latei m een giote
stofwolk op viei andeie peisonenwa-
gens neei te vallen Dick Sheppard
uit Engeland gaat met een motoi fiets
dooi een biandende tunnel van 20
mtei lengte rijden, Yves Viaene wil
met een viachtwagen met een snel-
heid van 100 km,u een op de achter-
kant staande bus in een salto omver
rijden en Alex Vinex sluit de dag af
door met een Cheviolet Camaio via
een spungsclians van 30 metei lengte
door diie autobussen, ledei met een
lengte van 12 metei en met een tus-
senafstand van l meter achtet elkaai
geplaatst heen te lijden

In totaal zullen ei die dag tien
stunts van weieldmveau wolden uit
gevoerd, zodat de sensatie-zoekeis
volop aan hun trekken kunnen ko-
men De eeiste stunt begint om ne
gen uur terwijl de laatste stunt om
half zes zal /ijn afgelopen Toegangs
prijs ƒ 10 pei peisoon kinderen tot
12 jaai betalen f 5 -

MAZDA RX-7 VERNIEUWD
Het paradepaaidje uithetMazda-programma deRx-7 met rotatie-

motor, heeft een aantal inteiessante wijzigingen ondergaan Uiterlijk
is de vernieuwde versie te herkennen aan de nieuwe lichtmetalen 14
mch-velgen met 205/60HR 14-banden en de ventilatie-roostertjes in
de voorspeller, voor de toevoer van koellucht naar de remmen Bm-
nen werd de bestuuidersstoel voorzien van een verstelbare lende- en
hoofdsteun en werd het dashboaid gemoderniseerd

Dat een exclusieve wagen ook een exclusieve prijs kent, zal u dui-
delijk zijn ƒ 51 895,-mcl btw
Een „plaatje" van een wagen, de Mazda RX-7. Het paradepaard van het Mazda-
programma onderging enkele wijzigingen.

Een aantrekkelijke aanbieding van Poolse komaf, de Polonez Classic.

IMPULS VOOR POLONEZ

Skoda-importeur handelt
ook in „Polen"

Binckhorst Auto en Motor Im-
port BV te Voorschoten heeft be-
sloten de verkoop van de uit Po-
len afkomstige Polonex nieuw le-
ven m te blazen Bmckhorst is
ook Skoda-importeur en via de-
zelfde dealerorganistie wil men
twee vernieuwde types van de
Polonez aanbieden, die beide ui-
terst scherp zijn gepujsd

In de eeiste plaats de hierbij afge
beelde Polonex Classic een modern
gelijnde vijf-deurs hatchback met
een 4 cilinder 75 pk liinmotor (de/,elf-
de motoi die vroegei m de Fiat 125
zat) met een viervei&nellmgsbak In
de lage prijs van ƒ 13 750,- mcl BTW

zijn bovendien inbegrepen o a ge-
laagde vooiruit schijfremmen op
voor en achterwielen dnepuntsgor-
dels voor achterruitveiwaiming,
twee mistachterlampen, wagenbreed
vloertapijt en een van binnenuit ver-
stelbare buitenspiegel

Voor een meei prijs van j l 745,-
mcl BTW is de luxere Polonez 1,5 LE
verknjgbaai waaibrj de motor is
voorzien van een tweetraps Webeity-
pe carbuiateur en daardoor 82 pk le-
vert, electiomsche ontsteking heeft
en een fuel-economizer De 1,5 LE
heeft een vijf-versnelhngsbak breed-
stralers voor toerentellei,
kwartsklokje, wis-was op de achter-
ruit, een spoiler op de vijfde deur en
brede radiaalbanden

Nissan wijzigt Sunny
.ter l mei heeft 's werelds
meest geproduceerde auto,
de Nissan Sunny, enige wijzi-
gingen ondergaan De belang-
rijkste uiterlijke veranderin-
gen zijn vernieuwde voor- en
achterbumpers, grille en ach-
terlichten Bovendien zijn al-
Ie modellen, behalve de 1.3 2-
deurs standaard, nu voorzien
van mistachterlichten.

Wat betreft de techniek zijn
alle modellen met benzine-
motor nu voorzien van elec-

tronische ontsteking, terwijl
bij de 1.5-uitvoermg de com-
pressieverhoudmg verhoogd
is en de emdreductie verlaagd
is, wat het benzmeverbruik
gunstig beïnvloedt. De acce-
leratie van de 1.5-uitvoermg
is verbeterd: van 0-100 km/u
in 12,7 sec. in plaats van 13.3
sec. bij het vorige model.

De prijzen gingen ongeveer
3% omhoog. De goedkoopste
Sunny, de 1.3 2-drs kost nu
ƒ 16.695.- incl. BTW.

FIAT LEVERT TWEE REGATA'S

Autobedrijf sponsor
van wereldkampioen

Windsurfer Stephan van den Berg bij zijn nieuwe Fiat Regata die hem door Fiat
Auto Nederland ter beschikking werd gesteld om zich gemakkelijk en comforta-
bel van het ene wedstrijdwater naar het andere te kunnen verplaatsen.

Fiat Auto Nederland B V.
en de stichting ter bevorde-
ring van de surfsport zijn tot
overeenstemming gekomen
rond de sponsoring van de
wereldkampioen m de
wmdglider-klasse, onze land-
genoot Stephan van den
Berg. Vanuit deze stichting
komt Van den Berg uit voor
het Red Sun Surfteam, waar-
toe ook de topsurfers in de
windglider-klasse Svein Ras-
mussen uit Noorwegen en de
Oostenrijkers Bjorn Ebyl en
Bernhard Brandstatter beho-
ren. Allen behoren tot de kan-
didaten voor de Olympische
Spelen m Los Angeles.

De sponsoring van de zijde
van Fiat Auto Nederland be-
staat hoofdzakelijk uit de le-
vering van een drietal Fiats,
waaronder twee Regatas. Op
deze wagens is een geheel
nieuwe striping aangebracht,
waarin op ingenieuze wijze
het woord Regata en een surf-
zeil met elkaar zijn verenigd.
De type-aanduiding Regata
(wat letterlijk vertaald roei-
en zeilwedstrijd betekent)
was voor Fiat kennelijk een

welkome aanleiding zich met
zijn sponsoring op de waterr
sport te richten, en daarbij
werd gekozen voor de snel in
populariteit toenemende
wmdsurfsport.

Nederlander maakt
meer kilometers
met de auto
riet Centraal Bureau voor de
Statistiek heeft onlangs nieuwe
cijfers geproduceerd over jaarki-
lometrages van personenauto's
Daaruit blijkt dat we ondanks
de dure benzine met elkaar toch
weer wat meer kilometers per
jaar maken m 1981 bedroeg het
gemiddelde 14 765 km, voor 1982
komt het gemiddelde op 14 900
wat dus een lichte stijging in-
houdt Personenauto's met die-
selmotor blijken gemiddeld nog
iets meer te rijden dan auto's op
Ipg (27 180 km tegen 25 110 km)
Het gemiddelde voor peisonen-
auto's met benzinemotoren
kwam m 1982 uit op iets meer
dan 13 000 km

De cijfers ovei de eerste negen
maanden van 1983 laten ook
weer een lichte stijging van het
kilometrage zien en wanneer de-
ze trend wordt doorgetiokken
voor het gehele jaar, leidt dit tot
een gemiddelde dat boven de
15 000 km komt te liggen

NUTSSPAARBANK
ZANDVOORT HEROPEND

Op l juni wordt ons volledig verbouwd kantoor officieel geopend.

Voor ieder die van de gelegenheid gebruik wil maken ons kantoor te bezichtigen, houden wij op
\

ZATERDAG 2 JUNI „OPEN HUIS" van 10.00 tot 14.00 uur.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

N.B. L v. m. herindeling en officiële opening zijn wij vrijdag l juni vanaf13.00 uur gesloten.

Doe meer met de spaarbank die meer doet

nutsspaarbank
West Nederland

l
!
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Uit het archief van het bisdom Haarlem

Toen er nog geen bisschop in
Haarlem was, rommelden de
katholieken maar wat aan. Ze
gingen naar de kerk die voor
hun het gemakkelijkste te be-
reiken was en dat was voor de
bewoners van Aerdenhout-
Zentveld de katholieke kerk
van Vogelenzang. Dat was zo
gebleven, ook toen in het begin
van de 19e eeuw de Zeeweg was
aangelegd en Zandvoort uit zijn
isolement was verlost.

Toen tussen 1953-1858 de
grenzen van de parochiele ge-
bieden zouden worden om-
schreven, had pastoor J. L'Ami
er voor gepleit dat heel de bur-
gerlijke gemeente Zandvoort -
en daar hoorde, toen een gedeel-
te van Bentveld bij, ongeveer
een honderd bewoners waarvan
eenvierde katholiek was, bij de
Zandvoortse parochie hoorde.

Deze mensen waren nooit naar
de kerk van Zandvoort gegaan,
het loopje naar Vogelenzang
was hen zo vertrouwd en ze
voelden zich daar beter thuis
dan in het vissersdorp.

Vogelenzang wil niet-

Nu was er in die jaren m Voge-
lenzang Th. Borret pastoor Hij
was een zoon van de gouverneur
van Brabant en zijn broer was m
die jaren minister van justitie
Hij was een bekende van koning
Willem III en zeer bevriend met
de kunsthevende koningin Sop-
hie, die volgens een gedachte-
nisplaat in het kerkportaal hem
meermalen had opgezocht

Maar er was ook een zekere
Schoonebeek pastoor m Over-
veen en deze was erg bevriend
met bisschop van Vree Beide
heen gingen steggelen waar
Bentveld-Aerdenhout bij moest
behoren. Overveen vond dat zij
er recht op had, omdat men daar
„een fikse aderlating" had moe-
ten ondergaan door het afstaan
van Zandvoort, Vogelenzang
meende dat zij de oudste papie-
ren had. Was er niet een lange
tijd een kerkgelegenheid ge-
weest in het buiten van de fami-
he v d. Wielen m het Koekkoeks-

dum vlak bij Groot Bentveld.
Beide plaatsen hebben hun ar-
gumenten voor en tegen inge-
diend en m de briefwisseling
kwam Zandvoort als gegadigde
helemaal niet ter sprake.

Gesprek met Borret

Nu was pastoor Borret van Vo-
gelenzang kannunik van het ka-
pittel m Haarlem en m deze
funktie had hij geregeld kontakt
met de bisschop Bij gelegen-
heid van de vergadering van ja-
nuan 1856 had van Vree een on-
derhoud onder vier ogen met de
pastoor van Vogelenzang.

Door: Bertus Voets

„Waartoe dient dat gekibbel
tussen Vogelenzang en Over-
veen om Bentveld9, zo vroeg hij
„Mij dunkt Overveen zowel als
Vogelenzang hebben genoeg,
maar dat simpele pastoortje van
Zandvoort raakt m de verdruk-
king Ik stel voor om geheel
Bentveld maar bij Zandvoort te
trekken". Borret, een uitermate
redelijk man, vond dit een ge-
schikte oplossing van de kibbe-
larij tussen Vogelenzang en
Overveen Bij zichzelf moet hij
wel gedacht hebben aan het ou-
de spreekwoord twee honden
vechten om een been, een derde
loopt er ras mee heen

Het officiële stuk-

Beide heren waren het spoe-
dig eens. Om wille van de gevoe-
ligheden gaf Borret aan van
Vree het volgende advies „Ik
geloof dat het verstandig is om
eerst de grensomschnjving van
Zandvoort te publiceren en een
jaar later, als het rumoer om uw
beslissing wat is verstomd, de
stukken van Overveen en Voge-
lenzang" „Dat heeft u juist ge-
zien", antwoordde de bisschop
„en daarom zal ik aan mijn se-

cretaris vragen al m februari de
stukken van Zandvoort klaar te
maken"

Of er voor de opstelling nog
kontakt is geweest met L'Ami, is
m de stukken niet te vinden
Maar waarschijnlijk is het niet,
want het woord inspraak was
toen nog met uitgevonden

Zo ontving de katholieke ge-
meenschap van Zandvoort 28 fe-
bruan 1856 een officieel Latijns
schrijven van de vaststelling
van de parochiegrenzen met een
Hollandse vertaling erbij die
kon worden voorgelezen en
waarvan afschriften konden
worden gemaakt voor de katho-
heken in Bentveld, die zonder
dat ze er een moment over had-
den gedacht, kerkelijk werden
ingedeeld bij Zandvoort

De passage, waarin deze be-
shssing werd bekend gemaakt,
luidde als volgt „Deze nieuwe
parochie bevat zonder belangnj-
ke afwijking de burgerlijke ge-
meente van dien naam Zij
wordt van Overveen en Vogelen-
zang gescheiden door de burger-
lijke grenzen van Zandvoort en
Bloemendaal met deze afwij-
king evenwel dat Kein Bentveld
met de daarbij aan de noordzij-
de van de straatweg gelegen ge-
bouwen tot en met den huize ge-
naamd Pentes aan Zandvoort
zullen behooren"

Ten overvloede werd er weer
de groep, die vanuit Aerdenhout
regelmatig te Vogelenzang naar
de kerk gingen, aan toegevoegd

„Wij stellen dus nogmaals vast
en ordoneeren dat Zandvoort
van de parochie Vogelenzang
wordt gescheiden door de bur-
gerlijke grenzen van de gemeen-
te Bloemendaal zoo evenwel dat
geheel Groot Bentveld aan
Zandvoort behoort en vandaar-
uit alleen mag worden bediend"
(Archief no 21202121 blz. 23)
Toen 6 augustus 1857, overeen-
komstig het voorstel van Borret
de parochie Vogelenzang werd
omschreven, werd m no 6 van
de akte ten aanzien van Zand-
voort, de zelfde zin opgenomen
(Archief 212021.21 blz 223)

Maar de katholieken hadden
zich, na aanvankelijke veront-
waardigmg, bij de feiten neerge-
legd en hadden de weg naar
Zandvoort gevonden. In die da-
gen hield men vast aan de regel
„Haarlem heeft gesproken de
zaak is nu af' en Borret had zich
correct aan de regels gehouden.

SPAARNWOUDE ~ Vooi ieder
die houdt van spoitief fietsen,
kamperen of watersporten biedt
„Spaarnwoude" komende zater-
dag 2 juni volop plezier en infor-
matie ANWB en reci eatieschap
Spaarnwoude orgam^eien dan
samen een buitendag Een van de
hoogtepunten is de opening van
de uitgereide camping Weltevre-
den, die op deze daq het schild
van ANWB-campmg ontvangt
met twee sterren en lu cc vlaggen
De voorzitter van hel recreatie-
schap, drs W T van Gelder, ver-
ncht de officiële opening om-
streeks halfelf

„De koppeling lag een beetje
voor de hand", zegt piojatleidei
P Blokhuis van het lecicalie-
schap, „omdat de ANWB zich ook
actief bezghoudl met kamperen
We zijn er blij mee dal wc nu qeza-
menlijk activiteiten kunnen ont-
plooien Zoiets biencjl toch weer
veel mensen op de been"

OP ZATERDAG 2 JUNI

Buitendag voor sportieve
fietsers, kampeerders en watersporters

SPAARNWOUDE l
• Overal m het gebied tieft men
nu het nieuwe beeldmeik aan
een gestileerde boom met boven-
in de zon en daaiondei de mnpe-
Img van het watci

De dag in het teken van de bm-
tenrecreatie komt m de plaats
van de gebruikelijke opening van
het seizoen, ondei de naam
„Spaarnwoude op groen"

Op drie plaatsen zijn er actwi-
tciten Op de camping Weltevre-
den, m het deelgebied Bmtenhui-
zen nabij Zijkanaal C, kan men
van alles aan de weet komen over
sportief kamperen, met hchtge-
wichttenten en m verschillende
gebieden Zo wordt er informatie
gegeven over kamperen op een
landgoed Maar ook wat een goe-
de kampeermti usting is op de
fiets In kraampjes ligt matenaal
over bondstentenverhuur, Jïels-
vakanlies en lange-afstand wan-
delen Tenten en uitrusting slaan
uitgestald Veider is er een de-
monstratie bergbeklimmen op
een klnntoren De jeugd kan slok-
brood bakken Wie daarna zin
heeft m een fietstochtje kan een
fiets huren van de ANWB-witte-
fietsen-wagen om een uitgezette
puzzeltocht van 10 km te maken
Ook is het mogelijk een proefnlje
te ondernemen op een tnmfict'i

Bij de recreatieboerdenj „Zorg-
vnj", ook ingang Buitenhuizen,
wacht de bezoekers een spectacu-
taire demonstratie mountam-bi

Derde open triathlon
start bii de Bosbaan

AMSTELVEEN - In sa-
menwerking met Buil Com-
puters organiseert roeivereni-
ging Okeanos op 2 september
haar derde open kampioen-
schap triathlon 1984. De af-
standen zijn: zwemmen l km,
fietsen 40 km, lopen 13 km.

De categorieën waaun men kan
starten junioren 16 t m 20 jaar (afwij-
kend van de Super Piestige), semo-
ren21 t/m 39 jaar en vetetanen40jaar
en ouder De peildatum voor elke
klasse is l mei van dit jaar

De drie afstanden moeten achter
elkaar worden afgelegd De limiettijd
bedraagt 3 uur en 30 minuten Gezien
de resultaten van vongjaar - slechts
12 deelnemers overschieden deze h-
miettijd (totaal 243 deelnemers) -
moet deze tijd voor een geoefende all-
roundsporter haalbaai zijn

De massale start is om 10 uur bij de
Bosbaanloodsen Ook de tijden per
onderdeel worden, indien de omstan-
digheden dat toelaten, geregistreerd
De snelste tijden tot nu toe gerekend
over de twee voorafgaande triath-

lons zwemmen 13 minuten rond (l
km), fietsen l uur 7 mm en 30 sec (40
km) en lopen 41 min en 40 sec (13
km)

Rob Barel, de tweevoudige kam-
pioen ('82 en '83) en lid van de Nedei-
landse Triathlon Profploeg, komt
zijn titel ook dit jaar weer verdedi-
gen Marijke Zeekant - winnares 1983
- gaat na haar roeiseizoen speciaal
voor deze wedstrijd m training Ge-
zien haar prestaties als jeugdzwem-
ster bij de zwemclub in Medemblik
kunnen we wederom spektakel ver-
wachten bij de dames Steeds meei
dames gaan aan deze wedstrijden
meedoen en niet zonder goede pres-
taties

Als attractie verschijnt de olympi-
sche roeiploeg - de heren 4 - aan de
start Ook de leden van de Profploeg
Triathlon Nederland hopen wij in het
geheel aan de start te krijgen

Degenen die aan deze Triathlon
mee willen doen kunnen aanvraag-
formuheren verkrijgen door een tele-
foontje naar Marijke Zeekant 020-
644159 (tot l juni) en Leomeke Boog-
aard 020-944356 (na l juni) De slui-
tmgsdatum is l augustus

Lente '84: Renault begint
metdeKerstactie.

U betaalt pas na december.
Renault doet u een meer dan aan-

trckkelijk iïnancieringwianbod op alle vei'sies
van de Renault 11. De kerstactie noemen we dat,
want als u vóór 30 juni tot aankoop beslist,
hoeft u pas na Kerstmis 1984 te betalen.

I Iet betreft hier een auto-finan-
cieiingbivg'eling' waarbij gx-dunende de periode
t/m 2 januari 1983 Renault de raite voor haar
ivkening neemt Daannee veixlient u dus een

RENAULT 11
Financienngsaclie in samenwerking met Renauil Credit Nederland B.V.

half jaar raite en dat zijn honderden guldens,
die u dan bijvoorbeeld aan een nante zomer-
vakantie kunt besteden. Uiteraaixl kunt u na
december ook nojr nonnaal doorlïnancieivn.

De Renault 11: Fel, stoer en chic.
U heeft de keuze uit lö verbies,

waarvan de unieke, nieuwe Tlirbo uw speciale
aandacht verdient. De Renault 11 'Ilirbo leveil
pure power. Maai' wat wilt u met een mi itor-
inhoud van 1397 cm', met 105 paardekrachten
en een acceleratievennoK'en van O tot 100 km/h

in 9 HH i inden. 'Ibch heelt ie \ oor deze prestaties
maar \\einiunodm.

De Renault 11. met 3 ol' 5 deuren,
is ook leverbaar als felle 82 pk GTX, als stoere
Diesel, als chique TXE Electmnic en als top-
coml'ortabele 11 Automatic.
De Renault 11: Meer dan de moeite waard!

Renault l! v.a. f 18.200-. All.kosten
f 388,-. IMjwn incl. B.IW Wijzigingen
voorbehouden. Bij deze regeling gvldt
de \\ ettelijk veiplichte aanbetaling'.

Maximaal krediêtbedrag f 11.000,-

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

kes De Wegenwacht van de
ANWB organiseert een banden-
plakweclslnjd en de 25-jange
ANVJB-Alarmcentrale een behen-
digheidiwedbtryd in de vonn van
een badkuipcnrace De „Kam-
pioen" komt met een quiz Verder
zijn er een fietscrossbaan, een
vnj-mt fletsbut, en mformaliekra-
men Ook de modelboerdenj
„Zorgvnj" is Ie bezichtigen Wehs-
waar is het melkvee nu m de wei,
maar er schart elt altijd nog wat
klemvee rond ah hoenders pau-
wen, geiten, schapen, konijnen

Voor hcflicbbcrs van water-
spoTt is er van alles te beleven
rondom hel paviljoen van de ka-
novijvcr eveneens ingang Buiten-
hwzen Behalve informatie over
watersporh eizen treft men een
surfsimulator aan Wie het wet

• Recreatiegebied Spaarnwou-
de, dat van nu af aan eenvoudig
„Spaarnwoude"heet

eens wil proberen kan een mtro-
ductieles windsurfen krijgen (wel
zwemkledmg en gymschoenen
meebrengen) Men kan ook een
kano pakken voor een uitgezette
tocht Verder worden op deze dag
internationale modeljachtwed-
strijden gehouden

De dag begint omstreeks tien
uur en duurt lot vijf uur Op alle
ANWB-kantoren kan het pro-
gramma gratis worden afge-
haald Bezoekers die niet goed be-
kend zijn in het gebied kunnen
het best rijden m de richting Vel-
sen en daar voor de tunnel de af-
slag nemen naar het recreatiege-
bied Spaarnwoude

ZANDVOORTS
ZAKENNIEUWS

Amrobank
ZANDVOORT - De heer J M Be-

rendsen is per l mei 1984 benoemd
tot dn ecteur van de AMRO-bank aan
het Kerkplein 7

Hij volgt de heer L C Roodenburg
op, die de leiding heeft gekregen van
het AMRO-kantoor Wagenweg in
Haarlem

Renault adviseert elf oliën.

Vanuit het bedrijfsleven kwam de
heer Berendsen m 1981 bij de AMRO-
bank Hij vervulde diverse functies
binnen de Amsterdamse hoofdbank
en het kantorennet van AMRO

Voor zijn benoeming in Zandvoort
was de heer Berendsen werkzaam als
chef zaken van de AMRO-bank m
Emmeloord Naast de algehele lei-
ding van het Zandvoortse AMRO;
kantoor, zal de heer Berendsen m het
bijzonder belast zijn met het advise-J
ren van de zakenrelaties \

De heer en mevrouw Berendsen^
zullen zich met hun twee kinderen op;
korte termijn in Zand vort vestigen

Nutsspaarbank

ZANDVOORT _ Op vnjdag l juni"
zal de geheel vernieuwde Nutsspaai-
bank aan de Grote Kiocht wolden
heiopend Voor klanten en belang--
stellenden wordt op zateidag 2 juni'
een open huis gehouden van 10 00 tot
14 00 uur In verband met de hennde-
ling en de officiële opening zal de
Nutsspaarbank op vrijdagmiddag l
juni vanaf 13 00 uur gesloten ziin

Ed Nijpels spreekt
in Haarlem

HAARLEM - De heer Ed Nijpels,
fi actievoorzitter van de VVD in de
Tweede Kamei, zal op woensdag 6 ju-
m spieken tijdens een openbare bij-
eenkomst van de Haarlemse afdeling
van de VVD De bijeenkomst wordt
gehouden in de Spaarne Scholenge-
meenschap, Zwemmeislaan 2, Haar-
lem vanaf 20 15 uur

Op deze avond, die georganiseerd
wordt m het kader van de Europese
veikieztngen, zal ook de nationale
politiek luimschoots de aandacht
krijgen

De heei Hans Nord, lijsttrekker
van de VVD/ELD vooi de Europese
veikiezingen, zal eveneens tijdens de-
ze bijeenkomst een ledevoering hou-
den

De avond zal woiden geopend door
mevrouw G E. Six van Wimmenum-
Huizinga voorzitstei van de Kamer-
cent! ale Haailem

KORT

Samenstelling VVD-
bestuur

ZANDVOORT - De afdeling van de
VVD voor Zandvooit en Bentveld
maakt bekend dat het bestuur op dit
moment al-s volgt is samengesteld
W W S Tates, vooizittei, J C Meijer,
ondel vooi zittel F Hennon Veipoor-
ten secietans, D G Leeuw, pennmg-
mee.stei De dames B E de Jong en
C H Bense en de heien R P de
Vieugd en A van Maile maken e ven-
eens deel uit van het VVD-bestuur

Het secietanaat is bereikbaai op
postbus 130, 2042 AC Zandvooit en
ondel telefoonnummer 02507-13658
Leden van de afdeling die vooi de Eu-
lopese veikiezingen een tumbord of
raambiljct willen plaatsen, kunnen
hierovei contact opnemen met het
secielaiiaat

Verkoopkraam
Rode Kruis

ZANDVOORT - Op zaterdag 2 en
zaterdag 9 juni staat de afdeling Wel-
fare van het Rode Kruit, te Zandvoort
met een verkoopkraam op het Raad-
huisplem, van 1000 tot 1600 uui De-
ze „elck wat wils '-kiaam, die een gro-
te verscheidenheid aan aitikelcn zal
bieden, is een onderdeel van de kol-
lektes die het Rode Kiuis op dit mo-
mcnt in het gehele land houd Ge-
hoopt wordt dat vele kopeis de
kraam zullen bezoeken zodat ook op
deze manier de wei kzaamheden van
het Rode Kiuis financieel onder-
steuncl worden

Snelheidscontrole
ZANDVOORT - Tijdens de op don-

dei dag 24 en vnjdag 25 mei gehouden
snelheidscontroles zijn een flink aan-
tal bekeuringen uitgedeeld Acht au-
tomobihsten werden aangehouden
en bekeuid toen er op de Burgemees-
tei Van Alphenstraat gecontroleerd
werd Dertien overtredingen werden
op de Dr Gerkestraat geconstateerd,
waarbij de hoogst gemeten snelheid
83 km bedroeg De meeste bekeunn-
gen vielen op de Boulevard Barnaart
Hier werden 42 automobilisten be-
keuid en de hoogst gemeten snelheid
was 109 km

Gewonden tijdens
motorraces

ZANDVOORT - Tijdens de op za-
terdag 26 mei gehouden laces op het
circuit liepen enkele motoi rijders
verwondingen op Een 31-jarige mwo-
ner kwam ten val doordat zijn achter-
wiel slipte Hi] brak zijn i echter sleu-
telbeen en is op eigen gelegenheid
naar het ziekenhuis gegaan Bij de
Oosttunnel viel een 25-jange motor-
rijder uit Breda en scheuide daarbij
de enkelbanden van zijn rechtervoet
Ook een 29-jange mwonei uit Weert
weid gewond, toen hij teveel gas gaf
in de Taizanbocht Zijn motoi ging
onderuit en de man scheuide door de
val zijn Imker kuitbeen Hi] moest
per ambulance naar het ziekenhuis
worden overgebracht

Ruilbeurs
HAARLEM - Op Hcmelvaaits-

dag, 31 mei, houdt de afdeling Ken-
nemerland van De Veizamelaai een
grote prentbnefkaaitenbeuis in het
restaurant „De Winteitum , Sta-
tionsplem 100 te Haailem De beuis
is open van 10 00 tot 17 00 uui Op de-
ze beurs zullen voornamelijk pient-
briefkaarten van Anton Pieck en van
leden van het koninklijk huis worden
geruild
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SLIM VAKANTIEKADO VAN KODAK
BIJ 2 KODACOLOR VR FILMS

ZÓ /STEEN TASJE... EN ZÓ HEB JE EEN KUSSENTJE...

Leg uw mooiste zomermomenten in levensechte
kleuren vast op Kodacolor VR film Deze films zijn er voor
elk type camera en voor iedere situatie

Nu tijdelijk bij 2 Kodacolor VR films gratis een tasje
dat u op kunt blazen tot een kussentje Let op m^m "\
de speciale vakantieverpakking1

Deze aktie is geldig zolang de voorraad strekt j= ĵ=

BAKELS
Kerkstraat 31 - Zandvoort

SLAGERIJ AAT ARBOUW
Kaltestraat 12-Tel. 12616

Deze week speciaal aanbevolen:
Mager rundergehakt j-
SOOgram ÜH

Lasagna -*
SOOgram i •

CHICK KING SNACKCORNER
NIEUW voor ZANDVOORT:

kip Southern Fried Style, verrukkelijk gemarineerde
stukjes kip op een zeer speciale, vetarme manier gefrituurd,

naar keuze met patates-frites, salade of rijst.

Chick-King Corner levert dit bijzondere kippegerecht in
speciale meeneemdozen voor één of meer porties.

U kunt het natuurlijk ook nuttigen in onze Chick-King Corner.

DRUMSTICK met FRITES

KIPKARBONADE met FRITES

Haltestraat 24 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 32 01

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.

Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04.

Groot assortiment verse vis:

ZEEWOLF
TARBOT
TONG
POON
SCHELVIS
KABELJAUW
KREEFT

WIJTING
SCHOL
SCHAR
BEEKFOREL
PALING
ZALMFOREL
ZALM

Specialiteiten uit eigen keuken:
Paling in het groen - Paella - Kreeftesoep -

Bouillabaise - Crabsalade - Zalmsalade - Tonijnsalade
Haringsalade - Aardappelsalade.

Geopend met Hemelvaartsdag en
zondag 3 juni tijdens de braderie.

Voor de lekkerste kaas blijft
De Kaashoek" de baas.ƒ /

LEKKER EN VOORDELIG
één pond jonge kaas en 10 verse eieren

samen van 8.50 voor

5.00

Tot ziens bij

DE KAASHOEK
HaltestraatSS Zandvoort, tel. 15000

GESNAPT BIJ . . . .
DE KAASHOEK
Wie is deze mevrouw en welke boodschappen heeft ze gehaald?
Was het voor een feestje die verrukkelijke paté, een flesje wijn, of
een bijzondere Franse kaas, of heeft ze zich beperkt tot de verse
eieren, de speciale boter of kaas?
Deze klant wordt verzocht na morgen eens langs te gaan bij DE
KAASHOEK in de Haltestraat.
Misschien ligt er wel een verrassing op haar te wachten

Gooi niet zoveel weg joh!
Want watje weggooit brengt voor jullie in
ieder geval niets op. (Wel voor de zoekers).

Kom eerst eens bij mij langs, allicht dat het
wat opbrengt, al denk je soms van niet.

*

Als ik hoor wat jullie allemaal zomaar
weggooien, schrik ik daar echt van.

Terwijl een ander daar wel veel plezier van
kan hebben, en het brengt nog wat op voor
jullie ook.

Kom daarom eens naar het

WATERLOOPLEINTJE
H ALTESTRAAT 61, tel. 13463.

Kijk!
Drog. DE GAPER

TOCH WEER DE VOORDELIGSTE:
Elnett lak 500gram 16.95 NU 11.95

Elnett lak SOOgram 11.95 NU 8.95

Wella lak 300 gram NU 5.25

Allurele NU 9.95

Recital kleurshampoo
altijd laag in prijs NU O./U

Limara deodorants NU 3.95

Limara badschuim 5.95

Limara bodymilk NU 5.95

Kaloderma crèmebad 2.95

Kerkstraat36, Zandvoort

Spaar onze kassabonnen! Bij 100.- aan kassabonnen krijgt u
3.- terug (geldt niet voor geneesmiddelen).

>
>

l

HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT

TEL U451

Let op al onze barbecue-specialiteiten!
Voor

vers Hollands zuiglam
en vers Hollands rundvlees.

naar de Topslager.
Heeft u onze

lassagna en mousaka
al eens geproefd?

25 min. in de oven en smullen maar.

4

•*

i

„DIER-PLEZIER"
LEVERANCIER VAN DENKADOG HET HONDEVOER MET EXTRA

LECITHINE

(uitvoerig behandeld in het TV-programma Dieren Manieren van
Martin Gaus)

ter kennismaking extra voordelig met gratis fraaie hondeposter,

ledere week verse voorraad vlees /2 KNO verpakking

Kippevlees 0.95
Pens 1.15
Boekmaag 1.15
Vers vlees 1.30

Kattebakvulling ruim 22.

gehaald bij afname in min. 20
stuks

10% korting.

14.95
U kunt uw bestelling ook per telefoon doen. Wij bezorgen

donderdags bij u thuis.

DIERENSPECIAALZAAK

j

-liddibevo
& Consulent

Dierengezondheid
Helmerstraat 11

Tel. 19345, b.g.g. 15566
(oud-noord)

Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-122 70

GOED
GOEDKOOP

Wij gaan door met lage prijzen, prima service en 1e klas kwaliteit!
RUNDVLEES

T-BONE4ons 32.50
TOURNEDOSaons 29.50
ENTRECOTE2'/2onS 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
BIEFSTUK-TARTAAR 21.50
CHATEAUBRIAND 2personen 52.50

OSSEHAAS
in stroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac 29.50

PRIM E-BEEF 2y2 ons 32.50
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE4ons 32.50
KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons 26.50

KALFSKOTELET 225gram 21.50

VARKENSVLEES
SPARE-RIB plm.5ons 19.50

.20.50
LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES

VIS
GEB. TONG 4ons 29.50
2SLIPTONGETJES 19.50
Alles voorzien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.
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pP 7 JULI TWEEDE POLYSPORTIF VAN AMSTERDAM

Sportevenement groeide
uit tot ware happening
ZANDVOORT - Op zaterdag
juli wordt in en rond het Am-

terdamse Bos de 50 km Poly-
portif van Amsterdam gehou-
en. Een sportevenement dat vo-

|ig jaar voor het eerst werd ge-
(touden en waaraan vijfhonderd
portieve trimmers en andere re-
:reatiesporters plezierige herin-
leringen hebben. Een evene-
pent ook dat de organisatoren
olkomen verrastte, het aantal
[ischrij vingen was zo overweldi-
fend dat men zich haastte om na
Ie vijfhonderdste aanmelding
ien dikke streep te zetten. „Meer
:onden wij er absoluut niet ver-
perken. Wij hadden op zo'n twee-
londerd man gerekend. Wanneer
?y de tweehonderd halen zullen
irij blij zijn, hadden wij van tevo-
en tegen elkaar gezegd. Dat het
itorm zou lopen hadden wij niet
;erwacht, en met het nodige
.unst- en vliegwerk hadden wij
.e organisatie rond. Nu kunnen
Üj ruim duizend liefhebbers een
irettige dag bieden. Wij gaan er
lenminste van uit dat wij een
ergelijk deelnemersaantal
aan" kunnen, en gokken daar-
p".
Dat zegt Klaas Koper, lid van de
TC Olympia die vorig jaar in sa-

'fienwerlcing met Parool Sport dit
jvenement organiseerde dat uit-
roeide tot een ware happening.

j Volgens Koper is de 50 km Poly-
portif overgewaaid uit Frankrijk,
mar het in Parijs nu al vele jaren één
aaal per jaar wordt georganiseerd.
tenkele van onze leden hebben daar
rel eens aan deelgenomen, en wij
peelden al lang met de gedachte ook
ti Amsterdam, en met name rond het
Lmsterdamse Bos een dergelijke ge-
eurtenis te organiseren. Wij stonden
chter wat-huiverig tegenover de or-
anisatie daarvan en wisten ook niet
|f het in Nederland wel zou aanslaan,
ïet enthousiasme echter waaraan
foor Nederlanders wordt deelgeno-
ben aan de triathlon, deed ons be-
jluiten om maar tot de organisatie
iver te gaan. Wij hebben daar geen
Ipijt van gehad. Het werd een feeste-
Ijke dag. De deelnemers gedroegen
|ich voorbeeldig, eigenlijk liep alles
p rolletjes, daarom besloten wij op
|le ingeslagen weg voort te gaan en
iok dit jaar met medewerking van
arool Sort een Polysportif te organi-
eren.

*Recreatie
De Polysportif is duidelijk een eve-

lement bedoeld voor de trimmer en
indere getrainde sportbeoefenaars,
haar niet voor de topatleet.
De onderdelen bestaan uit: l km

wemmen in maximaal 45 minuten; 9
:m lopen in maximaal anderhalfuur;
•O km fietsen in maximaal 2 uur.

Het wedstrijdelement ontbreekt in
ioverre dat er geen prijzen worden
litgereikt, wel een herinnering. le-
lere deelnemer ontvangt wel een

deelnemerskaart waarop door de lei-
ding de tijden die men behaalt wor-
den ingevuld. Ieder onderdeel start
ook slechts dan, wanneer alle deelne-
mers binnen zijn van het vorige.

„Wij hebben speciaal tijden geko-
zen waaraan iedere getrainde sporter
kan voldoen. In drie kwartier kun je
wel één kilometer zwemmen, dit
geldt ook voor het lopen en fietsen. In
feite heeft iedereen tijd over en kan

werk verzorgd en een geluidswagen
ter beschikking stelt, komt de orga-
nisatie volledig voor verantwoording
van de RTC Olympia, en is Klaas Ko-
per degene die met een staf van niet
minder dan veertig/vijftig medewer-
kers ervoor moet zorgen dat straks in
het Amsterdamse Bos het gehele ge-
beuren vlekkeloos verloopt. „Dat zal
niet lukken, wanneer wij dit alleen
zouden moeten doen. Een groot deel De colonne fietsers op weg naar het eindpunt.

De start van de lopers.

rustig even bijkomen voordat hij aan
het volgende onderdeel begint. Daar-
om ook zijn er vaste tijden vastge-
steld voor de starts. Wij handelen 500
deelnemers per keer af, dat betekent
wanneer wij duizend inschrijvingen
hebben dat de eerste ploeg zwem-
mers om 09.00 uur start, de tweede
om 10.00 uur, tegelijkertijd wanneer
de eerste aan het lopen begint enz."

van het succes hangt af van de deel-
nemers. Wanneer iedereen zich net
als vorig jaar houdt aan de instruc-
ties, dan zal het opnieuw een grootse
dag worden. Want een compliment

hebben de vijfhonderd van 1983 wel
verdiend", is hij van mening. „Niet al-
leen hield men zich exact aan de tij-
den, maar ook aan de beginsignalen,
geen valse starts, niets. Dat maakte
het juist zo plezierig, evenals de me-
dewerking van de politiekorpsen uit
de omgeving, want het trajekt van de
fietsroute loopt buiten het bos en dan
heb je medewerking van de politie
nodig".

Overigens was het volgens Koper
vorig jaar een typische familiedag.
„Wij hebben dat veel gezien, moeder
met de koelbox langs de Bosbaan en
pa of/en kinderen die deelnamen. Na
ieder onderdeel was er genoeg tijd
om even uit te rusten, wat te drinken
ofte eten en je te verkleden".

De aanmoedigingen aan het einde
van de dag van de diverse familiele-
den en vrienden gaven het gehele
sportevenement toch dat beetje
spanning dat onontbeerlijk is, ook al
gaat het hier dan om de voldoening
van de sportman vrouw het program-
ma afgewerkt te hebben, en komt het
woord „winnen" bijna niet voor. „Uit-
"lopen, „uifzwemmen en „uit'Tiet-
sen, zijn belangrijker.

Inschrijvingen
Inschrijvingen voor 15 juni

voor de Polysportif die op 1 juli
in en rond het Amsterdamse
Bos wordt gehouden kunnen
uitsluitend geschieden bij: K.J.
Koper, Van Lennepweg 38-4,
2041 LK ZANDVOORT.

Het inschrijfgeld van ƒ 12,50
dient direct overgemaakt te
worden op giro 12676 ten name
van Rabobank Zandvoort, ten
gunste van rekeningnr.
38.63.25.944 met vermelding Po-
lysportif.

Deelnemers doen mee voor ei-
gen risico. Geadviseerd wordt
niet ongetraind an de Polyspor-
tif deel te nemen. Inschrijvingen
staan open voor personen van 14
jaar en ouder.

Nadere inlichtingen: tel.
02507-14833.

Margreet Ates

Overweldigend
Rekende men vorig jaar op ten

hoogste tweehonderd inschrijvingen,
het aantal van zevenhonderdentwin-
tig overschreed ieders verwachting.
„Wij stonden huiverig tegenover
meer dan vijfhonderd deelnemers,
dat is zo'n massa mensen dat wij de
eerste keer zeker niet meer aanmel-
dingen hebben geaccepteerd. De ove-
rige tweehonderd hebben wij dan pok
een afschrijven gezonden. Speciaal
het zwemmen, als je dat leger zag
staan bij de Bosbaan, dan dacht je,
hoe loopt dat af. Het gekke was dat
zodra die vijfhonderd in het water
waren er eigenlijk niets van over
bleef, .vijfhonderd koppies, in. het.wa-.
ter valt wel mee eigenlijk'\_herinnert
Koperzichlachend. "

Om op alles voorbereid te zijn is de
organisatie nu uitgegaan van maxi-
maal duizend deelnemers. Opnieuw
vraagt men zich af of dit aantal ge-
haald zal worden, of dat men op-
nieuw aspirant-deelnemers zal moe-
ten teleurstellen.

Medewerkers
Behalve Parool Sport die het druk-' Het afhalen van de deelnemerskaarten bij de loketten. Op de voorgrond rechts Klaas Koper.

2-3 juni 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bege, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts G.J.J. Mol,tel. 15600 en
15091.

WEEKEND: 2-3 juni 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Donderdag: 09.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen. Gemeensch. Herv./ger.
dienst.
Zondag: 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen. Viering Heilig Avondmaal. Crê-
che.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Donderdag: 09.00 uur: ds. J.A. van
Leeuwen. Gemeensch. dienst in de
herv. kerk.
Zondag: 10.00 uur: Drs. J.A. Mont-
sma, . Amsterdam. Kinderneven-
dienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, BruRstraat 15
Zondag: ds. C.P. Hoekema, Heeren-
veen.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochickerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Donderdag 10.00 uur: Hoogmis
m.m.v. St. Caeciliakoor.
Zaterdag 19.00 uur: EV met orgel/sa-
menzang.
Zondag: 8.45 uur: stille viering. 10.45
uur: Hoogmis (orgel/samenzang).
Thema „Dat zij U kennen en Hem die
Gij gezonden hebt: Jezus Christus".
KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Donderdag: 10.30 uur: Morgendienst;
Zondag: 9.30 uur: Zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen; 10.30 uur: Mor-
gendienst Dhr. W. de Vries, Wierden;
19.00 uur: Avonddienst Dhr. W. de
Vries, Wierden (H. A.); woensdag 20.00
uur: Bijbelstudie/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-
dag om 15.00 uur, tel. 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

WATER
STANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
30 mei
31 mei
1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni

HW
3.53
4.32
5.10
5.48
6.35
7.23
8.13
9.09

10.17

LW
12.00
0.22
0.57
1.35
2.16
2.58
3.51
4.48
5.48

HW
16.14
16.52
17.33
18.20
19.06
19.57
20.50
21.50
22.58

LW

12.40
13.19
13.5;
14.44
15.31
16.16
17.13
18.20

Maanstanden: 6 juni EK 18.42 uur.
Doodtij: 7 juni NAP + 65 cm.

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING; voor informa-
tie over dienstdoende wijkverplceg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr:
Oudshoorn, Kochstraat GA. Zand-
voort, tel. 02507-14437. b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
3204G4. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vragér geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

Periode: 22 mci-28 mei
Geboren: Robin Emilio, zoon van:

Martini, Luciano E. en van Bruins-
ma, Yvonne E.
Stephan Pranz Johann. zoon van Be-
lunek, Franz K. en van Weustink. An-
nette W.M.

Ondertrouwd: Croijmans, Wilhel-
mus Ch. en Koper, Johanna W. Kuij-
pers, Jaap en Smit, Anouk.
Van Vrijaldenhoven, Johannes A. en
Luttik, Petronella J.H.

Gehuwd: Langbroek, Johannes P.
en Barnhoorn, Johanna.
Schreurs, Gerardus M. en Eland,
Adriana J.
Langemeijer, Hendricus J.M. en Kos-
ter, Helena A.

. Overleden: Van der Sluis, Klaas,
oud 79 jaar.
Van Houten geb. Lommers, Betje C.,
oud 59 jaar.
Bakker geb. Görmiller, Lucia, oud 81
jaar.
Koning, Willem, oud 96 jaar.
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De „korrels" zijn nat, zo wordt
gemeld vanaf het strand, en dat is
zeker waar wanneer je naar het
weer van afgelopen zondag kijkt.
Met Hemelvaartsdag voor de
deur, die de naam heeft een „nat-
te" te zijn, dan zou je bijna de
moed verliezen.

Toch ben ik ervan overtuigd
dat het aanstaande zondag goed
weer, wat zeg ik, dat het het gehe-
le weekeinde goed weer zal zijn.
Dat is een voorspelling die uit-
komt, zeker weten.

In ieder geval staan de leden
van de reddingsbrigade dit week-
einde in het middelpunt van de
belangstelling in verband met op-
nieuw een „nat" evenement, na-
melijk het dopen van de drie red-
dingsboten. „Kunnen wij wel ge-
bruiken na al die rustige uren van
het afgelopen weekeinde, want
wij hebben niets te doen gehad.
Alleen enige assistentie verleend
bij een clubwedstrijd van de wa-
tersportvereniging, maar dat be-
perkte zich tot wat toezicht, niet
eenmaal zijn wij in aktie geko-
men", meldt Torn de Roode.

Wél in aktie kwam de politie om
diefstal van drie terrasstoelen te
noteren die een strandpachter op
zaterdagmorgen plotseling miste.
Bovendien waren diezelfde nacht
enkele houten pallets, in brand ge-
stoken. Wanneer je hoort dat die-
zelfde stoelen ƒ 250.- per stuk heb-
ben gekost, kun je denken: „Daar
gaat mijn winst".

Juist om deze diefstallen en an-
dere zaken tegen te gaan, wordt
door de strandpachters een
strandwacht ingesteld, die
's nachts een oogje in het zeil

houdt. Dat kun je natuurlijk ook
anders oplossen, namelijk door te
blijven slapen. Dat doet onder an-
dere Mare Versteege met Dummy
de Engelse Mastiff in de Seagull.
Al slapen ze dan ook vlak voor de
kachel, fris blijft het wel. Dummy,
ondanks zijn eigen deken, pro-
beert iedere nacht opnieuw in de
slaapzak van Mare of in die van
zijn vriend Mare Schuring te krui-
pen. Het is hem tot nu toe niet ge-
lukt, maar wie weet...

Waterdruppels

Strandbewoners die ook gearri-
vcerd zijn, dat zijn de strandtent-
bewoners aan de noordkant. Keu-
rig in het gelid zijn de huisjes weer
opgesteld en je moet wel een lief:

hebber zijn, wil je dat volhouden,
zonder elektra, gas of water, want
het mag dan wel buiten stromen
van de regen, over stromend wa-
ter in de gewone betekenis van
het woord kan men niet toeschik-
ken.

Wie dan ook gedacht zou heb-
ben dat deze bewoners deze zo-
mer over een warme douche kpn-
den beschikken, hebben het mis.

U was het wellicht vergeten,
maar eind vorig jaar zijn de oude
toiletgebouwen uit de Zeereep
verwijderd. De dienst PW heeft de
duinen keurig met helm beplant
en de leden van de kampeerver-
enigingen „Voorwaarts", KVA.
KVS. Strandgenoegen en Helios,
hebben dit jaar de beschikkingg
over een aantal fraaie toilet-con-
tainers. Ze zien er keurig uit, een
„dames"- en een ,.heren"wagen
met ieder twee toiletten, wasta-
fels en een douche.

Ik herinner mij nog dat vorig
jaar in de raadsvergadering door
Ineke Wind werd gevraagd of deze
douches dan ook „warme" dou-
ches zouden zijn, want aan een
koude douche zouden de kam-
peerders wel geen behoefte heb-
ben. Wethouder Attema heeft
toen geantwoord: „Dat lijkt mij
wel, want anders kunnen de men-
sen net zo goed op het strand
gaan, daar zijn ook koude dou-
ches".

Niet bekend is of „us Jelle" de
zaken ook heeft geïnspecteerd
toen ze er eenmaal stonden, want
er vallen dan wel een aantal eige-
naardigheden op.

Ten eerste hangt er een fraai
bordje, douches ƒ 1.- en wat krijg
je dan??? Juist, een stortvloed
koud water over je heen voor die
piek, want warm water is niet te
realiseren.

Bovendien is er gedacht aan
een „kindertoilet", zo'n klein
handzaam wc'tje waarvan de
kleuters gebruik kunnen maken.
Goed gedacht, edoch, dit toilet
bevindt zich aan de „vaderskant"
recht tegenover het open „pis-
soir". Ziet u de moeilijkheden
wanneer een moeder met haar
kleine dochter „zo nodig moet".
Ma en kind aarzelen dan, kijken
om het hoekje of de boel wel vrij
is want je kunt toch zo'n kind
niet????.

En dan doet zich nog het vreem-
de verschijnsel voor dat deze
openbare toiletten, zeker in deze
sombere dagen, pikkedonker zijn.
Zeker, er zijn twee lichtkoepels,
doch deze bevinden zich boven de
douches en niet in de ruimte bij
de wastafels of in de toiletten. Het
is er keurig schoon, keurig ver-
zorgd aan de buitenkant, maar
het praktische gedeelte, daar
mankeert nog wel het een en an-
der aan.

Strandpolitie

Op maandag 9 mei 1983 werd
met de dienst op het strand een
aanvang gemaakt, ook dit jaar
weer met zeven man, t.w. l briga-
dier, vier hoofdagenten en twee
agenten, terwijl voor de opvang
van zoekgeraakte kinderen gedu-
rende de maanden juni, juli en au-
gustus een kindermeisje werd
aangetrokken. Op de zondagen
en enkele doordeweekse dagen
werd assistentie verleend door
een lid van de reservepolitie.

Gedurende het gehele seizoen
werd er op drukke dagen assisten-
tie verleend door leden van het
Rode Kruis, die in de daarvoor in
aanmerking komende gevallen
EHBO verleenden. •

Wanneer de verkeersdrukte
daartoe aanleiding gaf, was er een
ambulance op de rotonde gesta-
tioneerd. 540 Zoekgeraakte kin-
deren werden onder de zorg van
de ouders teruggebracht.

619 Maal werd er door de
Strandpolitie en de leden van het
Rode Kruis eerste hulp verleend.
Daarij de volgende min of meer
ernstige ongevallen: 3x een hart-
infarct; 5x gebroken ledematen;
lx spierscheuring; 14x ernstige
snijwonden (hechten); 2x hersen-
bloeding.

Gedurende het seizoen 1983
werden diverse evenementen
georganiseerd, waaronder het
dagkamp voor kinderen van ba-
sisscholen uit Amsterdam, pony-
races, diverse zeil- en surfevene-
menten, een midzomernachtloop,
demonstraties parachutesprin-
gen en kunstvliegen. Driemaal
werd er op het strand door de eve-
nementencommissie en de Stich-
ting VVV een vuurwerk verzorgd.
Bij deze evenementen deden zich
enkele incidenten voor: bij een
zeilevenement werd op een aan-
en afvaartplaats door een cata-
maran een kind overvaren, geluk-
kig zonder al te erg letsel en tij-
dens een van de vuurwerk-evene-
menten werd door het neervallen-
de vuurwerk schade veroorzaakt
aan het terrasmeubilair van een
van de strandpaviljoens.

Aan de vereniging van strand-
pachters werd toestemming ver-
leend om zesmaal een evenement
te organiseren, waarbij levende
muziek ten gehore mocht worden
gebracht.

Door personeel van het strandde-
tachement werden 207 processen-
verbaal terzake overtredingen op-
gemaakt. Ei werden 17 aangiften
terzake gepleegde misdrijven op-
genomen.

Gedurende het seizoen werden
111 ontheffingen verstrekt om een
boot op het strand te mogen heb-
ben. Door het aanbrengen van be-
tonpalen op de afrit ter hoogte
van de Van Galenstraat, is het
fout parkeren aldaar tot een mini-
num beperkt gebleven.

Door de leden van de strand-
ploeg werd een cursus reanimatie
gevolgd. Het diploma werd door
een ieder behaald. Tevens werden
de strandleden opgeleid voor het
strandwachtdiploma. Echter
door slechte weersomstandighe-
den kon alleen het theoretische
gedeelte worden geëxamineerd.

Door de leden van het strandde-
tachement werden gedurende het
seizoen de nachtdiensten (129) ge-
volgd door een avonddienst (36)
in de respectievelijke ploegen aan
het bureau verricht. Ook werden
er bij toerbeurt door twee perso-
neelsleden op het strand late
diensten verricht (13.00 tot 21.00
uur).

De zomer van 1983 kan, voor
wat betreft het „strandgebeuren"
als zeer goed worden gekwalifi-
ceerd. Dit was het jaarrapport
van de Strandpolitie over het vori-
ge jaar, het leek een aardig idee
dit letterlijk over te nemen.

Sportief
Het komende weekend, of liever

gezegd aanstaande zondag, zullen

op het strand de eerste Neder-
landse Kampioenschappen
Strand Volleybal gehouden wor-
den.

Aan dit evenement zullen top-
teams uit de vaderlandse eredivi-
sie deelnemen. Het toernooi be-
gint om 9.15 uur met het springen
van het Campari-parachutisten-
team, waarna de wedstrijden be-
ginnen. Deze wedstrijden vinden
plaats op het strandgedeelte aan
de boulevard tussen Riche en
Camping De Branding. Gastheer
is de kampeervereniging KVA. En
nu maar hopen op goed weer, dan
is het tenminste juni en een oud
gezegde luidt: na een zonnig april.
een natte mei, komt een warme,
zonnige junimaand, dus daar kij-
ken wij naar uit.

M.A.

Mare Versteege met zijn hond Dummy, die o zo graag zelf in de slaapzak zou kruipen.
(Foto Mare Schuring)
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uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

KURSSTGEBSTTENREPARATIES

Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Een redenuur die liet te lani; /naakt,
is u Is een klok die iedere minuut slum.

ROC1ER COLl.ARD (I762-1845)

Horlogerie C. WAANING
HET KI .OKKEMIUIS MET PIT

Sophiawi-|;4-Tel. l 23 07
verkoop! gciin k l o k k e n cl i c iedere minimi slaan en hij is
ook geen redenaar. Wel kan hij u vertellen dal zijn
horloges, k l o k k e n en wekkers onvergel i jkbaar mooi en
betrouwbaar zijn. En om de prijs hoeft u het niet te laten.
//; onseinen atelier repareren we alle soorten uurwerken,

ook oude en tinlieke klokken en horloges.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

WONINGRUIL
Nunspeet/Zandvoort

AANGEBODEN:
eengezinswoning, carport,

5 kamers, c.v.
Huur/" 491.-incl.
GEVRAAGD:

woning te Zandvoort.

Inlichtingen:
tel. 03412-516 73

SCHITTERENDE FLAT
IN ZANDVOORT

met uitzicht over zee en duinen.
Ind.: entree, hal, ruime doorzonkamer met
balkon, opp. 45 m2, grote slaapkamer, 20 m2,
met balkon, 2e slaapkamer, badkamer met
ligbad etc., toilet, keuken, c.v. en berging
aanwezig.

Economische binding noodzakelijk voor
woonvergunning.

Prijs f 129.000.- k.k.

GEUTENBEEK
MAKELAARS
AMSTERDAM

Joh. Verhulststraat70A
Tel. 020-64 45 11

HUIZEWKRANTJUNI
GRATIS VERKRIJGBAAR.

DONDERDAG 31 MEI
SPECIALE OPENINGSTIJDEN

VOOR DONDERDAG 31 MEI EN
VRIJDAG 1 JUNI i

VAN 10.00 TOT 17.00 U U R: |

DE DUINPAN
Vondellaan 57-Tel. 1 21 70

i

ti
^% B-" B I I

/ l
ZIJLWEG 86-HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.

Ook voor partijtjes,
goulashsoep met stokbrood
div. soorten geroosterd
vlees
puree-saus
Servische salade
palacinka

van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-PIANOMUZIEK

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

BELANGRIJKE
OPENBARE VERKOOP

IN OPDRACHT VAN EEN BANK
ZONDAG 3 JUN114.30 UUR

Namens de bank dient ter vereffening van direct
opeisbare schuldvorderingen t.o.v.

gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder te Haarlem,
overgegaan te worden tot

ONMIDDELLIJKE VEILING
van een kostbare kollektie

handgeknoopte wollen en zijden

PERZISCHE en OOSTERSE
tapijten alsmede BERBERS

stuk voor stuk aan de hoogst biedende
tegen elk aannemelijk bod

BOUWES HOTEL
Badhuisplein 7, Zandvoort A z

Bezichtiging vanaf 12.30 uur op de dag van de veiling
Kunstveilingen Erasmus B.V.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna-Faber-Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 /1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS, enz.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

f 100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30.-,

m.m.v. oud-coureuren anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT20-TEL. 02507-1 2071

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

TOMPOUCEN
gevuld met gele room
en slagroom,

iets aparts.

ZATERDAG in de
reclame voor 1.25

Bakker
v. d. Werff
Winkelcentrum

Nieuw Noord
Gasthuisplein 3

Tel. 1 21 29
Jan Steenstraat 1

Tel. 1 72 45

KIES NU urr
EXCLUSIEVEMm

PEUGEOT104 CQNFORT:
KLASSE PLUS VÉÉL EXTRAS.

Goed. Deze bijzondere Peugeot 104
Confort in 3-deurs-uitvoering kost
welgeteld f 16.610,-.
Dat betekent dus exclusief rijden voor
een interessante prijs.

De Peugeot 104 ZLis een bekende
verschijning op onze wegen. Een zuinige,
compacte klasse-auto met een krachtige
1124 cm3 motor, goed voor 50 DIN pk.
Met bovendien «hoofdsteunen vóór
•luxueuze tweed bekleding «wisser/
wasser op de achterruit. Van die auto is
nu een klein aantal in ons land
geïmporteerd in de speciale "Confort"-
uitvoering, rijk voorzien van een heleboel
uitzonderlijke extra's:
•5-versnellingsbak «sportstuur

• speciale banden «voorspoiler «chic
zwart dashboard •metaallak in rood of
rook-grijs «exclusieve striping met
speciale "Confort'-aanduiding «radio
•aansteker «achteruitkijkspiegel
met dag-.en; nachtstand.

TALBOT SAMBA SYMPA: JONG PLUS
FANTASTISCH PRIJSVOORDEEL.

Wegens groot succes geprblon-
geerd: een speciale uitvoering van de
Samba, met zonnedak en gele streepjes.
En met de zuinige 954 cm3 motor die u

al kende: 1 op 19,2 bij 90 km/u constant?
In heel Nederland zijn maar 400 exem-
plaren beschikbaar... kom dus snel naar
onze showroom.

liiilffi!» n

Met gele striping En...
• grijze vernis metaallak
• extra brede banden 155/70
• gele velgen
• roestvrijstalen sierringen
• dakspoiler
• getint zonnedak
• wis/was-installatie op de

achterruit
• getint glas rondom
• sportief, vierspakig stuur

• velours bekleding,
grijs met gele bies

• geelgebiesd grijs dashboard
• open hoofdsteunen met

gele bies
• Sympa-aanduiding

achterop met gele bies
• opbergbakje aan

passagierskant
• voorruit van gelaagd, glas

• stoelen van de CL
• grijze vinyl deurbekleding

afgewerkt met gele bies.

Fantastisch prijsvoordeel:
Normale prijs inclusief alle
Sympa-extra's f 17.940,-
U betaalt slechts 15.545,

Uw voordeel f2.395,-.

'Brandstofverbruik: (ECE-norm A70) SambaSympa, bij 90 km/u constant:
1 op 19,2; bij 120 km/u constant: 1 op 14,2; in stadsverkeer: 1 op 14,5.

TALBOT HORIZON SHERLOCK:
BRITS ACCENT VOOR 'N APARTE PRIJS.

De unieke Horizon Sherlock
combineert z'n beroemde Franse
comfort met een royale dosis British
Style. De vertrouwde 1294 cm3 motor
is goed voor 154 km/u en bovendien
uiterst zuinig.
•Vijf praktische deuren «metaallak in
grijsgroen of rood «wis/wasser op de
achterruit «zonnedak «voorspoiler •
stootstrips opzij «hoofdsteunen vóór»
zwarte raamlijsten «getint glas rondom
•tweekleurige aerodynamische wiel-
platen.

Voor z'n typisch Britse accent
zorgen: «speciale geruite stoffen bekle-

ding «het met hout ingelegde dashboard
en deurpanelen «versnellingspook met
houten knop«striping metSherlock-
aanduiding. Van deze wel zéér exclusieve
auto is het aanbod in Nederland beperkt.

APARTE PRIJS
Horizon 1.3 LS
Waarde extra's

Totaal
Horizon Sherlock

Uw voordeel

f 17.195, _
3.700, -

f 20.895,_
19.315,.-

f1.580,-.

Prijzen zijn inclusief BTW. Aflevcringskosten f 370.-. Wijzigingen voorbehouden. Elke Peugeot- of Talbol-personenauto heelt 6 jaar garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit. Wij informeren u graag over de voorwaarden.En vraagt u ook eens naarde mogelijkheden van financiering of leasing

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG ' < - . -•- . . - ~ " : , - - . ,
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eel spektakel bij ZVM-
;aalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - Dat het Zand-
oortmeeuwen zaalvoetbaltoer-
ooi opnieuw uitgroeit tot een
norm evenement in de regio
ijkt wel uit het feit dat elke
rond de Pellikaanhal uitste-
end bezet is. Fanatiek wordt

elke meter gevochten het-
een de toeschouwers vele aan-
rekkelijke momenten verschaft.
i alle poules hebben de teams

of meer wedstrijden ge-
peeld en alhoewel er nog genoeg
anshebbers zijn, is er toch al
nige tekening in de strijd.

In IA gaat het vooral goed met Pe-
er Korver Sport dat tot twee over-
inningen kwam. De wedstrijd tegen
ong Kong bleef tot de laatste tel
eer eververend. In deze laatste tel
'as het Peter Korver dat de zege met
•l pakte. In deze afdeling zijn Cecils

Tiffany eveneens nog ongeslagen,
ieide teams kwamen tegen elkaar
it en beëindigden de strijd onbe-
Iist, in een voor zaalvoetbal weinig
oorkomende score, 0-0. Pim Janssen
at de eerste wedstrijd verloor, her-
telde zich prima door in een goede
artij zaalvoetbal Turn Turn weg te
pelen, 7-1.

in de eerste klasse B gaat Marcel
ichoorl met drie punten uit twee
edstrijden aan de leiding. In de con-
ontatie tegen 't Hemeltje nam Mar-
el Schoorl in de eerste helft een 3-0
oorsprong maar gaf die in het twee-

gedeelte weg, 3-3. Later herstelden
ij zich in de strijd tegen Aurora met
3. Smit Sportprijzen, Geerling Auto
ervice en De Klikspaan zijn even-
ens nog ongeslagen en zullen in on-
erlinge gevechten een plaats in de
ruisfinale zien te bewerkstelligen.
In de tweede klasse A is alleen Au-

to Versteege zonder puntverlies. Te-
gen Bloemen Van Baekel werd met
4-2 gewonnen en de tweede wedstrijd
lever.de eveneens geen problemen op
voor Auto Versteege. Lippies Boys
ging met 4-1 ten onder. Café Bluys
kwam opnieuw tot een verrassend
gelijkspel tegen het zeer sterke REA,
2-2. Oosterom Zandvoort volgt goed
door een benauwde 3-2 zege op Rab-
bel Boys.

In twee B is Rinkp duidelijk favo-
riet en kwam tot drie gave overwin-
ningen. DVS 2-0, Luiten BV 3-0 en Ca-
sino 7-1. ondervonden de kracht van
het geroutineerde Zandvoortse team.
Autoyision volgt goed met twee over-
winningen op Luiten met 5-2 en HB
Alarm met 3-2. Aleichem Boys speel-
de slechts eenmaal maar toonde aan
tot de betere zaalvoetbalteams te be-
horen door het Casino met grote cij-
fers (11-2) terug te wijzen.

De strijd in twee C is zeer onover-
zichtelijk met vele kanshebbers. Na-
dat Duivenvoorden eerst geniakke-
lijk met 6-2 van de Nutsspaarbank
won, werd het tegen TZB Kerkhoven
een moeizaam gelijkspel, 2-2. Geer-
ling Wasstraat had geen moeite met
Publieke Werken (6-2), doch tegen de
snelle Lammers Boys kwam het tot
een nipte 1-0 zege. Drukkerij Reprox
behoort eveneens tot de kandidaten
door twee overwinningen. Eerst met
3-2 van TZB Kerkhoven en in de
tweede partij met 2-1 van Dubrovnik.

Bij de veteranen liet kampioen
Looman Optiek een uitstekende in-
druk achter door Van der Peet Boys
te overklassen met 12-0. The Hair-
shop komt eveneens goed voor de
dag door met 10-4 van de Klikspaan
en met 3-1 van Pim Janssen Olds te
winnen. Nihot verspeelde een punt
tegen het verrassende Zandvoort
Centrum, 2-2. Banana kwam tegen
Pim Janssen Olds tot goed zaalvoet-
bal wat een verdiende 5-1 overwin-
ning opleverde.

Programma

r f

Schaakkampioenen 1983/84
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub heeft onlangs een

schaakcompetitie voor de jeugd georganiseerd. Er hadden zich veel en-
thousiaste jongeren gemeld en na een groot aantal spannende wedstrij-
den is de competitie als volgt geëindigd:

In groep A voor gevorderden van 12 jaar en ouder, delen Roeland van
Caspel, oud 15 jaar en Arjan van Roode, oud 11 jaar, de eerste en tweede
plaats. De jongens zijn geen onbekenden in de Zandvoortse schaakwe-
reld, Roeland werd vorig jaar ook jeugdkampioen en Arjan werd vorig
jaar eerste in groep B. Ernst van den Broek, oud 14 jaar, behaalde de
derde plaats in groep A en Pieter Meester, oud 15 jaar, de vierde.

Aan groep B deden kinderen mee die iets gevorderd zijn in het scha-
ken. Hierbij lag de leeftijd tussen de 10 en 12 jaar. Mark Greenwood, oud
10 jaar behaalde in deze categorie de eerste plaats, gevolgd door Wil-
liam Pont, oud 10 jaar op de tweede plaats. De derde plaats ging naar
Annemieke Smits, oud 12 jaar en vierde naar Remco Sikkens, oud 12
jaar.

Bij de kleintjes, in de groep voor beginnelingen onder de 10 jaar, ging
de eerste plaats naar Hamilton Caldwell, oud 7 jaar. Er was een speciale
eervolle vermelding voor Glen Bonset die nog maar ,6 jaar is en op de
-kleuterschool zit. Zijn1 hoogste'score:was!0,90.: t *•'"••:>'•" ~'•'•'• - ' " ' • '

Er werd ook een jeugd-snelschaaktoernooi georganiseerd, op vrijdag
25 mei. Daarbij wonnen Pieter Meester in groep A, Arjan van Roode in
groep B en Mare Taylor in groep C de eerste prijs.

Op Hemelvaartsdag 31 mei wordt in het Gemeenschapshuis, vanaf
09.00 uur, het Louis Blok Rapid-toernooi gehouden, waaraan ook niet-
leden van de Zandvoortse Schaakclub kunnen deelnemen. Nadere in-
lichtingen bij de voorzitter, de heer M. Bijlsma, telefoon 02507-14441.

liegeren om de Bronzen Schelp
ZANDVOORT - Op zaterdag 9 ju-

organiseert de Zandvoortse
legervereniging Fly Away op het
P-terrein „De Zuid" in Zandvoort
it open kampioenschap „wentel-
icgeren". De wedstrijd begint om
.00 uur.
De winnaar van deze wedstrijd ont-
ingt een „Bronzen Schelp" een in
ons gegoten trofee op een marme-
n voetstuk. Voor de tweede en der-
! prijswinnaars is er een Fly Away-
edaille. De beste wentelyliegeraars
lan door naar de finale die op l sep-

tember zal worden gehouden.
Het wentelvliegeren is gebaseerd

op het vroeger in Indonesië gehou-
den gevechtsvliegeren. Daarbij is het
de bedoeling dat men met scherpe
vliegerlijnen de lijnen van de tegen-
standers doorsnijdt.

Alle deelnemers ontvangen een
herinnering die betrekking heeft op
de luchtvaart. Inschrijven vanaf
13.00 uur op het BP-terrein.

Bij slecht vliegerweer, zoals te wei-
nig wind of regen, wordt het evene-
ment één week uitgesteld.

Voor vanavond staan opnieuw eni-
ge interessante wedstrijden op het
programma met als hoogtepunt om
20.15 uur de demonstratiewedstrijd
tussen de winnaar van vorig jaar
Hong Kong en eredivisievereniging
FC Haarlem. Vanaf 18.45 uur staan
de volgende wedstrijden gepland: Ni-
hot Vet.-De Klikspaan, Nihot Lucht-
techn.-Cecils, Hong Kong-FC Haar-
lem, TZB Kerkhoven-Dubrovnik.

Vrijdagavond: Lippies Boys-Bloe-
menkiosk Van Baekel, Aleichem
Boys-HB Alarm, Duivenvoorden-
Geerling Wasstraat, Marcel Schoorl
Bloem.-De Klikspaan, Banana Zand-
voort-Looman Optiek, Pim Janssen-
Cecils.

Zaterdag van 09.30 uur tot 18.15
uur: Drukkerij Reprox-Nutsspaar-
bank, REA-Auto Versteege, Zand-
voort Centrum-Casino, Smit Sport-
prijzen-'t Hemeltje, Rinko-Autovi-
sion, Dubrovnik-Publieke Werken,
Oosterom Zandvoort-Wapen van
Zandvoort, Banana Zandvoort-Nihot
Vet., Geerling AS-Aurora, Turn Turn
AS-Luyckx.

Zondag eveneens van 09.30 uur tot
18.15 uur: Luiten BV-Casino, DVS-
HB Alarm, Pim Janssen Olds-Zand-
voort Centrum, The Hairshop-Nihot
Vet., Duivenvoorden-Publieke
Werken, Rabbel Boys-Lippies Boys,
De Klikspaan Vet.-Looman Optiek,
Textlite-Marcel Schoorl Bloem., Café
Bluys-Bloem. Van Baekel, Peter Kor-
ver Sport-Tiffany AS, Banana Zand-
voort-v.d. Peet Boys, TZB Kerkho-
ven-Geerling Wasstraat.

Maandagavond: DVS-Autovision.
Auto Versteege-Oosterom Zand-
voort, Lammers Boys-Drukkerij Re-
prox, REA-Wapen van Zandvoort,
Dubrovnik-Nutsspaarbank, Alei-
chem Boys-Rinko.

Dinsdagavond: Zandvoort Cen-
trum-De Klikspaan Vet., Zandvoort
Centrum-Luiten BV, Publieke
Werken-TZB Kerkhoven, De Klik-
spaan-'t Hemeltje, Lippies Boys-Café
Bluys, Hong Kong-Tiffany AS.

Woensdagavond: HB Alarm-Ca-
sino, Lammers Boys-Duivenvoorden,
Pim Janssen Olds-V.d. Peet Boys,
Auto Versteege-Rabbel Boys, Pim
Janssen-Nihot, Smit Sport-Fotolitho
Drommel.

Jeugdige fietscrossers
leveren felle strijd

Foto: Dick Loenen.

ZANDVOORT - Het zit de
Zandvoortse fietscrossvereni-
ging niet mee tijdens de organi-
satie van wedstrijden. Ook nu
waren de weergoden de crossers
niet gunstig gezind, maar deson-
danks was er veel strijd te zien op
de zware crossbaan in Zand-
voort-Noord.

Het regenachtige weer hield wel
veel toeschouwers thuis en ook het
deelnemersveld bleef daardoor, tij-
dens deze open wedstrijden, beneden
de verwachtingen. Diegenen die wel
de moeite hadden genomen naar de
wedstrijden toe te komen konden in
alle fietscrosswedstrijden genieten
van uitstekende sport.

In deze open wedstrijd konden ook
niet-leden meedoen maar deze kwa-
men niet in aanmerking voor punten
die meetellen voor het clubkam-
pioenschap. In vrijwel alle leef-

tijdsklassen kwamen de clubrijders
meestal winnend uit de strijd. Bij de
allerkleinsten, tot en met zeven jaar,
was het Joost Buisman die Alain
Crouwel voor bleef en daardoor der-
tig punten scoorde. Mark van der Wal
werd goede derde. Bij de acht- en ne-
genjarigen was het Ferry Goossens
die de clubleden Leo Groenestein en
Mike Hoogervorst achter zich liet.

De tien- en elfjarigen eveneens felle
strijd met uiteindelijke winst voor
Martijn Hendrikse, die daarmee der-
tig punten aan zijn totaal toevoegde.
Frank Weijers werd goede tweede,
hetgeen goed was voor zevenentwin-
tig punten en Hayo Verbrug kwam
door de derde plaats in het bezit van
vierentwintig punten.

In de klasse twaalf en dertien jaar
kwam Dennis Mperenburg tot zijn
tweede overwinning en voert daar-
door de ranglijst aan voor het club-
kampioenschap. Ondanks moedig

verweer zat er voor Rogier Mulder
niet meer in dan een tweede plaats,
gevolgd door Cornclis Keesman.

Het grote geweld bij de veertien-
tot en met zestienjarigen leverde veel
spanning op. De fietscrossers gooi-
den alles uit de kast om tot een over-
winning te komen, die uiteindelijk
was weggelegd voor Peter van Aarle.
Als niet-lid leverde dit geen punten
op. Die waren er wel voor Antoine
Flori met een fraaie tweede plaats en
Edward Terol die als derde finishte.

De stand na twee wedstrijden voor
het clubkampioenschap is: 1. Dennis

Moerenburg GO pnt., 2. Frank Weijers
57 pnt., 3. Antoine Flori 57 pnt., 4. Leo
Groeneslein 54 pnt., 5. Rogier Mulder
54 pnt., 6. Joost Buisman 51 pnt., 7.
Edward Terol 51 pnt.. 8., Jeroen
Vrees 48 pnt., 9. Mike Hoogervorst 48
pnt., 10. Stefan Oerlemans45 pnt., 11.
Arnold Nijkamp 45 pnt.

Balledux
ZANDVOORT - Het eerste Cor en

Bertus Balledux hockeytoernooi is
een enorm succes geworden. Het suc-
ces was zo groot, dat reeds nu beslo-
ten werd het toernooi volgend jaar te
herhalen. Ondanks het minder gun-
stige weer, in de middag, waren vele
toeschouwers naar het schitterende
hoekeycomplex getogen om de ,,oud-
gedienden" aan het werk te zien. On-
der hen vele oude bekenden die el-
kaar op het veld het vuur na aan de
schenen legden.

Dat Cor Balledux een aantal jaren
langer het doel verdedigt dan echtge-
noot Bertus, bleek wel uit de resulta-
ten. Cor was deze middag bijna niet
te passeren en moest slechts eenmaal
de gang naar het net maken. De eer-
ste prijs was dan ook voor de vetera-
nen van Zandvoort. Bertus daarente-
gen vatte het toernooi als een zeer
sportief geheel op en gaf vrijwel elke
tegenstander de kans om te scoren.
Daardoor was er voor zijn team, de
veteranen B, niet meer weggelegd
dan de laatste positie.

Bij de dames eindigde als tweede
Laren en derde was Kikkers. De he-
ren van Reigers wonnen de Bertus
Balledux-wisselbeker met als goede
tweede het Zandvoortse touringteam
Eggie. Derde was Bloemendaal en
vierde ZHC-veteranen A.

Het gehele toernooi stond onder
leiding van scheidsrechters die het
geheel in samenwerking met de orga-
nisatie tot een vlot einde brachten.
Na de prijsuitreiking bleef het gehele
gezelschap nog lange tijd bijeen in
het clubhuis, alwaar ter ere van de
vele verdiensten van het echtpaar
Cor en Bertus Balledux een geweldig
feest werd gevierd.

Hoe de duiven vlogen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Postduivenvereniging P.V. Pleines
hield onlangs een wedvlucht vanaf
Perronne. De duiven vlogen over een
afstand van 294 km en werden gelost
om 12.15 uur. De eerste duif werd ge-
toond om 17.05 uur.

Uitslagen:
1. H. Terol: l, 7. 12, 20, 48.
2. P. Peters: 2, 18, 33, 45.
3. R. Driehuizen: 3, 6, 10, 13, 26, 29,

32, 42, 43, 47. 50.
4. J.P. Heeremans: 4, 14, 21, 44.
5. E. v.d. Meulen: 5, 39.
G. H . Lansdorp: 8, 1G.
7. Th. Sinnige: 9, 38.
8. A.C. Molenaar: 11, 22, 23, 41.
9. H. Hielegers: 15. 17, 25, 30, 34, 40.

10. H. Steenbergen: 19.
11. J.B. Koper: 24,28.
12. M. van Oeffel: 27.
13. W. Driehuizen: 31, 35, 36, 37.
14. R. Harms: 46.
15. G. Dorsman: 49.

Prima seizoen besloten
met promotie voor Sp.OSS

ZANDVOORT - De volleybal-
vereniging Sporting OSS heeft
het seizoen met het behalen van
twee extra promotieplaatsen,
uitstekend afgesloten. Het eerste
herenteam, dat op een tweede
plaats beslag legde, heeft via de
promotiewedstrijden een plaats
veroverd in de eerste klasse.

Dit uitstekende resultaat werd be-
reikt door eerst van Van Nispen met
de setstanden 15-12,13-15 en 15-11 te
verslaan en vervolgens vanuit ach-
terstand Spaarne '75 drie, via de set-
standen 8-15, 15-11 en 15-5 terug te
wijzen. Het zeer gemotiveerde eerste
heren team had het extra moeilijk
daar de beide vaste spelverdeler, ern-
stig geblesseerd aan de kant moesten
blijven. De techniek en de inzet wa-
ren optimaal waardoor het team soe-
pel fungeerde en de genoemde pro-
motie veilig stelde.

Ook de jeugd zorgde voor een ver-
rassing. Het junioren A-team dat
kampioen werd en dus promoveerde
naar de derde klasse, mocht in een
nakompetitie via promotie/degrada-
tie-wedstrijden meedingen voor een
promotie naar de tweede klasse. In
een spannende maar vooral slopende

kompetitie werd de eerste wedstrijd
tegen SBIJ via de setstanden 8-15,
15-4 en 8-15 verloren. Ook de tweede
wedstrijd tegen JBS werd verloren
met 6-15, 15-10 en 6-15. De derde en
vierde wedstrijd op vrijdagavond
werd een zeer vermoeiende aangele-
genheid daar deze wedstrijden achter
elkaar gespeeld werden. Als eerste
werd tegen Spaarne '75 gespeeld en
ook deze ging helaas verloren met 8-
15, 15-1 en 5-15. De laatste tegenstan-
der Heemstede drie leverde wel een
overwinning op via de'setstanden 15-
8, 5-15 en 15-8. Ondanks de drie verlo-
ren wedstrijden werd Sporting derde
in deze serie partijen, door tegen elke
tegenstander een set te pakken. Door
dit resultaat promoveert dit team
rechtstreeks vanuit de vierde naar de
tweede klasse.

De resultaten van de Sporting-
team dit seizoen waren: dames één
kampioen en promotie naar promo-
tieklasse. Heren één tweede en pro-
motie in promotiewedstrijden. Heren
twee kampioen en tevens promotie
naar tweede klasse. Heren drie Serde
plaats. Dames twee negende positie.
Dames drie derde plaats. Vierde mix-
team twaalfde plaats. Junioren A-
team kampioen en promotie.

:Hemelvaartsdag: Altijd regen? v/

ZANDVOORTSE
WAARNEMINGEN:
JULES FRANSEN

Aiemelvaartsdag heeft altijd al
in een kwaaie reuk gestaan. Dit
vanwege het feit dat uitgerekend
op deze bijzondere dag het weer
alles te wensen zou overlaten.
Denken we maar eens terug aan
de storm en regen van vorig jaar.
Heel wat festiviteiten zijn uitge-
draaid op een waterballet. Maar
regent het nu werkelijk zo vaak
op Hemelvaartsdag? Reden voor
mij om de weerraporten er eens
bij te halen en een onderzoekje in
te stellen naar de gedragingen
van het weer op deze feestdag
vanaf 1970. Hier is het resultaat.

Behoudens op enkele plaatsen
een onweersbuitje was Hemel-
vaartsdag 7 mei .1970 in zijn ge-
heel een fraaie lentedag met een
temperatuur van 20 tot 22 gr. C.;
in Vlissingen bleef het koelst met
19 gr.C hemelvaartsdag 20 mei
1971 stond in het teken van een
zwak hogedrukgebied dat ons ve-
'e uren zon bezorgde. De droge
Polaire lucht gaf gematigde tem-
Peraturen te zien, van 14 graden
'n Den Helder tot 21 graden in
Zuid Limburg.

Hemelvaartsdag 11 mei 1972
bracht niet meer dan een plaatse-
lijk bui van weinig betekenis. Het
*as overwegend droog met in het
Westen van het land vrij veel uren
zon en een temperatuur van 14 a
'6 graden: in het oosten werd het
*" gr. C. De passage van een zwak
*armtefront gaf op Hemelvaarts-
öag 31 mei 1973 aanleiding tot
Wat regen, doch de hoeveelheden
*aren in het algemeen gering. De
temperatuur steeg in Limburg tot
«l gr. C.; in Den Helder tot 15 gr.

Hemelvaartsdag 23 mei 1974
stond in het teken van koele lucht

et vooral in het midden en

zuiden van het land fikse stort-
buien, soms met hagel en onweer,
met plaatselijk meer dan 10 mm
neerslag. Met name in het uiterste
noorden viel echter heel weinig
regen en scheen af en toe de zon.
De temperatuur kwam in Gilze
Rijen niet hoger dan 12 graden,
terwijl in het noordoosten 15 gra-
den werd bereikt. Hemelvaarts-
dag 8 mei 1975 gaf een groot ver-
schil te zien tussen het noord-
oostelijk en zuidwestelijk deel
van ons land. In het zuidwesten
was er eerst veel zon met een tem-
peratuur van 18 a 19 gr. C. In het
noordoosten en oosten van het
land was er veel bewolking met af
en toe wat lichte regen bij 13 a 14
gr.C.

Een storingsfront boven Zuid-
Denemarken trok op Hemel-
vaartsdag 27 mei 1976 langzaam

, naar het oosten en zorgde voor
,̂  bewolking, waarbij vooral in
' Noord- en Oost Nederland regen

viel. Pas tegen de avond klaarde
het op. Veel warmer dan 12 a 13
graden werd het niet. Hemel-
vaartsdag 19 mei 1977 was weer-
kundig gezien een echte meiparel
met veel zon (in Den Helder 15
uur). Deze dag behoorde tot de
drie zonnigste Hemelvaartsdagfan
van de laatste 20 jaar. Daarbij een
aangename temperatuur van 18 a
20 graden en een vrij krachtige
noordoostenwind.

Hemelvaartsdag 4 mei 1978
werd de warmste dag tot dan toe
in de lente van 1978. In het hele
land steeg het kwik tot 17 a 20
graden. Tijdelijk was er wat be-
wolking en mist, maar voor de
rest was er volop zonneschijn.

Hemelvaartsdag 24 mei 1979
was een tegenvaller; het was koel
met 13 a 14 graden en vooral
's middags viel er veelvuldig re-
gen met onweer. Hemelvaartsdag
15 mei 1980 verliep zeer drcog met
een noordoorsten wind.

Er werden veel uren zon afgele-
verd met temperaturen tot 18 gr.

C. Op Hemelvaartsdag 28 mei
1981 vooral in de noordwestelijke
helft van Nederland nogal wat re-
gen. In het zuidoosten waren er
wat meer opklaringen. Het kwik
steeg tot 16 a 17 gr. C. De regen
was in de vroege ochtend in Zee-
land eerst nog licht, maar voort-
schrijdend naar het noordoosten
nam de activiteit ervan toe.

Hemelvaartsdag 20 mei 1982
was flink nat. Er passeerde een
front met veel bewolking en in het
hele land wat regen. In de meeste
provincies minder dan één mm.
waarbij in West-Brabant en ook
in Oost Nederland plaatselijk 20
tot 25 mm regen. De middagtem-
peratuur bedroeg 17 a 18 gr. C.

Chaos, paniek en ontreddering,
dat was het beeld op Hemel-
vaartsdag 12 mei 1983. Volkomen
onverwachts werd vooral onze
kust rond het middaguur geteis-
terd door een zware storm. De el-
lende was extra groot doordat
veel mensen op weg waren naar
hun weekendverblijf of het water
hadden opgezocht. Even snel als
de wind toenam ging zij later ook
weer liggen. Het werd die Hemel-
vaartsdag niet veel warmer dan
13 a 14 gr. C., terwijl er in het bin-
nenland wat regen viel. Opmerke-
lijk was het dat deze zware storm
aan de kust geen regen bracht, dit
is wel verklaarbaar, omdat er re-
latief altijd meer zonneschijn aan
de kust is. Deze zonneschijn is
dan ook nog vaak plaatselijk, om-
dat we te maken hebben met rela-
tief schonere lucht boven zee, dan
boven land. Door deze schonere
lucht is de instraling boven en
vlak aan zee groter dan boven het
binnenland. Dan zijn er ook nog
de temperatuurverschillen. De
lucht van zee ondervindt zodra ze
het land binnendrijft, boven de
zeereep een snelle stijging. Dit is
convectie, wanneer de tempera-
tuur direct aan zee en strand, ho-
ger zijn dan in het binnenland.
Deze situatie doet zich voor, wan-
neer bij wolkenformaties gespro-

door Paul Dekkers

ken kan worden van een verticale
opbouw. Dan ziet men aan de
kust, kijkend naar het binnen-
land de enorme wolkenmassa's
hangen, en denken wij, mensen,
mensen wat een bui krijgen wij.
Die bui laat meestal op zich wach-
ten omdat voor de kust de ideale
situatie is ontstaan dat warme
lucht naar boven stijgt. Deze
lucht veegt de hemel schoon. De
zon heeft nu vrij spel. De opge-
stuwde warme lucht zorgt tevens
voor versnelde aanvoer van lucht
van zee, waarbij de zon duidelijk
van zijn aanwezigheid getuigt.
Eerst na het warmste tijdstip van
de dag, kan er (dit gebeurt niet
vaak) tempera tuursuitwisseling
plaatsvinden bewolking afkom-
stig van het binnenland die naar
zee drijft. De neemt dus de bewol-
king in de kustgebieden toe.

Temperaturen afgelopen week:
22 mei
('s nachts) 9(

23 mei
('s nachts) 6
24 mei
('s nachts) 9(

25 mei

hoog: 11°C laag
1 neerslag 29 mm

hoog: 15°C laag
; neerslag O mm

hoog: 12°C laag
5 neerslag 4 mm
hoog: 10.4°C laag

('s nachts) 8° neerslag 0.5 mm
26 mei hoog: 14.2°C laag
('s nachts) 8° neerslag 0.2 mm
27 mei hoog: 16CC laag
('s nachts) 14° neerslag 4.6 mm
Temperatuurnormalen periode 30
mei - 6 juni.
Max. overdag 20°
Min. 's nachts 9°

Schoolhandbaltrofee
voor Oranje Nassau

De kampioenes van de Plesmanschool. Foto's Dick Loenen.

ZANDVOORT - Het door ZVM
georganiseerde schoolhandbal-
toernooi kan, mede door de goe-
de weersomstandigheden zeer
geslaagd genoemd worden. Zo-
wel bij de meisjes als de jongens
werd er zeer sportief en toch fel
voor de overwinning gestreden.
Bij de meisjes kwam als ongesla-
gen winnaar uit de strijd de Ples-
manschool en bij de jongens was
dat de Oranje Nassau-school, ter-
wijl de wisselbeker in het bezit
kwam van de Oranje Nassau-
school.

Ondanks enkele uitschieters, wa-
ren de krachtsverhoudingen zeer ge-
ring en was het getoonde spel het
aanzien volkomen waard, en uitsla-
gen van 0-0 wat zelden voorkomt bij
handbal, vielen te noteren. Voor de
uitschieters zorgden bij de meisjes de
Oranje Nassauschool met een 7-0
overwinning op de Beatrixschool en
bij de jongens de Beatrixschool met
een 12-0 zege op de Mariaschool.

Uit het feit dat geen enkele speler
of speelster voor twee minuten straf
werd verwijderd en dat de dames van
het Rode kruis bijna de gehele dag
werkeloos hebben moeten toezien,
waarvoor dank. kan worden opge-
maakt dat de strijd zeer sportief was.

De wedstrijd tussen de leerkrach-
ten en de ZVM-kombinatie kende
geen winnaar. Na veel spanning en
leuk handbal kwamen beide partijen
tot een 12-12 eindstand.

Eindstand meisjes: 1. Plesman- J

school 6-12. 2. Oranje Nassauschool
6-8. 3. Mariaschool 6-8, 4. van Heuven
Goedhartschool 6-7, 5. Hannie
Schaftschool 6-5, 6. Nicolaasschool 6-
1, 7. Beatrixschool 6-1.

Eindstand jongens: 1. Oranje Na-
ssauschool 6-12. 2. Beatrixschool 6-8,
3. Hannie Schaftschool 6-8, 4. Van
Heuven Goedhartschool 6-8, 5. Ples-
manschool 6-3. 6. Nicolaasschool 6-3,
7. Mariaschool 6-0.

Totaal eindstand wisselbeker: 1.
Oranje Nassauschool 20 pnt., 2. Ples-
manschool 15 pnt., 3. Van Heuven
Goedhartschool 13 pnt., 4. Hannie
Schaftschool 13, 5. Beatrixschool 9
pnt.. 6. Mariaschool 8 pnt., 7. Nico-
laasschool 4 pnt.

De kampioenen van de Oranjcschuol.

(Advertentie)

Een braderie . . .
zouden wij in de zomerdagen graag organiseren maar
ja, wij hebben een bedrijf dat naar onze smaak seizoen-
gebonden is.
Wij maken echter graag kenbaar dat ons hotel-restaurant
tijdens de maanden oktober t/m maart een goede om-
geving kan zijn waar een bruiloft, feest of party volgens
uw wensen door ons compleet kan worden verzorgd.
Wij wensen u zondag a.s. tijdens de braderie veel
genoegen. p AM. M. FABER

Kostverlorenstraal 15 - Zandvoort - Tel. (02507) l 28 25

strandvolleybal
ZANDVOORT - Aanstaande

zondag wordt op het Zandvoort-
se strand de eerste Nederlandse
kampioenschappen strandvol-
leybal gehouden. Aan dit evene-
ment zullen vele topteams uit de
vaderlandse eredivisiekompeti-
tie deelnemen, waardoor volley-
bal van zeer hoog niveau te zien
zal zijn. Om enige namen te noe-
men: bij de dames bekenden als
Starlift/Voorburg, Deltalloyd'
AMVJ, Verbunt/VVC en Bro-
ther/Martinus. Bij de heren ook
de hierboven genoemde namen,
aangevuld met onder andere
Zaan'69 en UbinkjOrion.

Het toernooi wordt geopend
om 9.15 uur met het springen
van het Campari-parachutisten-
team op het strand waar de
kampioenschappen worden gc-
houden. De wedstrijden begin-
nen om 9.30 uur en worden ge-
speeld volgens de NeVoBo-regle-
menten met uitzondering dat
slechts drie teamspelers in het
veld zijn en dat er geen bepaalde
vakken zijn.

De wedstrijden vinden plaats
op het strand bij kampeerver-
eniging KVA, gelegen aan de
boulevard tussen Riche-bad en
camping De Branding, ingang
naast de benzinepomp.
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BRADERIE ZAND VOORT CENTRUM
VEEL MUZIEK
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ZON DAG 3 JUNI, AANVANG 13.00 UUR
VEEL ATTRAKTIES

'SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-
TIES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTÏ-
CULIER
Mlc'o-advcrtcntlcs worden gezel over 1 o! 2 kolommen
brcïdtc In diverse lettergrootten.

Particu' eren vervy pen v.ij naar de speciale bon op de pagina
„r.'IC-^QS .
Plaa'sng is nogehjk in rje volgende ed.lies
Badhcevcsc/Slotonsc Courant en Zwanenburgse/Halfv.egse
Cccrar' ƒ o 47 per millimeter.

Sluil'ijd dinsdag 17. 00 uur.
Hoo'ddo-ps/Venepcr Nieuwsblad / 0.43 per .-nillimeter.
S'uiüijci c.nsdag 1 7. 00 uur.
ü kur.t vu loksl leleïorasch opgeven 02977-28411 o( 02953-
2G73 cl algovcn c! zenden aan'
+ Vr'eeVTiedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsneer.
+ Brdhonvrse/Slotense Courant, pa. Verkuyllaan 8. 1171
EE Badhocvedorp.

W PI.-. jtslng is ook mogelijk In de volgende combinatie:
» Corrtinatie O ->- Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
Wee'rbjad. Uilnoo'nse Courant. De Ronde Vener. Aalsmeer-
der Courant, Builen ̂ eldense Courani. Diemer Courant, De
Nieuv.c B |lmer/Nicuv,sblad Gaasperdam, alle edities van het
Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
.Oosi-VVü'e'iand. De Zaanse Gezinsbode. De Nieuwe Wees-
per. Muicer Post en Almere Post
/4 80 per mllimetcr.
Sluiürjd widag 16.00 uur.

• Inlormalic ovc; onze overige aaniro'^elijte advcricntieco-
mmalies m de '.'icro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-

• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 in rekening ge-
bracht
• GIJ p'onising in de Vicro's worden geen bcwljsnummcrs
verstuurd Op verzoen wo'dl aan de adveneerders buiten het
verspreidingsbicd een krant verstuurd, hiervoor wordt / 1 00
in redering gebracht

U kunl de leksl v.nn uw Micro-advcncnlic corn Z. tolclonisch
opgeicn lel 020 S(>2 3004, 020 5G2 3005 ol 020-5022904
(deze nunrrcrs zi|n met voor bczo'cj^lachlcnj ol Zenden aan
Centra le ordcraldcllng Wcckmedia.
Postbus U2.
1000 AC Amsterdam

De sluüiij'Jcn • behalve die op vrijdag • gelden voor plaatung i
^(.Itde week Voor betaling omvangt u een acceptgirokaart

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

HANS KEUNE
TRIO/KWARTET

Nog vrij voor vaste avonden
in horecabedrijf.

Tel. 023-33 07 13

giiiimiiiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiimiimig

| FOTO QUELLE |
H Compleet foto/film- r
= assortiment, voordelig E
= afdrukken en §
= ontwikkelen. E
= DROGISTERIJ l
jMOERENBURG j
| Haltestraat 8 |
I Zandvoort i

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

Te koop TREKHAAK voor
Ford Escort, nieuw model
ƒ 85,- Tel 02507-15530,
T k a * POLAROID Dl-
RECT-KLAAR CAMERA
ƒ 25,-, padvindershoed
ƒ 25,-. flitser (hchtneta-
dapter) ƒ 50,-; 5 ant. glas
in lood ruiten 50x55 cm
ƒ 100,-. Tel 14056
Te koop gevr..
CROSSHELM Tel
16130

FIETS-
02507-

Wes gelopen ZWART KA-
TERTJE naam Fausto,
omg Oosterpar kstr.-Wes-
terparkstr Heeft witte bef
en voorpoot Tegen bel te-
rug te brengen Lo-
rentzstr 21, tel 16155
Te koop kl. IIERENFIETS
ƒ 150,-, hang-legkast
ƒ 75,-, Luxaflex br. 2 m .
d fiets, papegaaiekooi
ƒ 65,-, kinderstoeltje ƒ 45,-
, waskctel ƒ 25,-, z. wasteil
ƒ 25,-,crossfiets BMX 2000
prof ƒ 150,-. Tel 17421
Te koop aangeboden
SURFPLANK voor begin-
ners en gevoi derden, da-
messurfplank. zeilen, Mar-
tme van Soolmgen, tel
15130
Te koop electr RONDMES
TEXT1ELSNIJMACH. m
prima staat ƒ 50,-, 2 antie-
ke bronzen kofferhengels
ƒ 25,-, Telefunken platen-
speler pracht toestel ƒ 50,-,
Tel na 19.00 uur 18055.
Wegens omstandigheden
ZEER GOED TEHUIS ge-
zocht voor zeer lieve mtelli-
gente KATER, eventueel
eerst logeren Tel 02507-
19112.
Te koop- SPARTA BROM-
FIETS3 versn., m redelijke
staat, vaste prijs ƒ 200,-.
Tel 02507-15560.
Te huur 6-pers. STACA-
RAVAN op recr camping
in bosrijke omgeving bij
Oisterwijk (NB) ƒ 300,-
p.w. Huisdieren toeg-e-
staan. Tel 02290-36669,
b.g.g. 020-443411. Ook
Pinkstervakantie mog.

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel. 02507 -1 56 26.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

HUISH HULP gevr.: 4 uur
p. week, tijden n o.t.k Tel.
02507-15370 na 19.OO
uur
Te koop ETNA GASKOM-
FOOR. z.g.a.n. ƒ 100,-;
electr oventje ƒ 35,-, Brul
grasmaaimachme 33 cm, 2
jr. oud ƒ 75,-; salontafel
langwerpig ƒ 35,- Tel.
08507-13238
Te koop: prima GANGLO-
PER z g a.n ƒ 50,-, beige
zitbad ƒ 50,-, 2 pitriet
hang-lampen mod. voor
ƒ 75,-, pr. koffer ƒ 25,-,
klerenophang'koffer ƒ 25,-;
leuk hanglainpje v. wand
ƒ25,-. Tel. 13238.
Voor voordelig SCHILDER-
, WIT- en BEHANGWERK
De Boet, tel. 02507-15655
voor vrijblijvende prijsop-
gave.
PEDICURE uitsluitend bij
u aan liuis. Tel. 023-
291706.
Te huur voor permanent:
ZOMERHUIS Tel. 02507-
16588. Uitsluitend tussen
17.00-19.00 uur.
Te huur: GARAGE Tromp-
straat, komplex. Tel.
02507-14138.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag offer-
te! Tel. 020-999245.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

SLAGROOMTAART

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 1 51 86

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een f iets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
culiere tector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bi| het invullen van uw tekst de coupon,
en vooi ledete letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon
U
8 Postcode

Coupon uitknippen en opsturenffrankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus122,1000AC Amsterdam

Of afgeven bij.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Plaats

'AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 - 16197

m
BOVAG

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

L AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 16197

luh •tti itiroe
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel.02507-1 8888
In ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan visgerechten.

Wij noemen er enkele:
GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50
GEPOCHEERDE KABELJAUWFILETS met mosterdsaus 13.50
GEFRITUURDE KABELJAUWFILETS met kerriesaus en ananas 14.50
GEPOCHEERDE TONGFILETS in botersaus 22.50
GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50
GEBAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter 24.50

Alles met uitgebreid garnituur.
Natuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten.

Tevens hét adres voor: ,
familie-diners, recepties en ... volledig verzorgde barbecue-feesten.

UITLAAT? UEVER100% LEVENSDUUR
l m:: ff'11110% KORTING! ^

Met het kopen van een
uitlaat op uitsluitend korting

bent u meestal niet goedkoper uit
Onze uitlaten zijn origineel en een vol

jaar gegarandeerd. Ze passen perfect, worden
volgens fabrieksvoorschrift gemonteerd en gaan ge-

Voon een stuk langer mee (o.a.door speciale nikkelcoating).
Zodat u niet alleen bij de aankoop, maar ook nog na jaren geld bespaart En een

lagere prijs voor 't echte vakwerk vindt u nergens.
Prijsvoorbeelden uitlaateinddempers, inclusief montage. Polo, Derby, Audi 50 v.a. f165,-.

Golf v.a. f145,-. Jetta v.a. f219,- Passat v.a f225,-. Audi 80 v.a. f249,-.

Ruildelen tot
50% voordeliger. Bij

inruil zijn o.a. de volgen-
de defecte onderdelen geld

waard. • koppelingsplaat
• dynamo» dieselbrandstofpomp
• waterpomp • remschoenen

SERVICE
Voor f K),- heeft u een Kever
Vooi deelpas! De/.e pas geeft u
recht op de volgende aanbiedingen
• uitlaat compleet vervangen v.a.
f210,-«schok-
brekers „L iw*1-1^ ^
(achter) ver-
vangen v.a. ®- ' > ]' \
l'139,- i 'É^1 '. '', - U
• 25% koning ')X l--"
op onderdelen (cxcl. aggregaten)

V.D.O Ouartx lijdklokje
van f86,10 voor

Set sixillappen
eenvoudige montage,

prijs per set v.a.

Volaulomalische antenne
I Iirschmann. Garandeert
goede ontvangst.

Van f 191,l O voor

Set wieldoppen
Voor 13" velgen. «*Q

Prijzen al vanaf / /f

Zijwindschermcn
Spit air. Prijs per set v.a.

Zonnedak.incl. montage.In twee
standen te openen, makkeli jk
uitneembaar.
Inclusief montage v.a. f439.-.

Originele lakstiften.
In alle Volkswagen en Audi-
kleuren. Voorzien van haarfijn
penseel. Uit voorraad leverbaar
v.a. £7,60,

Originele ruitewisserbladen.
Voor Polo, Derby, Audi 50, Golf
en Jetta met gratis montage
f29,90.

SERVICE
Controle van: accu, ontsteking,
carburateur, koelsysteem, uit-
laat, koppeling, remmen en
schokbrekers, verlichting, ruite-
wissers en trekhaak/contact-
doos. £60,-. (Inclusief afstelling).

Trekhaak.
Voor Golf, Jetta en Polo. Inclu-
siefclignoteur,kabelset,hulpkop-
peling en montage v.a. f339,-.

Set stoelhoezenmet
VW-sport embleem.Voor alle
Volkswagens. Set bestaat uit: 2
voorstoelhoezen, l achterbank
„plaid hoes" + l gratis bij-
passende sporttas. AutoPlus
actieprijs f179,-.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphcnslraat 102, Zandvoort, Tel.: 02507-14565.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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Langs de Vloedlijn

Politiek is de kunst om de men-
sen te doen geloven dat men hen
dient.

Dumur (1863-1933)

• Rfd. en adm. Gabthuisplem 12, Zandvoort • Tel. 02507-171 ö(i Postbus 26, 2040 AA Zamlvooi t Losse nummers ƒ 0,90 Wc'ckinrdi.i B V

Hemelvaartsdag 31 mei 1984, evenement op het strand.
(Foto's Dick Locnen)

Het seizoen van start

Vrijdag l juni 1984, world-record-day op het Zandvoortse circuit,
goed voor dertigduizend bezoekers.

ZANDVOORT - Met evenementen op het strand, het circuit en m het dorp op vier achtereenvolgende dagen,
kan niet anders dan geconstateerd worden dat in Zandvoort, ondanks het vrij sombere weer, het zomerseizoen
toch echt is begonnen.

Mooi weer was het op Hemelvaartsdag toen tal van belangstellenden genoten hebben van het admiraalzeilen
van de Watersportvereniging Zandvoort van Zuid naar de Rotonde, de kroning van de admiraal en de traditio-
nele kennismaking van zeilers en strandpolitie.

Een primeur ook op het Zandvoortse strand bij Bad Zuid, waar men op deze dag de toeristen liet kenmsma-
ken met het laatste snufje op het gebied van strandstoelen.

Op l juni waren duizenden en nog eens duizenden naar het circuit gekomen om de wereldstuntrecords die
daar werden gehouden met eigen ogen waar te nemen.

Veel spectaculaire nummers werden uitgevoerd, waar sommige stuntlieden zorgden voor halsbrekende toe-
ren die de toeschouwers de haren te berge deed rijzen.

Bijzonder spannend onder andere de stunt van de Engelsman Dick Sheppard. Deze presteerde het om op een
motorfiets door een brandende tunnel te rijden. Op het circuit was een twintig meter lange tunnel van strobalen
gebouwd die in brand werd gestoken.
Velen hielden de adem in toen Sheppard zich door deze brandende gang een weg baande en maar net op tijd
aan de vlammen ontsnapte.

Zaterdag 2 juni werd een glorieuze dag voor de afdeling Zandvoort van de Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen, die gastheer was van het hoofdbestuur.

Voor de post Brokmeijer werden hier door de secretaresse van het Comité Zomerzegels, mevrouw H. Wester-
veld-Slager, drie snelle brandingboten gedoopt.

Het kostte heel wat champagne, maar uiteindelijk was het gelukt en lagen de Prins Bernhard der Nederlan-
den, Kroonprins Willem Alexander en Prins Claus der Nederlanden broederlijk naast elkaar op het Zandvoort-
se strand. De boten, een geschenk ontvangen van het Comité Zomerzegels, zullen door de KNBRD worden
ingezet in Nederland, waar dit noodzakelijk mocht zijn.

De braderie die tenslotte op zondag werd gehouden, kende opnieuw een groot aantal bezoekers. Schattingen
varieren van 25.000/35.000 bezoekers die over de braderie hebben gedrenteld. In de beginuren was het nog
droog, maar dat bleef het niet, via een milde motregen, ontaardde dit in een plensregen zo rond zes uur.

Een van de redenen waarom na zessen de marktlieden hun spullen en kramen weer inpakten, want het
publiek werd toen schaars.

Terugblikkend op deze braderie.die toch niet op de Grote Krocht werd gehouden, maar op de Prinsesseweg,
kan men moeilijk spreken van een braderie.

„Een braderie wil zeggen dat winkeliers met hun handel voor hun winkel op straat komen. Dat is nu juist de
charme van een braderie. Ik moet zeggen dat wij nu beter hadden kunnen spreken van een markt, want het
aantal deelnemers van buiten de gemeente was groot, eenvoudig omdat je met en je winkel en je kraam op
honderden meters afstand kunt bedienen. Voor de winkeliers van de Grote Krocht was dit dan ook een enorme
teleurstelling.

Als vertegenwoordiger van de plaatselijke middenstandsvereniging kun je je dan ook afvragen of wij ons doel
niet voorbijschieten op deze wijze. Wij zullen eens moeten bekijken of wij aan dit type braderie onze medewer-
king nog wel kunnen verlenen", is het commentaar van een bestuurslid van de Federatie handelsvereniging
Hanze.

Verbazing en teleurstelling ook bij de ondernemers aan het Gasthuisplein. „Hebben wij toch altijd al gezegd
dat wij hier geen droog brood meer kunnen verdienen. Een evenementenplein wordt het genoemd. Bij het eerste
grote evenement sluiten ze de boel zelfs af', is het commentaar, en de ingezonden brief van hen spreekt dan ook
boekdelen.

Verder was er voor de bewoners in deze omgeving op zondag erg veel parkeerellende, dat het gemeentebe-
stuur ook niet in dank werd afgenomen. „Waarom niet op de Grote Krocht?" was een vraag die herhaalde
malen opdook, een vraag waar niemand een juist antwoord op ontving, want zelfs het advies van de gemeente-
politie was: wel op de Grote Krocht.

Zaterdag: 2 juni, doopplechtigheid op het Zandvoortse strand bij de
KNBRD. (Foto's Berlott)

Zondag 3 juni, braderie in het dorpscentrum, opnieuw duizenden be-
langstellenden die met paraplu's langs de kramen schuifelden.

Nog geen zekerheid
over premie voor
, ,Slokker' '-woningen

ZANDVOORT - Hoewel nog
steeds geen zekerheid bestaat
dat het projekt van drieëndertig

Zo werden de commissieleden
van financiën maandagavond ge-
confronteerd met het voorstel

VOORLICHTINGSAVOND
VOOR GEGADIGDEN

woningen aan de Van Lennep-
iveg/Sophiaweg in aanmerking
Komt voor een rijkspremie van
| 6500.- per woning, worden alle

oorbereidende werkzaamheden
oorlopig in ijltempo uitgevoerd.

Snelrecht in
Zandvoort

ZANDVOORT - De bad-
plaats krijgt gedurende de Pink-
sterdagen een onverwachte pri-
meur. Er zal door de yerkeers-
schout van het arrondissement
Haarlem, tijdens deze dagen een
snel vonnis worden geveld voor
verkeers- en parkeerovertreders.

Het zullen voornamelijk de
foutparkeerders zijn die met de
heer Valente de verkeersschout
m aanraking zullen komen.

„Wanneer er hinderlijk of ge-
vaarlijk wordt geparkeerd, dan
worden deze auto's weggesleept.
Dit geeft echter een hele papie-
ren romslomp van inspectierap-
Porten, processenverbaal, voor-
komeri en boetes innen. Het be-
tekent dat een politieman met
enkele gevallen uren bezig is.
Dat is zonde van de tijd, want de
agent hoort op straat. Daarom
ajn wij in overleg met de Officier
van Justitie en de verkeers-
schout tot deze bijzondere vorm
Van snelrecht gekomen. De au-
to's worden weggesleept, en
komt men deze terughalen en
'neldt men zich aan het buro,
dan zullen de overtreders direct
borden voorgeleid voor de heer
valente, die-dan recht zal spre-
ken en hen een boete zal opleg-
Sen. Voor de overtreder waar-
'chijnlijk voordeliger, en ook
Junder tijdrovend", aldus de
"eer R.J. Bruntink plaatsver-
'•angend korpschef van Zand-voort.

Wanneer blijkt dat deze snel-
'echtmethode vrucht afwerpt,
*al de verkeersschout nog mccr-
Jere malen spreken en ongetwij-
«ld van zich doen spreken, tij-
"ens het seizoen.
, Verkeerszondaars hebben erekening mee te houden dat de
Jegsleepkosten (afhankelijk
'n de te slepen afstand tussen
* ƒ 180.- en ƒ 200.- bedraagt),
l'üs een boete.
Juist parkeren lijkt in ieder
j a l voordeliger, dan het snelle

t van de verkeersschout.

van het college de grond voor de-
ze woningen voor een prijs van
ƒ 547.800.- aan te bieden aan de
Projektontwikkelaar Slokker.
Tevens zou een krediet van
ƒ387.000.- verleend dienen te
worden voor het bouwrijp maken
van de grond, en wordt voorge-
steld voor herhuisvesting van de
scoutinggroep Willibrordes een
bedrag van ƒ 15.000.- te voteren.

Dinsdagavond 12 juni zal door
Slokker BV een voorlichtingsavond
worden gehouden over dit projekt,
waarvoor reeds een uitnodiging is
verzonden aan de gegadigden.

Deze avond in het Gemeenschaps-
huis is bedoeld voor iedereen die be-
langstelling voor een woning heeft
van dit type. De prijzen bedragen
vanaf ƒ118.000.- zonder premie C.
„Voorlopig gaan wij ervan uit dat de
woningen zonder premie gebouwd
zullen worden, wij hebben tenminste
geen signalen ontvangen die erop
wijzen dat dit projekt voor premie C
in aanmerking komt", zegt de heer
De Bruyn van deze bouw/projektont-
wikkelingsmaatschappij.

Wel heeft de directie van Slokker
contact gehad met de HID over deze
premie, en hoewel deze woningen in
principe wél voor de premie in aan-
merking komen, bestaat er nog geen
zekerheid. „Het zou niet eerlijk zijn
tegenover onze toekomstige kopers
dit te verhelen, daarom gaan wij uit
dat deze woningen niet voor de pre-
mie in aanmerking komen, dan valt
het altijd mee wanneer het wel zo
mocht zijn", aldus de heer De Bruyn.

Op dinsdagavond 19.30 uur begint
de avond in het Gemeenschapshuis
waarvoor gegadigden dus een uitno-
diging ontvingen. Men zal voorlich-
ting ontvangen over het huis zelf, een
zogenaamde spaarwoning (energie-
arm) en de financiering hiervan.

Commissie
De commissieleden waren verdeeld

over het advies dat uitgebracht

Uw krant niet
ontvangen ?

ons kantoor, telefoon

17166

moest worden. Financieel-technisch
hadden de commissieleden geen be-
zwaar tegen de transactie, wel tegen
het feit dat als koper Slokker BV
wordt genoemd. Van As, Aukema en
Tennes waren van mening dat de
grond ook aan de gegadigden per ka-
vel verkocht kan worden. Bovendien
hield wethouder Flieringa vol dat het
hier om premie C-woningen gaat, al-
hoewel iedereen daar zo zijn twijfels
over heeft.

Ook Jaap Koning zag meer m ver-
koop per kavel, alleen de VVD was
van mening dat de grond zonder be-
zwaar aan Slokker verkocht kan wor-
den.

De firma Slokker wil met de bouw
in oktober beginnen, zodat de wonin-
gen in het voorjaar van 1985 opgele-
verd kunnen worden.

^Laatste nieuwsj
DEN HAAG - Staatssecretaris

W.K. Hoekzema van defensie heeft
besloten dat hij toch niet buiten het
Marine Hospitaal in Overveen kan.

In een mondeling overleg met de
vaste kamercommissie van defensie
in de tweede kamer heeft drs. Hoek-
zema gezegd dat defensie het Marine
Hospitaal niet kan missen in verband
met operationele en financiële over-
wegmgen (deze financiële overwegin-
gen werden aangedragen door de
Stichting tot Behoud van het Marine
Hospitaal).

Drs. Hoekzema zal dan ook zijn col-
lege van WVC, drs. J.P. y.d. Reijden
laten weten dat hij niet instemt met
het voornemen de zestig burgerbed-
den te sluiten in het kader van het
beddenreductieplan.

Uiteraard is dit bericht door het be-
stuur van de Stichting tot Behoud
van het Marine Hospitaal met vreug-
de ontvangen. „Wij hebben er erg
hard voor moeten knokken, maar het
is gelukt" was een eerste zeer ver-
heugde reactie.

KINDER-
BIJSLAG

Zie elders in dit blad.

EEN EIGEN HUIS VOOR RODE KRUIS

Voormalige kleuterschool
krijgt nieuwe bestemming

ZANDVOORT - Of de Josina
van den Endenschool nu voor
zestig of zeventig duizend gulden
aan het Rode Kruis Zandvoort
zal worden verkocht, of dat men
zelfs slechts een symbolisch be-
drag zal moeten betalen is nog
niet bekend, wél staat vast dat
deze vroegere kleuterschool als
huisvesting zal dienen voor deze
organisatie.

De commissieleden financiën heb-
ben zich als eersten gebogen over het
vraastuk of zo ja, en dan voor hoeveel
geld het Rode Kruis over deze school
aan de Nicolaas Beetslaan kan ko-
pen.

Oorspronkelijk is door het college
een prijs genoemd van rond de zestig-
duizend gulden. De verkoop geschiet
onder uitdrukkelijke voorwaarde,
dat de groeperingen die momenteel
huisvesting in de school hebben ge-
kregen, hierin ook mogen blijven.

Het betrof hier de eigen Wellfare af-
deling van het Rode Kruis, de Zand-
voortse Bomschuiten Bouwclub,
peuterspeelgroep Josientje.

De stichting EVA, die vorig jaar
huisvesting in deze school van het ge-
meentebestuur kreeg aangeboden,
zal zich dienen te verplaatsen naar
het nieuwe wijkcentrum 't Stekkie
in Nieuw Noord. Nu blijkt dat ook de
peuterspeelgroep Josientje een ander
onderkomen heeft gevonden, kan het
Rode Kruis in de toekomst over meer
ruimte beschikken. Slechts de B om-
schuitenbouwers zullen dan overblij-
ven in het lokaal dat zij bezetten.

Eigen huis

En de vlag kan uit. . .
ZANDVOORT - De eerste

vlaggen met schooltassen hebben
alweer gewapperd, want vorige
week werden de resultaten be-
kendgemaakt van de eindexa-
menkandidaten.

Aan het Stedelijk Gymnasium
te Haarlem slaagden voor het B-
diploma de beide Zandvoortse
scholieren: Janneke van den
Broek en Daan Kuijken.

Aan de Wim Bertenbachschool
voor Mavo, slaagden de volgende
leerlingen: Mark Balk, Robert Bi-
senberger, Barry Boom, Roy Ra-
demaker, Patricia Brouwer, Gert-
Jan van Dam, Mare van Dam, Sa-
bine van Dam, Marcel van Duyn,
Arjen Duyve, Marcel Elsinga, Oli-
via Flanders, Claudia Haak, Caro-

la Hertzdahl. Ene de Jongh, Leo-
nie van Kessel, Eric Koning, Hen-
ny Koning, Milco Koper, Peter
Leising, Jacqueline Mokken-
storm, Cindy Molenaar, Johan
Molenaar, Francien Ojevaar, Wil-
fred Pieters, Leonie Porton, Ste-
fan Prent, Matthieu Prins, Jeani-
ne van Schaagen, Ivar Steen, Kit-
ty Stoop, Enno Timmer, Petra
van Veenendaal, Gerard Vossen,
Dennis de Vries, Linda de Wit.

Helaas kunnen wij nog geen ge-
slaagden melden van de Christe-
lijke Mavoschool Jaap Kiewiet,
omdat men hier graag alle leerlm-
gen tegelijk vermeldt, dus ook
diegenen die nu nog een herexa-
men voor de boeg hebben, hen
wensen wij sterkte de overigen:
proficiat!

het Rode Kruis een eigen huis ver-
dient. „Niet alleen om het vele werk
wat al in het verleden door deze afe-
ling voor Zandvoort is verricht, maar
ook om de vergroting van het dien-
stenpakket van deze instelling nu de
BB is opgedoekt. Het aantal taken
dat het Rode Kruis krijgt toebedeeld
in het rampenplan is van dien aard,
dat wij vinden dat je haast niet an-
ders kunt doen", motiveerde Met-
horst.

Vraagprijs

Was Jaap Koning van mening dat
men de school diende over te dragen
voor een symbolisch bedrag gezien
de grote verdienste van deze instel-
ling op nationaal en intternationaal
gebied, Jaap Methorst, sprekend na-
mens de VVD was van mening dat

In eerste instantie hebben de verte-
genwoordigers van het CDA en D'66
geen bezwaar tegen de prijs van
ƒ 61.000,- die het Rode Kruis hier-
voor wil uittrekken. Het college stelt
echter voor de school van de hand te
doen voor ƒ 70.000,- omdat men nu
over meer ruimte kan beschikken.
Het Rode Kruis houdt echter vast
aan het eerstgenoemde bedrag van
ƒ 61.000,-.

Van de zijde van Gemeentebelan-
gen, Jaap Koning, en de VVD, Jaap
Methorst kwam echter een heel an-
der geluid, men is van mening dat het
Rode Kruis wel over de school mag
beschikken wanneer men een symbo-
lisch bedrag neertelt. Wel zou men de
school dan dienen te onderhouden,
en mag men deze in de toekomst niet
doorverkopen, doch slechts aan de
gemeente aanbieden.

Precedent
Was Aukema (PvdA) van mening

dat ƒ 70.000,- niet te veel zou zijn.
van een symbolisch bedrag wilde hij
niet horen. „Dat schept precedenten.
Ton euiste gaat het hier met om een
typisch Zandvoortse instelling, ten
tweede waar leg je de grens. Als het
dan moet willen wij misschien nog
wel akkoord gaan met ƒ 61 000,-
maar niet tegen een symbolisch be-
drag".

Een mening die werd gedeeld door
Termes en Van As.

Ook wethouder Flieringa zag niet
zoveel in een verkapte schenking aan
het Rode Kruis. „Over de waarde
valt te discussieren, wanneer je het
laat taxeren kom je ongetwijfeld ho-
ger uit. Wij zijn uitgegaan van de
boekwaarde plus de onkosten, dan
kom je aan ƒ 61.000,-. Later, omdat

(Advertentie)
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SPECIAAL VOOR HET
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maken wij mooie
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Gebakken

VLEESKROKETTEN 1.00

nu ook de peuterspeelgroep uit de
school verdwijnt is een bedrag van
ƒ 70.000,- genoemd. Maar u zegt het
maar waarvoor u deze school kwijt
wilt. Het is een kwestie waarover nu
niet direct overeenstemming heerst
in het college. Wij nemen uw advies
graag mee".

In de eerstkomende raadsvergade-
ring zal dus worden beslist voor hoe-
veel geld het Zandvoortse Rode
Kruis een eigen huis krijgt.

Anj ercollectanten
gezocht

ZANDVOORT - Tot nu toe hebben
zich nog te weinig collectanten ge-
meld voor de Anjercollecte, die dit
jaar m Zandvoort van 11 tot en met
24 juni en van 15 tot en met 21 okto-
ber zal worden gehouden. Leden van
verenigingen, die werkzaam zijn op
cultureel gebied worden er ander-
maal op attent gemaakt dat de col-
lectepremie met ingang van dit jaar
is verhoogd van 20' < tot 25r<f van de
opbrengst

Geïnteresseerden worden verzocht
zich als collectant beschikbaar te
stellen Men kan zich hiervoor opge-
ven bij Bureau Burgerzaken, School-
straat 6. tel. 14841. Voorkeur voor de
genoemde perioden dient te worden
vermeld.

BAKZEIL - Haalde
het college dan uit-
eindelijk na een
urenlange soms ver-
hitte discussie.

3

3 GRATIS - Is de cara-
vancontrole die dit
weekeinde door de
politie wordt uitge-
voerd.

SCHATTIG - Zijn
jonge vossen, maar
komen er niet te
veel. Een uitgebreide
reportage over het
vossenbestand rond-
om Zandvoort.

5

7 PRIMEUR - Op het
strand waar een
nieuwe zonnestoel
werd geïntroduceerd
op één van de weini-
ge zonnige dagen.

STUNTWERK - Op
het circuit en span-
ning bij het zaalvoet-
baltoernooi.

9

9 JARIG - Is het
zwembad De Duin-
pan op 15 juni, een
uitgebreid feest
wordt gevierd op de
16e juni.
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U ziet het: wij kennen geen pardon
met de prijzen van merkartikelen!

Neem nu mee voor-thuis of&tioiks voorde vafanfie!

DDPERWTJES
EXTRA FUN pot 370 ml CANDYBAR ROYCO SOEPEN

zilverzakjes, zoek uit
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een lekkere toffeevulling met
gepofte rijst in zuivere melkchocolade

KINGSIZE-PAK5+1 GRATIS

HEINZ
SPAGHETTIGEEN 41Q
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ftJIAAD- ^^S^Sk

m tomatensaus
blik 440 gram

VALVOLINE
MOTOROLIE

NIPSI MINT
CHOCOLAATJES geschikt voor alle

benzine motoren
gevuld met zachte peper
muntvulling, smaakt
als after eight 4 UTERBLIK

MINERAALWATER
B'J ONS AIT'JD GOEDKOOP

VAN HOUTEN

INSTANT CACAO GILLETTE CONTOUR
SCHEERMESJES

kaart 5 stuks

GILLETTE FOAMY
SCHEERSCHUIM
grote bus 200 ml

GILLETTE G II
SCHEERMESJES

kaart 5 stuksdus d irekt oplosbaar,
nu ook in handige
zakjes welke goed zijn
voor een kop warme of
koude chocolade

JOHNSON DRISE
TUr-llP CONTINU

FARERGE
BRUI 33AFTERSHAVE

50 ml en
DEODORANT

40 ml m
geschenkverpakking

blik 25 cl
De heerlijke
natuurzuivere
dorstlesser!

LUCHTVERFRISSER
lavendelgeur of lentefris

TOILETZEEP
groot formaat
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|s Viacne brengt met zijn vrachtauto de bus van de grond en laat deze een salto maken.

ANDVOORT - Vrijdag was
circuit niet het domein, zoals
ruikelijk voor de wedstrijd
o- of motorrijders, maar voor
hoofdtribune werd een pro-
mma afgewerkt door een aan-
lieden die niet terug deinsden
r het element gevaar. Geluk-
bleven bij alle onderdelen om
wereldstunt-Jecord te verbe-

É
n gewonden achterwege.
inaf tien uur konden de duizen-
toeschouwers een spektakel aan-
uwen dat nog niet eerder op het

bdvoortse circuit vertoond was.
:ge stunts die met goed gevolg
rden vertoond kwamen daardoor
aanmerking voor een vermelding

Veel belangstelling voor wereldstuntrecords
in het Guinessbook of records. Het
begon met de Belg Thierry Hallard
die een poging waagde om met een
normale personenwagen het af-
standsrecords op twee wielen te bre-
ken. De door de Belg van te voren ge-
stelde vijfentachtig kilometer kwam
er niet geheel uit maar een afstand
van tachtig kilometer zal voorlopig
niet gebroken worden. Even latei-
vervolgde de Belg zijn spektakulaire
optreden met een poging het snel-
heidsrecprd op twee wielen te bre-
ken. Thierry Hallard slaagde ook

daarin om het wereldrecord te bren-
gen van 136 naar 150 kilometer per
uur.

Bij het schansspringen voor ama-
teurs was het Eddy Fresco die een
respectabele afstand van 27 meter
haalde. Voor de Engelse Jacqueline
de Creed is deze afstand echter een
peuleschil daar zij haar eigen wereld-
record van 74 meter trachtte te ver-
beteren. Met een geweldige snelheid
stormde zij op de springschans af en
alhoewel een afstand van 55 meter
niet misselijk is betekende deze pres-

tatie geen record. De Mustang die te-
gen de vangrail tot stilstand kwam
kan echter naar de schroothoop.

De gebroeders Alain en Ric Van
slaagden er wel in een record aan
stukken te rijden. Van de zeven op
hun achterkant staande persqnenau-
to's lieten zij er vijf een fraaie salto
maken hetgeen een wereldrecord be-
tekende.

Opvallend was het optreden van
Yves Viaene die met een vrachtwa-
gen, met een snelheid van 100 kilo-
meter per uur een op de achterkant

staande bus omver reed waardoor de-
ze bus een geweldige salto maakte.
Dick Sheppard bezit nog steeds het
record met het doorrijden van een
brandende tunnel met een motor-
fiets. Dat hij het nog niet verleerd is
bleek wel uit de prestatie om door
een twintig meter lange brandende
tunnel te rijden.

• De grote finale moest ongetwijfeld
worden de poging van Alain Vinex te
proberen met zijn Chevrolet Camaro
door vier bussen te snellen, en daar-

mee zou hij het record breken dat op
naam staat, met twee autobussen,
van zijn landgenoot Rene Pierre. Met
een enorme snelheid vloog Alain
Vinex op de eerste bus af, waarvan de
stoelen verwijderd waren, om tot sul-
stand te komen in de derde bus. Al-
hoewel niet helemaal gelukt kwam
hij toch weer in het bezit van dit re-
cord.

De bekende Nederlandse stuntman
Nick Holliday moest afzien van zijn
poging het wereldrecord duiken met
een personenauto te pakken. Vanaf
45 meter hoogte zou Holliday worden
losgelaten om vier auto's te pletten.
Door de straffe wind kon dit onder-
deel niet doorgaan maar op 14 juli
staat deze duik op het programma.

Jarige Duinpan
ZANDVOORT - Op 5 juni

1974 werd het Sportfondsenbad
De Duinpan aan de Vondellaan
feestelijk geopend. Op zaterdag
16 juni 1984 zal het dus precies
tien jaar en één dag geleden zijn,
een reden volgens bestuur van
de stichting en medewerkers
van De Duinpan, om deze da-
tum niet ongemerkt voorbij te
laten gaan.

Feestelijkheden zijn gepland
van 10.00-17.00 uur, waarbij de
tienjarige inwonertjes uit de
badplaats een voorname rol zul-
len vervullen.

„Wij hebben via de burgerlijke
stand uitgezocht wie er in 1984
tien jaar wordt of al is, en heb-
ben deze 167 Zandvoortertjes
uitgehodrgd'dïë'dag onze gast te
zijn. Wij houden in de morgenu-
ren een „Zandvoorts kampioen-
schap watertrappen voor tienja-
rigen", dat natuurlijk een heel
evenement wordt. Bovendien
zijn onze tienjarige gasten in de
middag de speciale genodigden
van de zwemvereniging De Zee-
schuimers. Met en voor hen zul-
len verschillende demonstraties
worden verzorgd", vertelt zwem-
baddirekteur Mollerus.

Bovendien wordt er de gehele
dag een kinderkermis gehou-
den. en zal er in de middaguren

een optreden zijn van de steel- =
band Starlights. Tijdens de pau- H
zes van de steelband is er een =
speciale attractie, namelijk =
breakdancing verzorgt door de =
Zandvoortse groep „Dynamic =
Five" die onder leiding staat =
van Mark Ouwens. =

Een rommelmarkt wordt s
eveneens gehouden. Iedereen =
die denkt hieraan te kunnen =
deelnemen wordt verzocht met =
zijn „rommel" naar het zwem- =
bad te komen, een plaatsje zal =
voor deze verkoper worden inge- H
ruimd. Wél zal er een onder- ^
scheid tussen „troep" en „rom- =
mei" worden gemaakt. =

Iedereen is welkom in de jari- =
ge Duinpan op zaterdag 16 juni j=

"van 10."00-T7.00 uur; de toega"ngs'-r "=f
prijs is bewust héél laag gehou- ^
den, ƒ 3.- voor de gehele dag. H

Men verwacht op deze dag tro- =
pische temperaturen, maar =
houdt een klein achterdeurtje =
open naar het binnenbad, voor =
eventualiteiten. Zaterdagmor- =
gen 2 juni werd het buitenbad =
om 10.00 uur geopend en onder =
luid gejuich om 10.05 uur weer =
gesloten. „Het was te koud, =
maar dat zal op 16 juni zeker =
niet gebeuren, want dan is het =
zomer", aldus de immer optimis- =
tische Hans Mollerus. =

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i
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Eerste Pinksterdag
>azy Races
Zandvoort
l ZANDVOORT - Zondag 10 juni, Ie
pinksterdag, zullen er voor de derde
taal dit jaar weer de succesvolle
Irazy Races worden georganiseerd.
)eze knotsgekke vorm van autora-
fes slaat geweldig aan bij rijders én
'ubliek. Crashes, koprollen, alles is

Toch is het door de speciale veilig-
heidsmaatregelen aan de wagens een
voor de rijder niet zo'n gevaarlijke
tak van autosport, echter wel bijzon-
der spectaculair.

Vooral de klasse van de grote Ame-
rikaanse bakken zal weer veel hilari-
teit geven. Door de geweldige slip-
partijen hebben deze wagens soms de
hele baan nodig en is het voor de an-
dere deelnemers moeilijk om te pas-
seren.

De wedstrijden beginnen op Ie
pinksterdag om 13.00 uur. Toegangs-
prijs ƒ 7.50 alle rangen per persoon.

ISUZU TROOPER • PICK UP 4 x4.
EN U MAAR DENKEN
DAT EEN TERREINWAGEN
NIET (COMFORTABEL KAN ZIJN!

fSUZU TROOPER. Vierwielaandnjvmg mschake^aa1-. anti-slipdifferentieel ju!o-
fnatische vrijloopnaven, goed om een 2-ton-trailer f ee Ie nemen, verknigba.v 'iet
geel en grijs kenteken, en nog heel veel meer. .Ve'. 2.0 liter benzinemotor 5P W
'79 DIN-pk) of 2,2 liter diesel, 40 kW (54 DIN-pkV
ISUZU PICK UP 4x4. Vierwielaandri|ving mscha^elbaar, automatische vniLxip-

' naven, anti-shpdillerenlieel. Laadveimo- MMVini ICM 17*1 I
| 'jen 1040 kg. Mol 1,6 liter benzinemotor. BUullTI I^J\^fc«V*

kW (80 DIN-pk) ol 2,0 liter diesel, HBts» THE TRUCK EXPERTS
37 kW (50 ÜIN-pk).

21 van lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,
2041 GB Zandvoort.

Tel. 02507 - 15346

Spannend zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Na een week

met volop zaalvoetbal, in het
door Zandvoortmeeuwen geor-
ganiseerde toernooi, is er een
duidelijker beeld ontstaan in de
diverse afdelingen. Voor de Nuts-
spaarbank-trofee staan nog wel
vele teams te dringen maar er
zijn er die als afgeschreven kun-
nen worden beschouwd.

De strijd in de eerste divisie A is
nog open en van de acht teams zijn er
nog vijf kansrijk op de eerste twee
plaatsen. Peter Korver leidt in deze
afdeling maar verspeelde een belang-
rijk punt aan Tiffany „AS (2-2) dat

'daardoor nog in de strijd is. Veel in-
druk maakt het team van Pim Jans-
sen dat na de eerste nederlaag sterk
terug komt en nu duidelijk de baas
bleef over Cecils met 7-4. Cecils is
door deze nederlaag nog niet geheel
kansloos. Hong Kong behoort even-
eens nog tot de kandidaten mede
door een ruime 7-3 overwinning op
Nihot luchttechnieken.

In de B poule zijn er vier kansheb-
bers. Daar gaat De Klikspaan aan de
leiding. De Klikspaan met in de gele-
deren Simon Tahamata en Johnny
Rep kwam tot een moeizaam gelijk-
spel tegen mede-kandidaat Smit
Sportprijzen (2-2) en bleef Marcel
Schoorl net aan de baas met 2-1. Mar-
cel Schoorl herstelde zich in de vol-
gende wedstrijd goed en door een 5-2
zege op Textlite zijn er nog kansen.
Verrassend was de nederlaag van
Geerling Auto Service tegen het nog
puntloze Aurora. Tegen een sterk op
de counter spelend Aurora moest
Geerling het antwoord schuldig blij-
ven, 6-4.

De demonstratiewedstrijd tussen
de kampioen van vorig jaar Hong
Kong en FC Haarlem bracht niet dat
spektakel dat er van verwacht werd.
De Pelikaanhal was redelijk gevuld
maar de concurrentie van een Euro-
pacup-wedstrijd op de televisie was
duidelijk merkbaar. Het was vooral
Pieter Keur die zijn oude zaalvoet-
balvereniging Hong Kong de das om

deed door drie van de Zes Haarlem-
doelpunten te scoren, uitslag 6-4.

In de tweede divisie A is één team
nog zonder puntenverlies. Auto Ver-
steege bestaande uit spelers van de
A-junioren van Zandvoortmeeuwen,
met een tweetal aanvullingen, speelt
een prima partij zaalvoetbal. Eerst

kon REA weinig indruk maken (4-1)
en vervolgens had Auto Versteege
geen enkel probleem met Oosterom
Zandvoort (7-0). Op afstand volgen
Bloemen Van Baekel en REA die ver-
der zullen uitmaken wie zich zal
plaatsen voor de kruisfinales.

In de tweede klasse B is het Zand-
voort Centrum dat de beste indruk
achter laat._Met zes_punten uit, drie

'wedstrijden gaan deZandvobrtëha-
ren aan de leiding mede door goede
overwinningen op het sterke Alei-
chem, 5-0 en op het Casino 9-1. Auto-
vision gaat goed mee al werden de
laatste wedstrijden slechts omgezet
in gelijke spelen. Tegen Rinko werd
het 1-1 en DVS hield Autovision op
4-4. Rinko draait in deze afdeling, na
een vlotte start wat stroever en zal
alle zeilen moeten bij zetten om niet
uit de boot te vallen. Na het gelijke
spel tegen Autovision waren er zelfs
geen punten weggelegd tegen Alei-
chem Boys (3-2). Wel een goed herstel
van de mannen van Dick Toorenent,
na twee nederlagen.

De tweede klasse C telt eveneens
een team dat nog zonder puntverlies
is. Uit vier wedstrijden behaalde
Drukkerij Reprox het maximaal aan-
tal punten. De Nutsspaarbank ging
eerst kansloos met 6-3 ten onder,
maar met de Lammers Boys had Re-
prox meer moeite, 2-1. Nog in de race
om een kruisfinale-plaats zijn Dui-
venvoorden en Geerling wasstraat
die onderling tot een 3-3 gelijkspel
kwamen. Duivenvoorden voegde aan
haar totaal toe een 11-0 overwinning
op Publieke Werken. Gerling zege-
vierde met 3-2 over TZB Kerkhoven,
dat daardoor kansloos is geworden.

Bij de veteranen zal Looman Op-
tiek het zeer moeilijk krijgen om de
titel te prolongeren. In het weekend
verspeelde Loman twee kostbare

punten. Tegen Banana Zandvoort
kwam Looman niet verder dan een 1-
1 gelijkspel en ook de Klikspaan
hield het op een remise, 2-2. The Hair-
shop lijkt van het puntverlies van de
concurrentie te profiteren en gaat
duidelijk aan de leiding. Nihot lag na
de overwinning van 6-4 op Banana
goed in de race maar in het duel te-
gen Hairshop werd na veel spanning
met 5-4 verloren.

Programma
Tijdens het pinksterweekend staan

er geen wedstrijden op het program-
ma maar voor het overige zijn op de
avonden door de week vanaf 18.45
uur tot 22.15 uur telkens zes wedstrij-
den te zien. • - - - -

Donderdagavond: Bloemenkiosk
Van Baekel-REA; Nihot Vet.-Loo-

man Optiek; Aleichem Boys-DVS;
Cecils-Peter Korver Sport; Drukkerij
Reprox-Geerling Wasstraat; Geer-
ling AS-Textlite.

Vrijdagavond: Lammers Boys-TZB
Kerkhoven; The Hairshop-Zand-
voort C.; Wapen van Zandvoort-Café
Bluys; Marcel Schoorl Bloemen-Fo-
tolitho Drommel; Zandvoort C.-Au-
tovision; Tum Tum AS-Nihot.

Dinsdagavond: Aleichem Boys-
Luiten BV; Duivenvoorden-Drubrov-
nik; De Klikspaan-Fotolitho Drom-
mel; Aurora-Smit Sportprijzen;
Bloem. Van Baeckel-Oosterom Zand-
voort; Hong Kong-Pim Janssen.

Woensdagavond: DVS-Casino;
Luykx-Tiffany AS; Rinko-Zandvoort
C.; Tum Tum AS-Peter Korver

- Sport; • Wapen -varr Zandvoort-Auto
Versteege; Marcel Schoorl Bloemen-
Geerling Auto Service.

Gave vechttechniek
ZANDVOORT/ARNHEM - De

Zandvoorters Meivin Berg en Anes
Soekai hebben zondag deelgenomen
aan een officieel NKBB kickboxgala
te Arnhem, waarvoor gerenommeer-
de sportscholen uit geheel Nederland
een uitnodiging hadden ontvangen.

Meivin Berg die al enige ervaring
had opgedaan in Savate- en Fullcon-
tactwedstrijden, moest deze avond
starten met blessures aan zijn rech-
tervoet en knie.

Zijn tegenstander van de sport-
school Rooyers werd door hem direct
al onder zware druk gezet met low-
kicks, trappen en stoten naar het li-
chaam. Berg liet zich niet imponeren
door enkele fraaie achterwaartse
trappen van zijn tegenstander, inte-
gendeel, de eerste ronde sloot hij win-
nend af. De tweede ronde verliep
minder voorspoedig. Berg kreeg hin-
der van zijn blessures en moest zijn
rechterbeen ontzien. Een veranderde
taktiek in de derde ronde bracht hem
de uiteindelijke overwinning. Met
ruim puntenverschil won hij deze
partij.

Voor Anes Soekai was het de eerste

maal dat hij mee deed aan een derge-
lijke wedstrijd. Hij moest de spits af-
bijten in een gevecht tegen een lid
van Sportschool Sandokan uit Arn-
hem, die zich in deze thuiswedstrijd
gesteund wist door een talrijk pu-
bl;ek.

De eerste ronde was ondanks de
fraaie vechttechniek van Anes toch
voor de plaatselijke favoriet. De
tweede ronde ging gelijk op, Anes be-
vrijdt van „beginners-zenuwen" ver-
diende waardering voor zijn betere
boks- en knieenwerk. De derde ronde
zette Anes in met een verhoogd tem-
po, zijn tegenstander onder druk
houdend met snoeiharde lowkicks en
gerichte stoten naar hoofd en li-
chaam. Halverwege de derde ronde
zette hij zijn tegenstander vast in de
hoek en stuurde hem met een rechtse
direkte die hij erin sprong en een
linkse hoek naar het canvas. K.O.

Anes was zo enthousiast over deze
zege dat hij zelf bijna over de touwen
heen in het publiek belandde. Een ge-
slaagde avond voor de Zandvoorters
in Arnhem.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3812 / 1 25 18

Deskundig pdvies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS, enz.

,Er gebeurt méér
in de Raadsheer9

Elke donderdagavond
in juni

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

<^xo\
1
1

1

1

1

1
1

1
1

Indien de blik niet ove, tuigen kan,
overreedt ook de mond niet.

F. GRILLPARZER (1791-1872)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
heeft uitsluitend horloges, klokken en wekkers die bij
de eerste aanblik reeds overtuigen. De mond behoeft u
daarvan niet te overreden. Het spreekt allemaal voor

zichzelf.
In ons eigen atelier repararen we alle soorten uurwerken.
We zijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en

horloges.
Prijsopgave vooraf - volledige garantie.

DROGISTERIJ Uw adres voor:
MOERENBURG ELAST- KOUSEN,IVIUCncraDUnU PANTVS,KIMIE-en

voor ENKELSTUKKEN
Dr. Vogel ook naar maat

homeopathie „JSSf™,
Haltestraat 8, BOUWMAN
Zandvoort Oranjestr. 7 -Zandvoort

tel. 02507 16123 Te,. 02507-1 2327

f 100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30.-,

m. m. v. oud-coureur en anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• • Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT 20 -TEL. 02507-1 2071

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.
Tel. 02507 -196 32

TE KOOP:

Honda de Luxe
5-deurs, van nov. '83,

blauw metallic,
12.000 km, eerste eig.
Tel. 02507 -134 50

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Uitslag Louis Blok
bekertoernooi

ZANDVOORT - Het vierde Louis
Blok bekertoernooi, dat op donder-
dag 31 mei werd gehouden, is als
volgt geëindigd:

Groep 1. Ie plaats L. van Manen,
VAS, Amsterdam; 2e plaats S. Du-
chene, SMB Nijmegen.

Groep 2. A. Lommers, Zwarte Pion,
Lisse; A. v.d. Poel, Zwarte Pion, Lise.

Groep 3. E. Janssen, HWP, Haar-
lem; R. Klein, TAL, Amsterdam.

4. G. van Dijk, VKVC, Hillegom; R.
v.d. Aartweg, Zwarte Pion, Lisse.

5. E. v.d. Riet, Hoofddorp; J. v.d.
Burg, Raadsheer, Amsterdam.

6. E. Koning, Bodegraven; J.
Brandt, Leiden.

7. W. Wijks, Zoetermeer; R. v. Dijk,
Hillegom.

8. W. Krol, VKVC, Amsterdam; J.
L. Dambrink, HWP, Haarlem.

9. G. Terron, VKVC, Amsterdam; J.
G. ter Bruggen, Zandvoortse Schaak-
cluta, Zandvort.

10. E. de Beer, Haarlem; A. Go,
VHS, Haarlem.

11. H. v. Koutrik, Haarlem; E. v.d.
Knokke, HVP, Haarlem.

12. S. Huurling, Ons Huis, Amster-
dam; R. van Caspel, Zandvoortse
Schaakclub, Zandvoort.

13. Mare Greenwood, Zandvoortse
Schaakclub, Zandvoort; Fred v. Ca-
spel, Zandvoortse Schaakclub, Zand-
voort.

14. Arjan v. Roode, Zandvoortse
Schaakclub, Zandvoort; Mark Tay-
lor, Zandvoortse Schaakclub, Zand-
voort.

Dit toernooi, dat voor de vierde
keer werd gespeeld, werd ook dit jaar
weer georganiseerd door de Zand-
vportse Schaakclub, Het toernooi ge-
niet inmiddels landelijke bekend-
heid: er waren onder meer deelne-
mers uit Assen en Nijmegen. Een to-
taal van 86 deelnemers nam deel, het-
geen zeker bijdroeg tot het succes
van het toernooi.

Uitslag
vliegerwedstrijd

ZANDVOORT - De uit Bentveld
afkomstige Egbert IJzerman ontving
op zaterdag 2 iuni de trofee „De Zil-
veren Vlieg" na afloop van de
vliegerwedstrijd „stabiel vliegeren"
die op het parkeerterrein „Zuid"
werd gehouden. Egbert ontving de
eerste prijs omdat hij in staat was
zijn vlieger een uur lang in de lucht te
houden. Bovendien muntte zijn ei-
gengebpuwde vlieger uit in originali-
teit. Hij werd op de voet gevolgd door
de winnaar van de tweede prijs, Hans
Geurts uit Bloemendaal. De derde
prijs ging naar Pieter Takens uit
Overveen.

De tien best geklasseerde
vliegeraars van deze wedstrijd gaan
door naar de finale die op zaterdag l
september zal worden gehouden. Dit
zijn buiten de eerste drie prijswin-
naars: Henk Stevens, Jan Keijzer,
Marco Keijzer (jeugdkampioen 1983),
Robin Been, J. Bol, Hans Kruizinga
en Jeroen Bisschop. Aan de wed-
strijd, die was uitgesteld van 26 mei,
namen ongeveer twintig vliegeraars
deel.

Historische auto's
op het circuit

ZANDVOORT - Nadat vrijdag het
circuit in het teken stond van de zeer
gewaagde stuntrijders die hun voer-
tuigen naar de knoppen reden, was
het circuit zondag het terrein waar de
nostalgische automobielen van voor
1964 de wedstrijden afwerkten. Nu
wel minder spektakel maar voor de
eigenaars en de bewonderaars van .
deze voertuigen hoefden de exclusie-
ve automobielen geen crashes te ma-
ken. Het parool was tijdens de races
wel zo veel mogelijk uit de voertuigen
te halen maar dan zonder een
schrammetje op te lopen.

Zeer elegante exemplaren waren er
te bewonderen zoals de Porsche, Al-
fa, Maserati en nog vele merken. In
diverse klassen bleken deze histori-
sche automobielen dusdanig op de
wedstrijden te zijn voorbereid dat er
nog uitstekende rondetijden teyoor-
schijn kwamen. Ondanks de minder
gunstige weersomstandigheden Vie-
ten de coureurs zich niet afschrikken
en streden fel om de door de Histori-
sche Auto Ren Club beschikbaar ge-
stelde bekers.

Aan deze wedstrijden namen zo'n
honderd deelnemers met hun schitte-
rend glimmende auto's deel waarbij
vele uit het buitenland, die elkaar
nog enige malen in wedstrijden zul-
len treffen.

(Advertentie)

RONDVLUCHTEN
per NLM City Hopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.45 uur.
f. 65 j • per persoon
f.45,- kind.tot 12jr. |

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252

NLMCityHpper

TAPIJT
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86
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club ttlf itima
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel.02507-1 8888

In ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan visgerechten.
W/j noemen er enkele:

GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50

GEPOCHEERDE KABELJAUWFILETS met mosterdsaus 13.50
GEFRITUURDE KABELJAUWFILETS met kerriesaus en ananas 14.50

GEPOCHEERDE TONGFILETS in botersaus 22.50
GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50
GEBAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter 24.50

Alles met uitgebreid garnituur.

Natuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten.

Tevens hét adres voor:
familie-diners, recepties en . . . volledig verzorgde barbecue-feesten.

Registratienummer
KINDERBIJSLAG

tweede kwartaal 1984
Vult u s.v.p. voor een vlotle administratieve verwer-
king, op de aanvraag over Mot tweede kwartaal 1984
uw registratienummer in.

Uw nummer staat vermeld op de beschrijving van uw
kinderbijslag over hol eerste kwmlaal 1984 op uw
postgiro o1 bankrekening.

Raad van Arbeid
Correspondentie-adres: Poslbus 1641, 2003 BR

Haarlem Teleloon: 023-319550

DOOR UNIEK 3-KAMER SYSTEEM:
V3 MINDER ENERGIE-KOSTEN NA INSTALLATIE

AFTREKBAARHEID
GROOT ONDERHOUD

kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien besparen
méér dan energie! Géén onderhoud en een isolatie K-waarde Importeur/leverancier

van 0,08 cal. m2^ho C._ ^ Knjppincj (Dld.)
fnodelhuis/showroom

15 jaar garantie
nooit meer schilderen
5-punts sluiting
preventie tegen inbraak

leverbaar in vele kleuren
geluidwerend
ventilatiestand
draai-kiep systeem

Luxe voordeuren
achterdeuren
Schuifpuien
Rolluiken PERFEKTIE OP MAAT!

Sn
Hans Wiering

Zwaagdijk 308 (bij Hoorn)
1682NSZwaagdijk
Tel. 02290-6 12 95

VERKOOPKANTOREN:

Diverse soorten glas
Levering inkl. therm.

lazing

• EGMONO BINNEN
TEL. 02206-3545
• LANDSMEER

TEL 02908-1165
• ZWAAG

TELL. 02290-39605

Stuurt u de antwoordboi
ingevuld in een
gefrankeerde envelop
naar ons op voor
nadere
informatie

„SPLIT"
ZULWEG 86 - HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.

Ook voor partijtjes.
• goulashsoep metstoKorood
• div. soorten geroosterd

vlees
• puree-saus
• Servische salade
• palacinka

Van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-PIANOMUZIEK

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

Ui.10.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507-140 90/1 4764

Kwekerij P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,

Zandvoort - Tel. 17093

WILHELMINA WEG

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON
Groot assortiment, o.a.:
AFRIKANEN - BEGONIA'S - BALSEMIENEN
e.d. GERANIUMS, hangend en staand.

ZAAIGERANIUMS, 4 voor 10.-
BEMESTE TUINAARDE, 3 zakken voor.. 10.-
(afgehaald, geldig van 24 mei t/m 2 juni).
Div. soorten BLOEM- en BALKONBAKKEN.
Bemesting: POKON, WOLF, ASFen
GARDENA.
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN.
VASTE PLANTEN in pot,
HEESTERS en ROZEN in pot.
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[FORMATIEVERSTREKKING AAN RAADSLEDEN TER DISCUSSIE

'ollege haalt bakzeil
ia aandrang van raad

ZAND VOORT - Voorlopig zullen de Zandvoortse raadsleden weer
ijelijk alle informatie van de ambtenaren krijgen, die zij nodig heb-
n om hun functie als raadslid onbelemmerd te kunnen uitoefenen.
z nieuwe richtlijnen voor ambtenaren, zoals die werden uitgestip-

door de gemeentesecretaris in een rondschrijven aan het ge-
eentepersoneel, zijn voorlopig in de ijskast verdwenen.
In de julivergadering van de commissie Algemene Zaken zal het.
iderwerp „informatieverstrekking" in een bestuurlijk stuk uitge-
eid worden behandeld, waarna de gemeentesecretaris, al dan niet,
euwe richtlijnen aan het personeel kan doen laten uitgaan.

Dit was het resultaat na een
enlange discussie en drie
liorsingen in de Zandvoortse
meenteraad op dinsdagavond
mei waar bijna alle raadsfrac-

es hun kritiek spuiden op de
lef die de gemeentesecretaris
april had doen uitgaan aan de

ïibtenaren, waarin de nadruk
;rd gelegd op terughoudend-
id waar het ging om om de in-
rmatieverstrekking aan ge-
eenteraadsleden, „omdat niet
dereen nog even goed in staat
met de verworvenheid om te-

lan, waardoor voortijdige of in
rijd met bestuurlijke en priva-
belangen informatie wordt

verstrekt/ingewonnen".

Verbolgen
Het was fractievoorzitter Toonen

die als eerste de voorzitter verzocht
de gewraakte passage over de infor-
matievestrekking aan raadsleden in
te trekken. „Is dit nu een uit de hand
gelopen waarschuwing aan de amb-
tenaren, of wilt u werkelijk de raad
geweld aan doen met dit interne
rondschrijven? Ik geef u in overwe-
ging deze brief, tenminste deze pas-
sage in te trekken", stelde hij, „an-
ders denk ik dat ik een motie zal in-
dienen."

Nadat Termes en Richard van As

Frakticvoorziller Rita de Jong: „Ik ka/i
mij niet voorstellen dat wij alltmita! vi
dom y.ijii dat wij een andere interpretatie
aan de/e woorden geven dan het college".

van hun ongenoegen blijk hadden ge-
geven, omdat deze brief een ont-

krachting zou zijn van de democra-
tie, liet ook fractievoorzitter van de
VVD, Rita de Jong weten dat ook
haar fractie deze passage verwijderd
wenste te zien.

Burgemeester Machielsen was ech-
ter niet van zins deze passage in te
trekken. Hij erkende dat een verve-
lende situatie was ontstaan, doch het
was slechts een intern schrijven be-
doeld voor de ambtenaren, om de wij-
ze waarop inlichtingen worden ver-
strekt in verband met een reorgani-
satie te kanaliseren. Dat was volgens
de burgervader een hele gewone gang
van zaken. De raadsleden moesten
niet denken dat het schrijven be-
doeld was dat ze geen informatie
meer konden krijgen, zodra men dit
bemerkte moest men aan de bel trek-
ken.

Rita de Jong hield echter voet bij
stuk. De gewraakte passage gaf wel
degelijk ruimte aan de interpretatie
zoals die door bijna alle raadsleden
werd gevoeld (Gielen, Inspraak Nu,
hield zich buiten deze discussie, redj.
,.Ik denk niet dat wij allemaal zo dom
xjjn dat wij er een verkeerde uitleg
aan geven. Wij voelen ons in het func-
'.loneren als raadslid beknot", was
haar v/eerwoord, vriendelijk doch be-

Niet bereid
Het college taleek echter niet bereid

o<-. gev.'raakte zinnen in te trekken,
zodat de raad niets anders over bleef
daji een schorsing aan te vragen en
terug te keren met een motie waarin
werd gevraagd dit gedeelte van de
brief t-e schrappen.

Voorzitter Machielsen beloofde
hierop dat de te nemen maatregelen
met betrekking tot informatiever-
strekking door de ambtenaren in de
commissie AZ uitgebreid zou worden
behandeld. Dat moest gezien het tijd-
gebrek dan wel in juli gebeuren, in ie-
der geval voor het zomerreces.

Ondertussen bleef de vraag hoe de
ambtenaren moesten werken in de
tussenliggende periode. „Wanneer en
hoe staat het dan ondertussen met
de werking van de dienstorder?", in-
formeerde de liberaal Van Asperen.

„Nou ja, in die tussentijd laten wij
dit gelden, er zullen zich geen proble-
men voordoen", sprak Machielsen
sussend.

Bovendien rezen er nog formele
problemen. Hoe kun je in een raads-
vergadering een besluit nemen om
een gedeelte uit een intern rond-
schrijven te schrappen. Bovendien
zou er voor de ambtenaren een on-
werkbare situatie ontstaan.

Het college werd min of meer aan-
gemoedigd door de raadsleden, om
toch maar toe te geven. „Even dap-
per zijn en de passage inslikken". Jan
Termes, en „Wees nu wijs en leg het
moede hoofd in de schoot", aldus
Ingwcrsen.

Pas na een pleidooi van de nestor
van de raad, Richard van As, die wel
begrip wilde opbrengen voor de
angst van het college „dat niet ieder-
een met raadsstukken onder de arm
het raadhuis uit zou lopen, maar des-
ondanks het college verzocht, toch
het verzoek van de raad in te willi-
gen", kwam na een schorsing, nu
door het college, de capitulatie van
het weerbarstige college. De passage
wordt geschrapt en in de commissie
AZ zal nu een bestuurlijk stuk wor-
den besproken waaraan in de toe-
komst ambtenaren en raadsleden
zich te houden hebben.

ENTRUM ZOEKT MEER MEDEWERKERS(STERS)

Open avond van Centrum
Vrijwillige Hulpverlening

ZANDVOORT - Op woens-
igavond 20 juni zal door het
:ntrum voor Vrijwillige Hulp-
rlening een open avond wor-
:n gehouden in het Gemeen-
hapshuis in de Louis Davids-
raat.
Hoewel het centrum voor hulp-
rlening uitsluitend telefonisch
reikbaar is, dacht het bestuur
it de tijd gekomen is, om via
n open avond wat meer be-
ngstelling en begrip te kweken
or het werk van het centrum.
,Ten eerste kan het centrum

bst wat meer hulp gebruiken, in
^ vorm van nieuwe medewer-
^rs(sters), ten tweede bestaat er
)g steeds een drempelvrees van
ensen die inlichtingen of hulp
>dig hebben, en om één of ande-
reden aarzelen de hulp van het
ntrum in te roepen", aldus één
;r medewerksters.

Ook lijkt hét noodzakelijk nog eens
aandacht te vestigen op het post-

isnummer, omdat ook schriftelijk
ilp gevraagd kan worden, en dit
>or de meeste hulpvragers wel eens
jrdt vergeten. Dit postbusnummer
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Sinds november 1977 is het Cen-
um voor Vrijwillige Hulpverlening

aktief in Zandvoort. In de loop der ja-
ren is al heel wat werk verricht, niet
alleen praktische hulp, zoals bood-
schappen voor zieken of gehandicap-
ten en ouderen, huis- of tuinklusjes,

kinderoppas in noodgevallen, wande-
len of een bezoekje, begeleiding naar
artsen en/of ziekenhuizen, maar ook
veel adviezen waar men zich wenden

kan vóór en met bepaalde vragen.
Het centrum beschikt over uitgebrei-
de informatie van allerlei instellingen
en welzijnsvoorzieningen. Er zijn goe-
de contacten met diverse professio-
nele instellingen en bestaande vrij-
willigersgroeperingen, waar de
„hulpvragers" van kunnen profite-
ren.

Hoewel het centrum sinds april
1981 een aparte stand heeft in de
openbare bibliotheek waar documen-
tatie op allerlei gebied voor handen
is, lijkt deze open informatie-avond
van het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening een zeer goed initia-
tief. De avond begint om 20.00 uur. is
bedoeld voor belangstellenden, die
nog aarzelen om hun vrije tijd in te
vullen met bijvoorbeeld dit vrijwilli-
gerswerk, maar ook voor al die hulp-
vragers die nu al zo lang „denken"
dat ze' eens contact zullen zoeken.
Zet de gedachte of de aarzeling eens
om in een daad en ga naar deze open
avond, de medewerkers(sters) staan
klaar om u te ontvangen en advies te
geven.

[ethorst: „Meer informatie over OGB"

•nclanks kritiek voor-
iaarsnota geaccepteerd
ZANDVOORT - De voorjaars-
>ta is door de Zandvoortse ge-
eenteraad in zijn algemeenheid
iedgekeurd en akkoord bevon-
n. Dit bleek op de raadsverga-
Ting van 29 mei.
'oordat alle raadsfracties de
lef van de gemeentesecretaris
fin de orde stelden bij de behan-

van de voorjaarsnota,
eigde dit stuk volgens wethou-

Flieringa „weggespoeld" te
orden en daar voelde hij niets
>or.
In de tussentijd dat de door de
adsleden ingediende motie
erd vermenigvuldigd, wilde
>orzitter Machielsen toch wel
Jorgaan met de raadsagenda,
i stelde voor om deze verder af
werken.
Wethouder Flieringa wilde van Belastingen
raadsleden eerst het akkoord

bben, voordat de motie weer

Kritiek van Toonen die stelde dat
zelfs het collegeprogram niet wordt
uitgevoerd omdat de communica-
tiestoornissen binnen het college te
groot zijn. „De hilariteit over de op-
voering van deze klucht neemt in het
dorp hand over hand toe".

Ook Termes miste de politieke in-
vulling van de cijfers. „Het college
fungeert chaotisch. Het lijkt erop dat
iedereen zijn eigen tuintje wiedt ter-
wijl de ander niet eens over het muur-
tje mag kijken".

Gielen steunde het college, „de
voorjaarsnota is een financiële mo-
mentopname, en zodanig geslaagd".
Wel verwacht ook hij bij de begroting
van 1985 een duidelijk beleid. „De al-
gelopen periode is gebruikt om te ra-
tionaliseren en te inventariseren, nu
wordt het tijd dat wij ook geconfron-
teerd worden met een beleid".

van het college. Door de gematigde
Richard van As was zelfs kritiek op
het college geuit. Hij sprak van een
gebrekkig samenspel tussen raad en
college, en het college onderling.

Hierop werd door voorzitter Ma-
chielsen opgemerkt dat het werken
van het college ook beïnvloed wordt
door het werken van de raad „De lin-
kerzijüe moet niet steeds proberen
het college beentje te lichten", ver-
weet hij de linkse partijen.

Overigens waren alle partijen het
er over eens dat de financiële positie
van Zandvoort niet slecht genoemd
kan worden. Daarom werd het cijfer-
matige stuk opnieuw geslikt en ver-
wacht men in het najaar een beleid
van het college, dat nu door wethou-
der Jongsma werd aangekondigd.

> i tafel kwam. „Ik wil de voor-
arsnota niet weggespoeld zien
een motie over iets anders".

Cijfermatig mocht men het dan
ns zijn met dit stuk, aan de andere
de was er forse kritiek. Behalve dat
geen beleid in naar voren komt,
d men toch ook graag de nota in de
dere raadscommissies behandeld.
was deze nota alleen in de com-

issie financiën aan de orde geweest.

i

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhoul. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, lel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: f 9.95 per kwartaal,
/ 18.25 per hal! jaar, f 34.50 per jaar.
Voor poslabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisptein 12,
Zandvoort, lel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur. donder-
dagvan 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09,00 en 12.00 uur.
Redactie: Dick Piet (chel), Margreet

Van de zijde van de VVD was er be-
grip voor de cijfermatige aanpak van
de voorjaarsnota, aandacht vroeg
Methorst voor het punt belastingen.
Hij verzocht het college ervoor te zor-
gen dat er meer informatie wordt ge-
geven ten aanzien van de onroerend-
goed-belasting. „Het lijkt mij wense-
lijk dat wij de aandacht vestigen op
de kwijtschelding van de OGB die
bestaat voor bepaalde groeperingen.
Ten aanzien van de subsidie zijn wij
van mening dat geen verdere kortin-
gen moeten worden toegepast. Het
hanteren van de nullijn is, gezien de
financiële positie van de gemeente
verantwoord en voor veel verenigin-
gen al zwaar genoeg", aldus Met-
horst.

Wel kwam uit de woorden van de
fractievoorzitter van de VVD, Rita de
Jong, naar voren dat ook de liberalen
in het najaar een duidelijker beleid
wensen te zien.

Reserve

Door Peter Ingwersen werd ge-
vraagd geld te reserveren voor het af-
voereffluent dat in de komende jaren
waarschijnlijk een groot bedrag zal
vergen. Desnoods wilde hij hier wel
een motie voor indienen. Dit bleek
niet nodig want alle raadsleden on-
dersteunden deze visie, die ook door
het college wordt gedeeld.

Overigens toonde voorzitter Ma-
chielsen zich teleurgesteld over de
kritiek van de raad over de werkwijze

Postkantoor op
zaterdag open

ZANDVOORT - Het postkantoor
aan de Louis Davidsstraat is in de
maand juni weer geopend op de za-
terdagmorgen.

Van 09.00-12.00 uur kan men er te-
recht voor alle handelingen, d.w.z.
het storten van geld, verzenden van
poststukken, kopen van postzegels
etc. Deze opening geschiedt in het
kader van het. toeristenseizoen in
Zandvoort.

Meer dan honderd
km afgelegd

ZANDVOORT - De Zandvoortse
VVV heeft op 14 april een ballonop-
laatwedstrijd voor de Zandvoortse
jeugd georganiseerd in verband met
de opening van het Gasthuisplein.
Aan de ballonnen waren kaartjes be-
vestigd met de namen en adressen
van de kinderen. Tot op heden zijn er
21 kaartjes teruggestuurd en voor de
kinderen waarvan de ballonnen de
langste afstanden aflegden, heeft de
Nederlandse Spoorwegen drie prijzen
beschikbaar gesteld en de VVV de
overige zes.
1. Mariska v.d. Wetering, Heeren-
veen, 114 km; 2. Sandra Schraal, Hee-
renveen, 114 km; 3. Patricia Koper,
Heerenveen. 114 km; 4. Karin Geels,
Heerenveen, 110 km; 5. Riza, Haydar,
Kazim, Sinay, Seyrou en Cengiz Bek-
tas, Joure, 108 km; 6. kleinkinderen
Schuurman, Sneek, 104 km; 7. La-
neen en Ilse de Muynk, Oostwoud, 55
km; 8. Marjolein van Looy, Oost-
woud, 55 km; 9. Manuela Berkhoff,
Nibbixwoud, 50 km. Deze kinderen

ZANDVOORT - Een bok en geit
werden dood aangetroffen op zater-
dag 2 juni. De dieren waren respectie-
veljk ƒ 100,- en ƒ 90,- waard. Het ver-
moedsn bestond dat de beesten door
een hond waren doodgebeten. De ei-
genaars van de bok en de geit dach-
ten de hond te kennen dio dot op ri\r.

Bok en geit gedood

geweten had. De hond werd aan een
maagonderzoek onderworpen, maar
dit onderzoek wees hem niet aan als
de schuldige.

Voorlopig nog geen
Zandvoorts Museum

ZANDVOORT - Voorlopig zal
de naam Cultureel Centrum nog
niet worden veranderd in Zand-
voorts Museum. De raadsleden
zijn van mening dat de periode
waarin dit werd aangekondigd te
kort was om hiervoor een nieuwe
naam te bedenken. Cultureel
Centrum dekt de lading niet,
evenmin de naam Zandvoorts
Museum.

Bovendien was er het verzoek
van raadslid Koning eens met de
Zandvoortse culturele verenigin-
gen rond de tafel te gaan zitten
en daarbij de toekomst van dit
gebouw en de inbreng van het
kunstgenootschap, de folklore-
vereniging en andere verenigin-
gen te betrekken.

Hoewel wethouder Plieringa tegen-
sputterde bij het verzoek het raads-
voorstel aan te houden, omdat de
naamsverandering van het gebouw
los staat van de aktiviteiten, al dan
niet in samenhang met Zandvoortse
culturele verenigingen in het ge-
bouw, accepteerde hij min of meer
gelaten het verzoek van de raad het
voorstel aan te houden.

Door Ankie Joustra werd in eerste
instantie om dit uitstel verzocht om-
dat het voorstel wat onverwacht uit
de lucht was komen vallen, boven-
dien vond zij het woord Zandvoorts
Museum een te wijds begrip.

Het bleek André Gielen te zijn, die
enkele namen in voorraad had,
achtereenvolgens noemde hij, Zand-
voorts Tentoonstellingshuis, Expo
Zandvoort, Zandvoorts Kijkdoos en
nog meer namen die eventueel een
duidelijker beeld geven van wat men
in dit gebouw kan verwachten.

Hoewel Flieringa van mening was
dat wanneer de raadsleden het niet
eens waren met de naamsverande-
ring, zij riet voorstel konden afwijzen,
voelden de raadsleden daar weinig
voor. „Dan verdwijnt het onder tafel
en zien wij het niet meer terug. Er
moet toch iets met dat Centrum ge-
beuren", repliceerde Ankie Joustra.

Voorlopig zullen de brieven aan de
culturele verenigingen worden
beantwoord en zullen ze een uitnodi-
ging ontvangen voor een gesprek met
de wethouder over de toekomst van
het gebouw. Niet dat men zich daar
veel van moet voorstellen. „Wil men
het gebouw efficiënt kunnen expiüi-
teren en gebruiken dan moeten wij er
veel geld aan besteden, dat geld is er
niet, we kunnen niets met dit Cultu-
reel Centrum, het is te klein. De
naamsverandering heeft niets uit-
staande met veranderde aktiviteiten,
noch met het tienjarig bestaan, het is
slechts een suggestie van de beheer-
ster op verzoek van de weinige regel-
matige bezoekers, dat is alles", aldus
Flieringa.

Een andere naam in de toekomst,
geen nieuwe aktiviteiten, en héle-
maal niet wanneer deze geld kosten.
Dat staat bij voorbaat vast.
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SEIZOEN - Het seizoen is begonnen getuige de vele berich-

ten over gehouden en nog te verwachten zomerevenementen in
deze krant*

Druk ook hebben de leden het van het langvingerige gilde -
hier van getuige de lange lijsten met diefstallen die door de
politie worden vrijgegeven -- hieronder bevond zich een echte
struikrover*

Een bewoner van de Prinsesseweg miste vorige week in alle
vroegte plotseling een bloeiende bremstruik uit zijn tuin»

Nu was het eenvoudig voor de man om zijn struikje terug te
vinden - hij volgde als Klein Duimpje het spoor van de aarde -
en kwam uit bij een tuin m de Koningstraat -- hier ontwaardde
hij in alle glorie zijn vermiste brem»

Hij belde aan en werd opengedaan door een man die duide-
lijk dorstig geworden was na zijn graafwerk -- want hij bleek
(wat de politie zo keurig uitdrukt) „onder invloed" te zijn - De
man was verbaasd, hij kon zich niets van zijn tuinarbeid lierm-
neren - wel meende hij dat hij ooit eens een appelboompje had
meegenomen»

De politie regelde het één en ander - de bewoner van de
Prinsesseweg kreeg zijn bremstruik terug - het appelboompje
werd meegenomen naar het politiebureau -- dus wie een appel-
boompje mist? - die gaat even naar de Hogeweg - en snel want
straks verhuizen ze daar en wie weet waar het dan weer blijft»

Bij de politie hebben ze het toch druk - want zaterdag kan
men daar zijn caravancombinatie laten keuren - een goed ini-
tiatief waarvoor twee hoofdagenten een speciale cursus heb-
ben gevolgd -- een ander initiatiefis het „snelrecht" dat tijdens
de Pinksterdagen wordt gesproken •

Tobber hield zich schuil onder een afdak waar de regen op
neer drensde maandagmorgen - „niet zo vroeg" - mopperde
hij toen wij hem wakker maakten - „dit is geen weer om op te
staan - bovendien ben ik zeer vermoeid van de afgelopen da-
gen - en heb ik een paar probleempjes"...»

„Probleem nummer l is, hoe raak je marktlui kwijt die niet
voldoen aan morele eisen?"»

Tjeetje Tob, dat is een moeilijke, want wat noem jij morele
eisen - trouwens niet om het één of ander maar een raar
woord»

Nou kijk, ik zal het je uitleggen -- is het braderie - loopt er een
hoogbejaarde dame langs de kramen - e?i iaat ziet ze... lekkere
paling - voordelig - twaalf gulden het kilo»

Nou is twaalf gulden een rib uitje lijf als je 78 bent en AOW
hebt -- maar kijkje lust ook geen kilo - want dat is veel te veel<~
je loopt voorbij en gaat aan het rekenen... zo van als ik nu een
halfpondje koop - mmm lekker - en als ik dan niet kook van-
avond - dan trakteer ik mezelf - en heb voor de zondag wat
gezelligs in het vooruitzicht - dus loop je terug en vraagt een
halfpondje paling en wat zegt die koopman dan... „Kan niet..
een kilo voor twaalf piek of helemaal niks" -- dan denk je eerst
aan een grapje - blijkt het niet te zijn, leg je uit dat je alleen
bent - maar niks hoor -- het mensje kon vertrekken zonder
paling - nou kijk, dat vind ik immoreel»

„Goed, dus jij weet het ook niet" - Tobber kijkt ons vals aan -
probleem nummer twee»

„Er bestaat geen goede communicatie binnen het college" -
dat wordt gezegd -- maar als ze dan de fout in gaan -- dan zitten
ze met zijn vieren halstarrig vol te houden en houden iedereen
uren op - dat snap ik niet - nou ik bedoel de laatste raadsver-
gadering - je kunt fouten maken - maar dan kun je ze toch
zonder veel drukte ongedaan maken -je biedt je excuses aan -
klaar ben je -- maar nee hoor - uren vol houden en dan toch
nog toegeven -- trouwens met die braderie snap ik het ook niet
- die ene wethouder wist weer eens van niks - misschien de
anderen ook niet - maar als het officieel heet dat het in het
college besproken zal worden - dan denk je ook nog daar zul-
len ze dan wel allemaal bij zitten - nou dat is dan ook niet waar
- en dan krijg ik problemen - want ik heb nog een kleintje»

De prijs van het politiebureau -- mag niet hoger -- het kost al
miljoenen - afgesproken klaar is Kees»

Komen de aannemers met een hogere prijs uit de bus -- is
bekend ze moeten hier en daar wat terugschroeven of minder
schroeven gebruiken of weet ik veel - als ze zich maar aan de
prijs houden»

Wat gebeurt er nu? -• ongeruste raadsleden informeren in een
commissie of het geld met al die balken die gebruikt worden
niet over de balk verdwijnt - zegt de voorzitter zonnig „Wei-
neen hoe komt u daarbij we zitten binnen het budget»

Gelukkig denk je - kan ik rustig slapen - gaan andere
raadsleden in een andere commissie hetzelfde vragen en wat
zegt die voorzitter????»

Heren u hebt gelijk - wij hebben ze al gewaarschuwd want
we zitten met de post onvoorzien die erg geslonken is omdat
ook de verhuising meer kost dan wij dachten - men zal daar
een oplossing voor moeten zoeken - maar wees niet bang ik zit
er als een leeuw bovenop»

Dus tóch denk je dan - dus tóch correct dat het wat uit de
hand lijkt te lopen - gelukkig dan maar dat wij een leeuw bo-
venop de centenkist hebben zitten anders liep het niet goed af»

Nou dat waren mijn probleempjes dit keer - maar ik zie het
al - je weet er ook geen antwoord op - dus laat maar zitten»

Inderdaad wij hebben hierop geen antwoord -- dat is het dan,
de krant is klaar - voetjes op tafel - tot volgende week»

Gratis caravancontrole
ZANDVOORT - De gemeente-

politie van Zandvoort start dit
weekeinde met een unieke aktie,
namelijk een technische controle
van caravans. Eigenaren van de-
ze recreatievoertuigen worden in
de gelegenheid gesteld om hun
mobiele vakantiewoning en de
trekauto aan een gratis inspectie
te onderwerpen.

Naast het controleren van de
technische staat van de combi-
natie zal tevens gekeken worden
of aan alle wettelijke eisen voor
wat betreft de documenten en
gewichten wordt voldaan.

Daarom wordt caravanbezit-
ters aangeraden wanneer men de
caravan en de auto laat keuren
ook alle bescheiden mee te bren-
gen.

Aan de hand van deze uitvoeri-
ge controle kunnen caravanbe-
zitters ruim voor de vakantie de
combinatie door de vakman in
orde laten maken wanneer hier-
toe aanleiding bestaat.

Deze caravancontrole zal wor-
den uitgevoerd in garage Raayen
aan de Burgemeester Van Al-
phenstraat/Van Speijkstraat.

via het hooidbureau te bereiken zijn.

Experiment
Volgens waarnemend korpschef

Bruntink betreft het in Zandvoort
een experiment, dat bij genoeg aan-
meldingen eventueel ook op een later
tijdstip kan worden herhaald. „Jaar-
lijks blijken zich een groot aantal on-
gelukken voor te doen in de vakan-
tieperiode met caravans/ en de trek-
auto's. Levensgevaarlijke combina-
ties bevinden zich op de weg en dode-
lijke ongevallen zijn ieder jaar te bs-
treuren. Daarom worden er ook dit

vakantieseizoen door het hele land
controles uitgevoerd, waarbij een ca-
ravancombinatie van de weg gehaald
kan worden, of men kan een fikse
boete ontvangen wanneer de combi-
natie technische of anderszins niet in
orde is. Daarom hebben wij besloten
deze technische keuringen of contro-
lebeurten zoals je wilt uit te voeren",
vertelt de waarnemend korpschef.

Het blijkt dat de afgelopen winter
twee hoofdagenten van het Zand-
voortse korps een speciale cursus
hebben gevolgd aan de Verkeerspoli-
tieschool te Noordwijk. Deze beide
mannen zullen zich dan ook in hoofd-

UNIEKE
AKTIE

Belangstellenden voor deze contro-
le worden verzocht kontakt op te ne-
men met de politie van Zandvoort,
tel. 13043. Het ligt in de bedoeling een
lijst op te stellen van de aanmelders,
die tevens te horen krijgen op welk
tijdstip men in Garage Raaijen wordt
verwacht. De politie denkt hiermee
lange wachttijden te vermijden, doch
zeker is dat niet, omdat men zich ook
direct met de beide voertuigen bij de
garage kan melden.

De eerste inspecties vinden plaats
aanstaande zaterdag 9 juni van 9.00-
16.30 uur, de tweede de daaropvol-
gende zaterdag 16 juni.

Informatie over de te houden con-
trole worden verstrekt door de hoofd-
agenten Vermeulen en Kuling, die

zaak belasten met de technische con-
trole, terwijl anderen de rijbewijzen,
registratiebewijs, kentekenbewijs
etc. controleren.

Een bezwaar is er natuurlijk, dat de
caravan wanneer men met vakantie
gaat zwaarder belast zal zijn, dan hij
ter keuring wordt aangboden. Daar-
om wordt verzocht de caravan zo
compleet mogelijk naar de keuring te
brengen, eventueel verzwaart met ge-
wichten.

Technische keuring
Iedere caravanbezitter die zijn

combinatie gratis heeft laten keuren
ontvangt van de politie een bewijs
dat zijn caravan voldoet aan de con-
trole recreatieverkeer van de Zand-
voortse politie. De caravan en auto
worden nagekeken op de navolgende
punten:

Massa van het lege voertuig in kg.
Het aansluitschema van de caravan-
stekker op de verlichting; de gehele
verlichting van auto in combinatie
met caravan, de dissel-controle incl.
remen wordt de druk op de kogel ge-
meten, koppeling trekkend voertuig
en dissel, controle op achterstel, flan-
ken, achter- en voorzijde, remmen en
banden.

De geconstateerde gebreken wor-
den met de bezitter besproken, en ad-
vies wordt gegeven over eventuele re-
paraties. Carayanbezitters moeten
erop bedacht zijn, dat later deze
maand een repressieve controle zal
worden uitgevoerd. Een repressieve
controle wil zeggen dat er fikse boe-
tes in de lucht hangen wanneer de ca-
ravancombinatie niet aan de gestel-
de eisen voldoet.

Onbekend is momenteel bij de poli-
tie het aantal Zandvoortse caravan-
bezitters. „Wij zien hier natuurlijk
erg veel caravancombinaties, maar
die komen hier naar toe met vakan-
tiebestemming. Wij hebben geen idee
hoeveel inwoners er in het bezit zijn
van een caravan waarmee men ook
met vakantie gaat. Wij zijn eigenlijk
erg benieuwd hoe de aktie zal verlo-
pen, en hopen dat veel mensen van
deze gratis controle gebruik zullen
maken. Veilig verkeer is een zaak van
iedereen, ook van ons", aldus de heer
Bruntink.

Zandvoortse caravanbezitters
worden dus uitgenodigd op zaterdag
9 of zaterdag 16 juni naar Garage
Raaijen te gaan tussen 9.00-16.30
uur. Beter nog, maak even een af-
spraak op het politiebureau, men
vermijdt dan waarschijnlijk lange
wachttijden.
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UITNODIGING

Voor de hooi£itt ing inzake het voorontweip

PROGRAMMA SOCIAAL-CULTUREEL
WERK 1985

te houden op woensdag 13 juni a.s. m het ,
Gemeenschapshuis, L. Davidsst iaat 17,
Zandvooit. Aanvang 20.00 uui.

Op basis van het sociaal-cultuieel plan 1982
t/m 1985 heeft de commissie planvoorberei-
ding specifiek welzijn een (voorontwerp-)
progiamma opgesteld, waarin de verenigingen,
die m 1985 m principe voor subsidie m aan-
merkmg komen zijn opgenomen.

Belangstellenden kunnen dit vooiontwerp-
piogiamma opviagen bij:

Gemeentesecietai ie Zandvooit, afd. Welzijn,
Raadhuisplem 4 te Zandvooit, tel. 14841,
toestel 139.

Het voorontwerp-progiamma ligt tevens tei
inzage m het Raadhuis pn de openbare
bibliotheek.

Do hooizittmg is bedoeld om iedereen in de
gelegenheid te stellen mee te praten over het
welzijnsbeleid m onze gemeente.

Graag tot ziens op de hoorzitt ing.

COMMISSIE PLANVOORBEREIDING
SPECIFIEK WELZIJN

GEMEENTELIJKE STUDIEBIJDRAGE

Burgemeester en wethouders der gemeente
Zandvoort delen mede, dat van heden af ter
gemeentesecretarie, afd. onderwijs c.a.
(Raadhuisplem 4), formulieren verkrijgbaar
zijn voor het aanviagen van een gemeentelij-
ke studiebijdrage. Deze bijdrage, welke een
tegemoetkoming is m de studiekosten, kan
naast of m de plaats van een eventueel door
het rijk of de provincie toegekende studiebij-
diage worden verleend ten behoeve van kin-
deren, die één der na te noemen scholen van
voortgezet onderwijs bezoeken:

A. - lager-, middelbaar beroepsonderwijs
- m.a.v.o., h.a.v.o. of v.w.o.

B. Ten behoeve van kinderen, die geen on-
derwijs volgen aan een school als vorenbe-
doeld, doch die voor een voortgezette
dagopleiding zijn aangewezen op een
particulier instituut, welke door het rijk
wordt erkend of door het rijk wordt ge-
subsidieerd, bestaat in enkele gevallen -
indien het gezinsinkomen daartoe aanlei-
ding geeft - de mogelijkheid om van deze
regeling gebruik te maken.

In aanmerking voor een bijdrage als onder A
en B genoemd komen inwoners der gemeen-
te Zandvoort, waarvan het gezinsinkomen
minder bedraagt dan biuto f. 34.000,-- per
jaar.

De ingevulde formulieren dient u voor 15
september a.s. m te leveren bij afd. onderwijs
c.a., Raadhuisplein 4, alhier. Inlichtingen
hieromtrent kunt u eventueel telefonisch
verkrijgen bij de afdeling onderwijs, tel.
(02507) - 14841 toestel 138.

Zandvoort, 6 juni 1984.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts H. Machielsen

r

Let op al onze barbecue-specialiteiten!
Voor

VERS HOLLANDS ZUIG LAM
EN VERS HOLLANDS RUNDVLEES

t naar de Topslager.
Heeft u onze

LASAGNA en MOUSAKA
al eens geproefd'

25 min. in de oven en smullen maar.

A AA A A

DIENST PUBLIEKE WERKEN

OPHALEN HUISVUIL

l.v.m. Pinksteren wordt het huisvuil in wijk l
(maandagwijk) op dinsdag 12juni opgehaald.

De dnecteui,
ing. N. Wertheim.

TE KOOP
Leeg te aanvaarden

BEDRIJFSRUIMTE
±_ 250 m2 +

BOVENWONING
Diaconiehuisstraat 36,

Vraagprijs f 195.000.-
Inlichtingen en afspraken:

tel. 1 24 04

IjlNIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll

P. REUS \
„vis en specialiteiten" j
voor als het goed moet =
zijn.
Haltestraat 16

Tel. 02507 -1 62 04

NIEUWE HARING ETEN?
Neem dan wel de beste,

vakkundig schoongemaakt,

vanaf donderdag p. stuk

751

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

3 in 11 n n IIIMIIIIIII i m n n mii in MM tin

l FOTO QUELLE j
= Compleet foto/film- =
5 assortiment, voordelig =
= afdrukken en i
= ontwikkelen. =
l DROGISTERIJ i

j MOEREIMBURG l
| Haltestraat 8 \
l Zandvoort =.
i>MIMMIIIMMIIMMMMIMIIMIIIIIMMMlFF

PINKS TER-weekend,
B L OEMEN-weekend
met bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 20 60
in al UW Denk aan uw tuin, ook daar zijn

bloemwerken. W'J'" gespecialiseerd.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

BELONING f 100.
voor het vinden van

KLEIN CYPERS POESJE
(grijs/wit gestreept), 1 jaar oud.

Roepnaam: SAMMY.
Weggelopen maandagavond 4 juni in

omgeving Brederodestraat.

Tel. 142 22 of 17163

MILIEUVERVUILING STOPT NIET
BIJ ONZE GRENZEN

Zure regen en een zoute Rijn
trekken zich niets aan van onze
grenzen. Ook de vervuiling van de
Noordzee is typisch een probleem dat
we alleen internationaal kunnen
aanpakken.

Wat de WD wil? De invoering van
loodvrije benzine om zure regen tegen
te gaan. Starten met herbebossing om

de natuur meer afweer te geven.
En wat de Noordzee betreft: het
dumpen van afval terugdringen en
ervoor zorgen dat er steeds minder
vervuild Rijnwater in onze Noordzee
verdwijnt

Als het milieu in ons land u echt
interesseert, ga dan stemmen op
14 juni en kies WD.

DOEN WAT NODIG IS

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel.02507-1 4443,
b.g.g.1 51 85

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 - 33 19 75

r
GESLAAGD? FEESTJE?
Met GEBAK van

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

WIE HELPT MIJ ?
JIJ?
Wij zoeken mensen, jong en oud, die als
vrijwilliger bij ons willen komen werken.
Heb je belangstelling?

Kom naar onze
INFORMATIE-AVOND op WOENSDAG
20 juni, 20.00 uur
in het Gemeenschapshuis of bel 1 51 14.

Stichting Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder wooid, punt of komrpa een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft

E|T £ N
f\ f

TEL
LI K

O 2 ü - 1586

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus122,1000AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
Offerte. Tel. 020-999245.

* T.h. 6-pers. CARAVAN
op camping bij Oisterwijk
(NB) in bosrijke omgeving,
v.a. 250.- p.w. veel recrea-
tie, huisdieren toegestaan.
Tel. 02290-36669 b.g.g.
020-443411 ook Pinkster-
vak, mog.

* Wegens omstandigheden
zeer goed tehuis gezocht
voor zeer lieve RODE GE-
CASTR. KATER geen kl.
kinderen (rustige mensen).
Tel. 02507-19112.

* Te koop mod. SALONTA-
FEL, 3.53 m. gangloper
z.g.a.n. ƒ 50.- prachtige
grasmaaimach. ƒ 65.- z.
mod. hanglampen voor
ƒ 60.- Tel. 13238.

* Te koop zeer goede Gobe-
lin herenfauteuil van
ƒ 975.- nu ƒ 275.- Prima
koffer ƒ 20.-

P. REUS
„vis en specialiteiten'
GEVRAAGD:

vriendelijke
WINKELJUFFROUW

voor enkele dagen per week.
Leeftijd 25-35 jaar.

Voor inlichtingen: tel. 1 62 04

* Te koop STRIJKMACIII-
NE PFAFF vrije rol,
inklapbaar ƒ 350.- luchtbe-
vochtiger Turmix ƒ 30.-
oontaotgrill Nova f 15.-
Tel. 13260.

* Te koop SOLARIUM Bel-
o-sol 6 UV + 3 IF stralers
met schakelkast ƒ 300.-
Tel. 13260.

* Te koop KEUKENMA-
CHINE Moulinex (Maxima
Compacta) ƒ 40.- hereneos-
tuum, grijs kam garen,
korte maat 48 z.g.a.n.
ƒ 65.- divanbed m. 2 laden
en matras ƒ 4O.- hang-
lamp, smeedijzer 52 om
diam. ƒ 30.- Tel. 13260.

* T.k.a. lichtblauwe JA-
LOUZIEEN 340x200 ƒ 40.-
Palissanderhouten salon-
tafel 130x60 ƒ 35.- Tel.
16129.

Keur
OOK VOOR UW GLASSCHADE

MET LUILAK
ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 02

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaaisina is moaeliik in de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw lekst telefonisch opgeven: 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan:
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
* Weekmedia Amstelveen^ Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen.
* Weekmedia Badhoevedorp, p.a. Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp.

* Plaatsing Is ook mogelijk in de volgende combinatie:
* Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halrweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
bla'd, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gsasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar. '

Voor brieven onder nummer wordt f 4.50 in rekening ge-
bracht.

Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004", 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Te koop 2 HONDEN-
MANDEN ƒ 25.- en ƒ 15.-
konijnenhok ƒ 15.- grote
vogelkooi ƒ 25.- Tel.
17085.

* Te koop gevraagd RIJ-
BROEK maat 142 (10 jr.)
tel. 17271.

* T.k.a. 2 1-pers. MA-
TRASSEN + l-pers Icdi-
kant, alles nieuw Tel.
15585.

* Te koop teakhouten
BERGMEUBEL Aca Zand-
voort Staringstraat 6.

* Wie heeft voor mij te
koop BUGGY, kinderstoel,
autozitje etc. 2e hands kin-
derart. Tel. 19571.

* Te koop MEISJESFIETS
voor 8-12 jaar ƒ 75.- Em-
maweg 24 Tel. 02507-
13115.

* Aangeb. GOEDE VER-
ZORGING voor uw hond
(teef) tijdens uw vakantie
of weekend. Tel. 02507-
14058.

* Te koop WET-SUIT (Long
John + bolero), l jr. oud,
maat small (11/13 jr.)
ü.g.a.n. nieuwpr. ƒ 300.-
voor ƒ 175.- Tel. 16362.

* T.k.a. DUAL CS 16 PICK-
UP ƒ 100.- Philips threc-
band stereo combination
oassettedeck ƒ 200.- beide
in prima staat. Tel. 15486.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks Inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP

Verhuur, tafels, stoelen,
porselein, enz., enz.

Tel. 02607-12164-13713
WATERDRINKER

ZANDVOORT
Vinkenstraat 30

ROYAAL HALFVRIJSTAAND
WOONHUIS

met souterrain, dubbele garage,

grote zonnige tuin.

BOD GEVRAAGD
Inlichtingen:

02507 -1 26 14 of 1 60 03

COTOLIN
3 Suisses gedraagt
zich heel "trendy"
met deze zalige
zomerse damestrui
Informeer naarde
gemakkelijk te
breien Cotolino
garens bij
3 Suisses. Nu

per kluwen van
50 gr. i.p.v. 4,75

EXTRA AANBIEDING
Katoenen neren anklets en katoenen
dames- en kindersokjes. Heel aan -
trekkelijk geprijsd en nu nog
voordeliger. Bij aankoop van 2
paar naar keuze

3 SUISSES
• ZANDVOORT corn. slegersstraat 2

GEZELLIG SCHILDERIJEN
KIJKEN EN KOPEN

in
NAAKTSTRANDPAVILJOEN 04 (Zuid)

„LECHALAGE"
ZONDAG 10 en MAANDAG 11 juni

GRATIS ENTREE

JE GAAT DOOR DE KNIEËN VOOR
'N NATURO KURK VLOER

t decoratief en sfeervol,
verkrijgbaar [nSOsoorten.
Prijzen vamf f 12,50 tot
•/75,-pernf. 'gratis tilm/tam
lakroller en kwasten.

EJteNK-wintelheeft

kans op een gratis
Niïüro Kurk vloer..

Bel voor gratis documentatiepakket onderstaand adres. ^VET^-' Meer dan 20 Zaken in geheel Nederland.

ALMERE-STAD: Umuidenstraat 33,Tel. 03240-33277 AMSTERDAM: Weissenbruchstraat 31-37 (tussen Hoofddorpplein
en Surinameplein) Tel: 020-177138 HAARLEM: Jansweg 26-28 (bij station, achter parkeergarage), Tel: 023-318281
Geopend dinsdag t/m vrijdag 09 00-18 00 uur Zaterdag 09 00-17 00 uur Koopavonden 1900-2100uur -exclusief lijm en l,

DE VLOER DIE ALLES MEE HEEFT... OOK TH PRIJS

Voor voordelig SC1I1L-
DER-, WIT- en BEHANG-
WERK. De Boet. Tel.
02507-15655, voor vrijblij-
vende prijsopgave. FORD en VOLVO
T.k. PHILIPS RADIO/
CASS.REC. + pick-up.
vr.pr. 500.- dressoir 100.-
Tel. 1S723.

Te huur GARAGE v. Galen-
straat. Tel. 02507-17085.

W. BLUIJS
Blocincnhuis

Winkelcentrum Nw.
Noord

Pinksterboeketje 3.75

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto !!!
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Ondanks het vrij sombere zo-
merweer, waarvan Hemelvaarts-
dag en de zaterdag wel meevielen,
valt er toch wel nieuws te melden
van het onvolprezen Zandvoortse
strand.

Ten eerste de festiviteiten bij de
Reddingsbrigade waar met de no-
dige champagne driesupersnelle
super de luxe reddingsboten wer-
den gedoopt.

Niet dat deze drie boten nu toe-
behoren aan de Zandvoortse afde-
ling, maar toch leuk dat deze or-
ganisatie bij de Zandvoortse afde-
ling op bezoek ging en Zandvoort
als lokatie uitzocht om de doop-
plechtigheid te laten verrichten.

Een andere lokatie die bijzon-
der in de smaak schijnt te vallen
is die tussen Surfschool Klijn en
Club Nautique, en hier dan om
grootse surfevenementen te orga-
niseren.

Het is ze gelukt, vier vertrouw-
de Zandvoortse „strandnamen",
namelijk Tijn Akersloot, Johan
Driehuizen, Simon v.d. Staay en
Jules Fransen om het grootse
surfevenement „De Holland Prof
Surf Circuif'-wedstrijden naar
Zandvoort te halen. Ook Tim
Klijn heeft hier uiteraard aan
meegewerkt, en het heeft fanatie-
ke besprekingen met gemeente-
bestuur en tal van andere instel-
lingen gekost om iedereen ervan
overtuigd te krijgen dat dit evene-
ment in Zandvoort behoorde te
geschieden. Ze zijn er dan ook be-
hoorlijk trots op, en hopen met
medewerking van gemeentebe-
stuur en anderen de naam van het
Zandvoortse strand als „het beste
surfstrand" van Nederland waar
gemaakt te krijgen.

Naar verluidt worden er de laat-
ste dagen heel wat schietgebedjes
naar hogere regionen verzonden
om ook de weergoden gunstig te
stemmen.

We zeggen niets, wij prevelen de
schietgebedjes mee, en hopen dat
iedereen een zonnig weekeinde
heeft.

Primeur
Nu wij toch met een primeur be-

Ui»,

zig zijn, wie heeft ze gezien en al
uitgeprobeerd, de superdeluxe
zonnebedbanken, of welke naam
deze apparaten dan ook moge
hebben, die op het strand ver-
schijnen bij Bad Zuid, of wel
strandpaviljoen 4 bij de familie
Loos?

Grandioze ligbanken waarvan
het windscherm bevestigd is aan
de lig-zonnebank, die dus niet
meer achter glas behoeft te wor-
den opgesteld om uit de wind en
in de zon te liggen.

Gretig vonden de banken dan
ook aftrek bij de klanten geduren-
de de zonnige uren die we het af-
gelopen lange weekeinde hebben
gehad.

Een primeur voor het Zand-
voortse strand waar niet alleen de
heren Loos bijzonder trots op zijn,
maar waar de zonaanbidders ver-
rukt van waren, en dat is een goed
teken. Nietwaar een tevreden
klant komt terug, en daar moet
men het van hebben.

Admiraal van Deutekom
Ja het klinkt niet, dat Admiraal

van Deutekom, dat ben ik met u

eens, maar krijgshaftig zag hij er
wel uit de voorzitter van de Zand-
voortse Watersportvereniging na-
dat hij met zijn vloot bij de Ro-
tonde was geland.

Adjudant Schilder was dan wel
niet aanwezig, maar de HAG van
Rhijn bleek een waardig plaats-
vervanger die volgaarne het pro-
gramma voor het komende sei-
zoen uit handen van de admiraal
ontving.

Een kleurrijk en bont schouw-
spel waarvan velen hebben geno-
ten, wat dat betreft mag het ad-
miraalzeilen wel vaker gebeuren,
het kan ook wel 's nachts, dat
moet dan helemaal een feëriek
schouwspel zijn wanneer de boten
gepavoiseerd en verlicht eens ad-
miraalzeilen zouden voor de
Zandvoortse kust. Misschien nog
wel een fraaier schouwspel dan
vuurwerk. Misschien wil men hier
eens over nadenken?

Midzomernachtloop
De langste dag nadert, dus de

kortste nacht, en dan wordt het
tijd om aan de derde midzomer-
nachtloop te gaan denken. Dit
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Primeur op het Zandvoortse strand, de zonnestoelen van Bad Zuid. Foto Dick Loencn

evenement georganiseerd door
onder andere door een regionaal
dagblad, heeft de twee vooraf-
gaande jaren heel wat deelnemers
geteld, en ook dit jaar nadert de
datum dat het opnieuw zal wor-
den gehouden.

Wanneer de voortekenen niet
bedriegen, belooft het nog beter
georganiseerd te worden dan in
1983, uiteraard krijgt men ook
veel ervaring. Als datum wordt
voorlopig genoemd 22/23 juni,
maar zeker is dit nog niet. Het
kan in ieder geval geen kwaad om
alvast wat te trainen.

Een goede training lijkt de
strandloop die bij Thalassa wordt
gehouden, de eerste hebben wij
net achter de rug, gisteravond, en
op 13, 20 en 27 juni kan men nog
meedoen.

Dit evenement wordt georgani-
seerd door de 40+ Veteranen Hol-
land Informatie en inschrijvingen
kunnen geschieden bij strandpa-
viljoen Thalassa, tel. 15660.

Een andere zeer geslaagde
sport om op het strand te boocfc-
nen blijkt volleybal te zijn. Het af-
gelopen weekeinde hebben de or-
ganisatoren er bij de tentenkam-

zijn pachters die van zp'n klach-
tenlijn zo graag gebruik zouden
willen maken, is het niet zo
Mark?????

Ploegen
Wie kent niet het gezegde „en

de boer hij ploegde voort. . ." Wat
dit agrarisch nieuws nu met
Zandvoort te maken heeft, zult u
vragen. Wel dat is zeer eenvoudig.

Studenten van de Hogere Land-
bouw School uit Dordrecht willen
een ploegrecord vestigen. Ze wen-
sen de langste ploegvoor te ma-
ken, en wel van Zandvoort naar
Katwijk. Dit is een afstand van 23
kilometer. Er zal gebruik ge-
maakt worden van een wentel-
ploeg met een schaar, gezien de
snelheid die gemaakt kan worden
verwachten ze er in totaal acht
uur over te doen.

Het zouden natuurlijk geen stu-
denten zijn, wanneer er geen hap-
pening van gemaakt werd. Daar-
om worden ploegers en trekpaar-
den voorafgegaan door een boe-

HAG van Rhijn ontvangt liet programma van „de" admiraal. Folo Dick Loencn

pen veel plezier aan beleefd even-
als de toeschouwers en deelne-
mers.

Trouwens nog meer evenemen-
ten worden door de diverse kam-
peerverenigingen gehouden, zo
komt er nog een wielerronde en
zeil- of surfwedstrijden, plus eve-
nementen voor de kinderen.

Organisatoren van de Amster-
damse Vakantieweken voor
schoolgaande kinderen zijn ook al
druk bezig. Half juli worden zij in
Zandvoort verwacht, en ze bren-
gen goed weer mee, zo is beloofd.

KNMI
Tussen de weersverwachting

van het KNMI en de Zandvoortse
strandpachters lijkt het ook niet
te boteren. Klachten dat het weer
echt beter is dan het KNMI voor-
spelt, (of andersom want dat
komt ook voor) worden namelijk
niet door de klachtenafdeling van
dit instituut aangenomen. En er

renwagen waarop en dixie landor-
kest voor de nodige begeleidende
muziek zal zorgen.

Wegens plaatsgebrek kunnen
wij deze week de foto van deze il-
lustere lieden niet plaatsen, maar
meer gegevens over dit evene-
ment kunt u volgende week in de-
ze rubriek verwachten.

Nu wij toch bezig zijn over bees-
ten, in de directe omgeving schij-
nen kleine vliegjes veel overlast te
veroorzaken. Zelfs deskundigen
zijn gekomen om een einde aan
dit euvel te maken. Lastige vlieg-
jes die niet in één klap te vernieti-
gen zijn. Misschien dat een mep-
per helpt?

Prettige en vooral zonnige pink-
sterdagen, dan kan het druk wor-
den, en o ja, niet fout parkeren,
dat loopt dit weekeinde niet goed
af met een echt snelgerecht in het
dorp.

Terugblik op mei
ZANDVOORTSE WAARNEMINGEN

JULES FRANSEN

MeLei was een zeer natte, spmbe-
re en koude maand. Gemiddeld
viel er over het hele land meer re-
gen dan normaal, terwijl het aan-
tal zonneschijn vrijwel de helft
was van het langjarig gemiddel-
de.

De gemiddelde dagelijkse ma-
ximum temperatuur kwam 2,5 °C
te laag uit.

Voor Zandvoort en natuurlijk
ook de andere kustplaatsen een
regelrechte ramp, wanneer men
bedenkt dat normaal zeven war-
me dagen behoren te worden ge-
registreerd (warme dagen wil zeg-
gen met een maximum tempera-
tuur van ± 20 °C) terwijl in Zand-
voort op geen enkele dag deze
temperatuurwaarde werd bereikt.

De zon liet zich dan ook vaak
niet zien.

Hierover kan gesteld worden
dat, hoewel wij aan de kust regel-
matig meer zonneschijn hebben
dan in het binnenland, (dinsdag 5
juni, dus eergisteren gaf hiervan
weer een aardig voorbeeld) wij als
kustmensen, en strandpachters,
de wat verregende gast uit het
binnenland wat zonniger kunnen
ontvangen. Al is de temperatuur
dan te laag voor een zonnebad,
een strandwandeling in de zon is
minstens zo gezond.

Eigenlijk zouden wij in staat
moeten zijn om het voor elkaar te
krijgen dat bij iedere nieuwsuit-
zending van het ANP het weerty-
pe van Zandvoort plus de tempe-
raturen van zeewater en strand
werden vermeld. Helaas zal dit al-
tijd wel een vrome wens blijven, of
heeft er iemand connecties?

Normaliter krijgen wij in Ne-
derland in verreweg de meeste
gevallen de regen aangevoerd
met vochtige westelijke winden
vanaf de oceaan. In de thans
voorbije laatste lentemaand
mei echter, die in Mijdrecht to-
taal 70 mm neerslag afleverde,
was de grootste etmaalhoeveel-
heid regen niet afkomstig van
een IJsland-depressie, maar van
een lagedrukgebied ontstaan
boven de Middellandse 7,ee en
dat via de Alpen en Duitsland
ons land binnenwipte. De uit-
werking hiervan hebben wij in
ons land op maandag 21 mei en
ten dele ook nog op dinsdag 22
mei maar al te goed geweten:
langdurige regen met etmaalaf-
tappingen van 20 tot 50 mm (in
Mijdrecht, zoals reeds eerder be-
richt, 26 mm). De regel „Regen
uit het oosten, achtenveertig
uur zonder vertroosten" bleek

in dit geval dus volledig te klop-
pen.

In zo'n depressie is de lucht-
druk lager dan er omheen. An-
ders gezegd: in het binnenste
van de depressie is te weinig
lucht, om de depressie heen „te
veel". En wat gebeurt er dan?
Van alle kanten stroomt die
lucht naar het centrum van de
depressie toe. Hoe lager de
luchtdruk, hoe dieper de depres-
sie, hoe sterker de lucht
stroomt, hoe harder de wind
waait. Allemaal op dat ene punt
aan. Men kan wel nagaan dat
dat nooit goed gaat. Er is im-
mers geen plaats voor al die
luchtdeeltjes. Het enige wat dan
overblijft is dan uitwijken naar
boven. In zo'n depressie stijgt
de lucht dus op en koelt af. En
dan gebeurt er dit: koudere
lucht kan minder waterdamp
bevatten dan warmere en laat
die los als... regen. Aangezien
Middellandse Zee-lucht (warm
en vochtig) veel waterdamp be-
vat, lag het geheel in de lijn van
de verwachting dat bij zijn ver
noordwaarts gericht uitstapje,
dus naar een kouder gebied, de
depressie heel wat waterdrup-
pels zou loslaten.

Late zomerse dag

Waar het tot vandaag aan
mankeert is de invloed van ho-
gedrukgebieden. Deze blijven
zich wel regelmatig boven Scan-
dinavië en Rusland ophouden,
maar weten de weg naar west-
en midden Europa nog niet te
vinden. Wij gaan ons nu wel
echt afvragen op welke dag de'
eerste zomerse temperatuur
(boven 25 graden) kan worden
opgetekend. Vorig jaar was het
ook niet bepaald vroeg in De
Bilt, namelijk - net als in Mij-
drecht -1 juni.

In 1982 liep het gesmeerder:
15 mei, in het jaar daarvoor zelfs
op 10 mei. In 1972 is de vroegste
datum zelfs 26 juni geweest; nog
nooit in de laatste 130 jaar
kwam de eerste zomerse dag in
De Bilt zo laat. Ook het begin
van de eerste zomermaand juni
van dit jaar liet nog geen aan-
loop zien naar een warmer, zon-
niger en meer volwassen zomer-
type. jja een jn eén WOOKJ mise-
rabel verlopen tweede helft van
mei (nochtans op 31 mei — He-
melvaartsdag - in Mijdrecht
met 20,9 gr.C. de warmste dag
van de maand) bleef ook het eer-
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ste juniweekena nog vrij koel,
ook al voelde het met name zon-
dagmorgen wat milder aan. De
temperatuur haalde in Mij-
drecht op zaterdag een niveau
van 19,2 gr.C. en pp zondag 18,5
gr.C. Een maximumtempera-
tuur van 12,4 gr.C., zoals op de
verregende maandag 4 juni jl. in
Mijdrecht werd gemeten, met
daarbij ruim 23 mm regen, be-
hoort tot de laagste die voor ju-
ni bekend is. Het koudst in deze
eeuw was het op 2 juni 1953 met
in De Bilt 9,2 gr.C. Zo'n lage
temperatuur staat wel in groot
contrast met de tropische start
van juni 1947 en 1950.

Wind
Iets heel anders zijn de begrip-

pen „krimpende wind" en rui-
mende wind. Vaak worden deze
met elkaar verward terwijl er toch
een eenvoudig ezelsbruggetje is
om dit te onthouden.

Wanneer men de kpmpasroos
met een klok vergelijkt en het
noorden als het cijfer twaalf aan-
merkt, is het eenvoudig te ont-
houden.

Met de wijzers van de klok mee,
dus van noord naar west via oost
en zuid dan ruimt de wind. Gaat
de wind daarentegen tegen de wij-
zers van de klok in naar het noor-
den, dus komend van noordwest,
via zuidwest, zuid en oost dan is
dit een krimpende wind.

Het is maar een weet.
De omstandigheden waarom de

wind ruimt of krimpt zijn talloos,
doch hierover een volgende keer
meer.

De temperaturen van de afgelo-
pen week waren niet om over naar
huis te schrijven.

Hemelvaartsdag was een lichte-
lijke uitschieter met temperatu-
ren van 19.7 °C (nog net geen zo-
mer), zondag werd het 17 °C en
maandag werd niet meer gemeten
dan 11 "C.

Met een variatie zou je kunnen
spreken van een „krimpende"
temperatuur, hopelijk „ruimt"
deze het komend weekeinde.

Temperatuurnormalen perio-
de 6-13 juni: maximumtempera-
tuur (overdag): 20 gr.C., mini-
mumtemperatuur ('s nachts): 10
gr.C.

Speelplaats in
Lorentzstraat

ZANDVOORT - Door enkele bewo-
ners uit de Lorentzstraat is een hand-
tekeningenaktie gestart voor het rea-
liseren van een kleine speelplaats
voor kleuters die wonen in het laatste
blok flats aan de Lorentzstraat. Nr's
399 t/m 529. „Het gaat hier om een
zeer kinderrijke buurt, waarvoor
geen voorzieningen zijn, het verkeer
in de Celsiusstraat rijdt veel te hard.
Wij zijn bang onze kinderen aan de
voorzijde te laten spelen. Wanneer nu
bljkt dat er nog meerdere ouders uit
dit flatgebouw er hetzelfde over den-
ken, kunnen wij misschien gezamen-
lijk komen tot de oplossing van dit
probleem", aldus één der initiatief-
neemsters, mevrouw Suzanne Ko-
ning.

Een kleine speelplaats voor kleu-
ters dus, wie hiervoor belangstelling
heeft wordt verzocht óf een handte-
kening te plaatsen op de lijst, of zich
telefonisch bij Suzanne Koning te
melden, Lorentzstraat 461, tel. 12568.
Wanneer er genoeg belangstellenden
zijn die ook de handen uit de mpu-
wen willen steken, zal in gezamenlijk
overleg worden besloten hoe men de-
ze speelplaats kan verwezenlijken.

Auto in vijver
ZANDVOORT - Op donderdag-

morgen 31 mei bleek er een auto te
drijven in de vijver aan de Frans
Zwaanstraat. Het leek de politie
raadzaam het voertuig zo snel moge-
lijk met een kraanwagen uit het wa-
ter te laten hijsen in verband met
eventuele inzittenden. Dit bleek ge-
lukkig niet het geval te zijn. Ook be-
vonden zich geen slachtoffers van het
ongeluk in het water, zoals bleek na
uitvoerig dreggen. Een onderzoek
wees uit dat de auto die nacht was
gestolen uit de Dr. Gerkestraat. De
politie tast nog in het duister om-
trent de juiste toedracht van de ge-
beurtenissen.

URGERLIJKE

Periode 29 mei-4 juni
Geboren: Sebastiaan Robbert,

zoon van: Van Waardenberg,
Robbert Jan en van Wildeboer,
Alexandra Ch.

Ondertrouwd: Kaas, Roger J.
en Westra van Holthe, Anna
S.Ch.; De Jager, Marcel en Tees-
seling, Wilhelmina E.L.

Gehuwd: Geurts, Johannes B.
en Van Weerdt, Cecilia B.; Tuk-
ker, Ronald A. en Munier, Yvon-
ne E.; Luijten, Ronaldus J.M. en
Koks, Maria Th.

Overleden: Ronteltap geb.
Trouwborst, Wilhelmina B.L.,
oud 91 jaar; Buma geb. Veenen-
daal,4Villempje, oud 85 jaar; Van
't Hoff, Gommert, oud 81 jaar;
Van Biemen, Adrianus, oud 79
jaar; Alders, Herman, oud 36
jaar.

WATER
STANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
7 juni
8 juni
9 juni

10 juni
11 juni
12 juni
13 juni
14 juni

HW
10.17
11.32
0.10
1.18
2.18
3.07
3.50
4.32

LW
5.48
6.54
8.03
9.12

10.15
11.06
11.50

0.21

HW
22.58

12.44
13.52
14.50
15.39
16.21
17.01

LW
18.20
19.33
20.45
21.53
22.53
23.42

12.35

Maanstanden: 13 juni VM 16.42 uur.
Springtij: 15 juni NAP -f 98 cm.

SURFSPEKTAKEL VOOR DE KUST

Zandvoort weer
betrokken bij groots
surfevenement

ZANDVOORT - Tijdens de ko-
mende pinksterdagen, op 9,10 en
11 juni zal voor de Zandvoortse
kust bijzonder spektaculaire
surfsport te zien zijn.

Op de lokatie tussen Klijn Sur-
fïng en Club Nautique (23) zal het
Holland Prof Surf Circuit neer-
strijken, waaraan deelgenomen
zal worden door alle topsurfers,
zoals Stephan v.d. Berg, Paul
Jansen, Olaf van Tol, Onno Tel-
lier, Johan Driehuizen, Tim
Klijn, Martine van Soolingen om
maar enkele namen te noemen.
Ze zullen zorgen voor een surffes-
tijn dat vorig jaar meer dan tuin-
duizend toeschouwers heeft ge-
trokken.

Het heeft de diverse bekende Zand-
voortse surfcracks wel de nodige
moeite gekost om dit evenement
naar Zandvoort te krijgen. Wordt
Zandvoort genoemd als de bakermat
van de Hollandse en Europese Bran-
dingsurfsport, door de opkomst van
Scheveningen werd het uitermate
moeilijk grotere en grootse evene-
menten nog in Zandvoort te kunnen
houden. Dankzij de gezamenlijke in-
spanningen van Tijn Akersloot, Si-
mon v.d. Staay, John Driehuizen,
Tim Klijn en wedstrijdorganisator
Jules Fransen is het gelukt om nog
dit komende weekeinde één van de
grootste surfevenementen voor
Zandvoort te behouden.

Hierbij ontvingen de organisatoren
de steun van het Zandvoortse ge-

meentebestuur, dat ook het belang
van deze Zandvoortpromotie inzag.

Deze promotiewedstrijden onder
de naam „Zandvoort goes surfing"
heeft ook de medewerking gekregen
van de directie van het circuit Zand-
voort die mede zorgdraagt voor de
promotie van dit evenement.

De eerste wedstrijden zullen dus nu
de komende pinksterdagen plaats-
vinden, terwijl men ook de toezeg-
ging heeft gekregen dat de fmalewed-
strijden in september op dezelfde lo-
katie, dus aan het Noordstrand zul-
len worden gehouden. Een van de
overwegingen om de Holland Surf
Circuitwedstrijden in Zandvoort te
houden is volgens de organisatie, de
uitstekende af- en aanvoermogelijk-
heden voor de deelnemers, alsmede
de parkeermogelijkheden, en de kust
van Zandvoort die beter is dan waar
ook.

In de toekomst verwachten de or-
ganisatoren van dit surfevenement,
alsmede de Zandvoortse initiatiefne-
mers dat een nauwere samenwerking
zal ontstaan, zodat uiteindelijk over-
gegaan kan worden tot een lokale
poolvorm van deze wedstrijden. Het
doel van dit evenement is ondermeer
de naam van Zandvoort en de bad-
plaats zelf meer bekendheid te geven
in de internationale surfsport. Mede-
werking verleent eveneens de Pall
Mail Service to Sailing Organisation,
die inmiddels een grote reputatie op
wedstrijdsurfterrein heeft opge-
bouwd. Vanaf zaterdagmiddag om-
streekt het middaguur dus surfsport
van grote klasse te zien vanaf het
Noordstrand en Noordboulevard.

9-10 juni 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blüme, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts G.J.J. Mol.tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600. en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
1. telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of

320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VEKKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 9-10 juni 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu-
wen, pinksterkollekte. Medewerking
Herv. kerkkoor. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag 10.00 uur: Pinksteren - belij-
denisdienst. Dr. M.E. Brinkman
m.m.v. de kantorij en met een spel
van de kinderen in de nevendenst en
crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: Pinksteren. Dienst verzorgd
door eigen leden.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochickcrk „SI. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur E.V. orgel/samen-
zang; zondag 10.00 uur: hoogmis
n.m.v. St. Caeciliakoor (tijdens deze
viering worden jongens en meisjes
'gevormd").

KERK VAN DE NAZARENER Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Spijkman Nijmegen; zondag 19.00
uur: zendingsdienst; woensdag 20.00
uur: bijeenkomst celgroepen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
:edere veertien dagen samenkomst
n Huize Pniël, Zuiderstraat 3. Maan-

dag om 15.00 uur, tel. 17200.

(Advertentie)
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Fokker winnaar
SCHIPHOL - Fokker is de winnaar

van de eerste Schiphol Zeskamp ge-
worden. Na een uiterst sportief ge-
vecht, op het sportcomplex Elzenhof
tussen Schiphol-centrum en Oost,
had dit team de meeste punten ver-
gaard. KLM en Martinair werden ge-
deelde tweede, terwijl de NV Lucht-
haven Schiphol de vierde plaats voor
haar rekening nam en Transavia en
Amsterdam Airport Shopping Cen-
tre respectievelijk de vijfde en zesde
plaats bereikten.

Een ieder was het er roerend over
eens, ook de in groten getale opgekp-
men toeschouwers, dat een dergelijk
evenement volgend jaar herhaald
moet worden. Dat zal niet in de laat-
ste plaats aan de strakke organisatie
en het mooie weer hebben gelegen.
De ..overwonnen" teams zijn in ieder
geval vast van plan om in 1985 het
pleit in hun voordeel te beslechten
teneinde de Zeskampbokaal in eigen
huis te krijgen. Voralsnog blijft de be-
ker in het bezit van het trotse Fok-
ker-team.

Festiviteitenpïein
Wij ontvingen de volgende brief

van mevrouw Ansje Molenaar, Gasl-
huisplein in Zandvoort. en de heren
v.d. Werff - Bluys en de gastheren van
het Wapen van Zandvoort.

Na de gloedvolle opening van het
Gasthuisplein op 14 april is er, behal-
ve dan de rommelmarkt van de kin-
deren op Koninginnedag, weinig te
beleven geweest op ons Gasthuis-
plein. Het eens zo gezellige dorps-
plein is nu veranderd in een toppunt
van rust.

Wij hadden verwacht dat, bijvoor-
beeld een groots opgezet evenement
als de braderie zeker ook op het
Gasthuisplein zou worden gehouden.
In plaats daarvan was het zelfs afge-
zet en er was geen sprake van enig
bezoek aan het plein, laat staan één
wandelaar.

Navraag bij organisatoren, ge-
meente en andere instanties, leerde
ons al snel dat wij zogezegd van het
kastje naar de muur gestuurd werden
met de vraag waarom het Gasthuis-
plein niet b i j de braderie werd be
trokken.

Waar de fout nu ligt, kan ons verder
niet schelen, voor ons als onderne-
mers aan het plein blijft slechts de
constatering „zie je wel. wij hebben
gelijk gehad". Niet voor niets hebben
enkelen van ons tot het laatste toe
geageerd tegen de voorgenomen
plannen, maar ala. wanneer je clan
hoort dat het een ,,evenementen-
plein" gaat worden, dan verwacht je.
ondanks alles, toch nog iets. Niets
evenwel.

Wij hebben nu een „doods" plein,
en wij moeten helaas constateren,
dat niet alle stedebouwkundige ont-
werpers bereiken wat hen voor ogen
staat.

Met dank voor plaatsing,
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ener n.
Passat Rimini

5 deurs, 1,6 liter, 55 kW (75 DIN-pk)
met de volgende extra's
- voorspoiler
- twee van binnenuit verstelbare butenspiegels
- deelbare achterbank
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- hoofdsteunen voor
- vierspaaks stuurwiel
- opbergvakken aan de voorportieren
- sierstnps op bumper en zi|kant
~ glencheck bekleding van zittingen
- volledig beklede bagageruimte
- middenconsole

Normaal met al deze extra's va f27 799,-
U betaalt slechts va f 25_799,-

Uw voordeel; f 2.000,-
Passat Royal

3-deurs, 1,3 liter, 44 kW (60 DIN-pk)
met de volgende extra's.
- metallic lak - schuifdak
Normaal met al deze extra's va f 25 151 ,-
U betaalt slechts v.a f23 151,-

Uw voordeel: f 2.000,-

: van alles er
En van de prijs flink wat af.

Hoe compleet de Passat van huis uit ook is uitgerust, er
blijft altijd wel wat te wensen over. Met de Passat Rimini en de
Passat Royal heeft u nu de kans om op werkelijk voordelige wijze extra
luxe en comfort toe te voegen.

Bij de Passat Rimini heeft u keuze uit 'n benzine- en 'n
dieselmotor. Gasinbouw is geen probleem.

De RoyaI-uitvoering geldt voor alle motorversies. Zelf-
corrigerende stuurinrichting, voorwielaandrijving en een koers-
corrigerende achteras geven de Passat een rotsvaste wegligging.

Ook zuinigheid is een sterk punt. Door toepassing van
lichte kunststof materialen op plaatsen waar dat verantwoord is,
heeft Volkswagen de rolweerstand gereduceerd. Samen met de per-

fecte aerodynamische vorm en de zuinige motoren levert dat uiter-
mate gunstige verbruikscijfers op.

Halogeen koplampen en een gelaagde voorruit zijn
standaard, l Jaar algehele garantie zonder kilometerbeperking,
3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten
van binnenuit vindt Volkswagen vanzelfsprekend.

De PassatRimini wordtin wit geleverd.Tegen een normale
meerprijs kunt u ook kiezen uittopasgroen metallic, biscayablauw of
diamantzilver metallic.

Wilt u naam, adres en telefoonnummer van
de dichtstbijzijnde VA.Gdealervoor Volkswagen en Audi,'
bel dan 020-867351.

Volkswagen. Degelijk duurt 'f langst.

ATTENTIE! STAKING.
Voorraad VW en Audi neemt snel af.

Ga nu naar de showroom.
Om voor de vakantie nog in uw nieuwe

VW of Audi te rijden. Uw dealer.
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_ WAARDEBON
i tegeninleveringvandeze
•^ waardebon ontvangt u
^ voor barbecue of grill
''g fijngekruide

l barbecue-
worstjes

DAT IS MOOI MEEGENOMEN VOOR DE PEVKSTERDAGEIV!
fljngekruide

ham-
rollade

mooi stukje

heel kilo

vqrkens-
f rican-
•̂̂ ^ •̂̂ fli l\, ri nr*M

"™"™™mmwwmmmmWAARDEBON
'egen inlevering va

mooi stukje blanke

haas-
(v.d. achterham)

fijngekruide

heelkilo

haasfilet-
rollade

n!!n9ekru,lde maa^ ; X i / irialse . . . -

l ninder- runderbraad- runderbief -1
heelkilo

schnifeels

Irollade kappen f,, lappen heelkilo

magere doorregen

varkens-
lappen

(zonder zwoerd)

mooi stukje

runder-
rosbief

VOORDE BAKBEgUESPECIAALVOOXU GEMARINEERD:
g*marin««rd« blanke gemarineerd* '

half om halfa om a 4^*1 •• mager ^k*%i»

gehakt R95 rundergehakt R 25
heelkilo V* heel kilo W»

heelkilo B^ww gemarineerd*
gemarineerd» magere dikb«vle«de

speklapjes ^Qg braad-
h«.ikuo f y** krabben
g»marins«rd« •• ̂ " «-~«,i-«««4«
dlkbevl»«sde

kippedelen ̂ jkno Kipmei -^-'
gemarineerd*
v*rs* l

dikbevleesde

VOOR 'N HEERLIJKE PAN SOEP:

schenkel mage'
395 -underpoulete45
\JF9 500 gram *^t

dikbevleesde

braad-

WITTE

VOORUWTROUWE VIERVOETER
mager

runder-
hart

let op! ons filiaal Botermarkt 6O
»s de GEHELE WEEK GEOPEND!

OPENINGSTIJDEN
DI-WOE DO VRIJ 9001800UUR
ZAT 900 15 00 UUR

LET OPIVAKAFHEDEK OOK
OP DINSDAG GEOPEND!

HAARLEM HÜMSTEDE__
BINIMENWEG117

Deslagcrijwaaidcklantnogcchtkoningis!

ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT 80 |ANDVOORT _
HOEKOEOEMPTEOUOECRnCMT GROTE KROCHT?

HILLECOM HOOFDSTRAAT 83 LISSE BLOKHUIS18

17juni-Vaderdag
Omdat er eindeloos veel soorten vaders zijn,

hebben wij een eindeloze keus kado's, zoals:

OVERHEMDEN met korte en lange mouw -
POLOSHIRTS • PULLOVERS met V-hals en

ronde hals - JEANS - JACKS, enz., enz.

KERKSTRAAT 20 • TEL 13136

PERMANENT
TE HUUR:

ETAGE
kamer, keuken,

douche en toilet.

Tel. 02507 -149 99

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MQERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

NIEUW!
Ouderwets lekker

6-granenbrood
met TARWE - GERST - MAÏS - HAVER -
ROGGE-RIJST.

Dat moet u proberen!

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

BVH. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT-ZUID
PatrijzenstraatSO

3-KAMERFLAT
op 2e etage, nabij centrum en duinen

Ind woonkamer, 2 slaapkamers, keuken,
hal, toilet, badkamer met zitbad
Berging op de begane grond

Vraagprijs f 98.000.- k.k.

ZANDVOORT-ZUID
Frans Zwaanstraat 70

HALFVRIJSTAAND

WOONHUIS
met garage en schuur, met vrij uitzicht

over vijver en duinen

Ind hal, woonkamer, keuken, toilet en
kelderkast, 1e etage 3 slaapkamers, klem
kamertje, toilet en douche, 2e etage' zolder
via vliezotrap

ZANDVOORT
Ostadestraat

Geheel gerenoveerde

BOVENWONING
met ruim zonneterras

Ind : entree, grote woonkamer, slaapkamer,
keuken, badkamer met douche en toilet

Vraagprijs f85.000.- k.k.

ZANDVOORT
Spoorbuurtstraat 9

Goed onderhouden

WOONHUIS
m centrum dorp.

Ind beg gro'id woonkamer met parket,
hal en keuken met plavuizen, douche/
toilet, 1 e etage. 3 slaapkamers.
Tuin met schuur (via achterom).

Vraagprijs f 125.000.- k.k.

ZANDVOORT
Prinsenhofstr./Spoorbuurtstr.

BEDRIJFSPAND
MET BOVENWONING
Bedrijfsruimte ca. 100 m2, waarvan 6 m2

kantoorruimte.

Eventueel ook als opslagruimte te gebruiken
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HAARLEM - Provinciale Sta-
en van Noord-Holland zijn niet
an plan tegemoet te komen aan
e verzoeken van de gemeenten
loemendaal en Noordwijker-
out, de jacht op de vos in het
uingebied, zelfs op beperkte
chaal, te openen.
Dit, zo lang niet onomstotelijk
komen vast te staan dat de vos

erantwoordelijk is voor grote
chade, en de afschot dus zinvol
ou kunnen zijn.
Momenteel loopt nog een onder-

oek naar de vossenpopulatie in het
)uinreservaat. Tussentijdse rappor-
en hebben, volgens GS, aangetoond,
at het niet nodig is op de vossen te
agen. De vrees bestaat namelijk, al-
us GS, dat juist het jagen op en af-
chieten van vossen, dieren van bui-
en zal aantrekken, zodat de kans op
esmetting met hondsdolheid toe-
eemt.
Dit standpunt werd bekend op een

ergadering van de statencommissie
and- en Tuinbouw van april. De sta-

PROVINCIE HANDHAAFT ,, VOS VRIENDELIJK" BELEID I

Vossenpopulatie verdubbelt per jaar
Door: MAEGREET ATES

ncommissie Natuurlandschap en
>enluchtrecreatie was al eerder van
t standpunt van GS op de hoogte
steld. Ook deze commissie stelt
ch achter het beleid van GS.
Men'wil liever wachten met een
ndoordeel totdat het onderzoek dat
omenteel naar de vossenpopulatie
ordt verricht, aan het einde van dit
ar is afgesloten.
Vooralsnog dus handhaving van
:t „vosvriendelijk" beleid van de
ovincie, dit tot tevredenheid van
verse milieu- en natuurorganisaties
e met ongerustheid kennis hadden
;nomen van de verzoeken van de
meenten Bloemendaal en Noord-
jkerhout.
Reden ook tot bezorgdheid bij an-
ren, die van mening zijn dat de vos-
npopulatie in het duingebied tus-
n IJmuiden en Noordwijk onrust-
arend groeit.

rossenpopulatie

Dat de vossenpopulatie toeneemt
een bekend gegeven. Vrij regelma-
ï worden de beesten gesignaleerd,
i de overlast van de vos is waar-
;embaar daar waar het gaat om

slachtingen onder pluimvee en konij-
nen. Berichten die door de politie
worden doorgegeven.

„Schade van de vossen kan worden
voorkomen door pluimvee en konij-
nen onder te brengen in goed geslo-
ten hokken," is de mening van GS,
op de klacht van de gemeente Bloe-
mendaal. „Dat is een relatief goedko-
pe oplossing en te verkiezen boven
het terugdringen van de vossenpopu-
latie", aldus GS

Omgeving Zandvoort
In de maanden december 1983/ja-

nuari 1984 bedroeg het waargenomen
vossenbestand in de omgeving van
Zandyoort-Haarlem-Vogelenzang tot
IJmuiden, een totaal van ongeveer
235 vossen.

Hierin bevinden zich in de omge-
ving van Zandvoort ongeveer 67 ,,be-
Iqpen bouwen". Een bouw is de wo-
ning van een vos, en is deze belopen,
dan wil dit zeggen dat de bouw ook
bewoond wordt.

Per bouw kan gerekend worden op
twee volwassen vossen, het vrouwtje
en het mannetje, want vossen zijn
zeer sociale dieren, alleenstaanden
kent men niet. Het vossenechtpaar
krijgt gemiddeld vijf vossen per jaar,
waarvan 25/30% voor het einde van
het eerste jaar sterft.

Vorig jaar juni waren er ongeveer
469 vossen, min de 25/30% sterfte on-
der de jonge vossen, betekent onge-
veer 141 dieren minder.

Afschot volgens de gegevens van
politie, jachttoezicht en afschot van
particulieren is van januari 1983/ja-
nuari 1984 87 vossen geweest. Aange-
reden zeven vossen, in totaal dus 94
vossen minder. Dit gaf een december/
januaristand 1984 van totaal onge-
veer 235 vossen.

De geslachtsverhouding is volgens
waarnemers 1:1 dat wil zeggen 117
vossenparen.

Gevestigd in dit duingebied - Zand-
voort, Haarlem, Vogelenzang en IJ-
muiden - was dit in 1983 totaal 67 vos-
senparen.

In 1984 dus een verdubbeling, na-
rnelijk 117 paar. Ieder paar krijgt vijf
jongen, een totaal van 585 jongen,
plus 234 oude vossen, wordt een aan-
genomen junistand in 1984 van onge-
veer 819 vossen. Hiervan zal dus, zo
wordt aangenomen 25/30% van de
jonge vossen sterven voor het einde
van het eerste levensjaar. Dit is 150
minder, dit geeft, zonder afschot of
aanrijdingen een december/januari -
stand voor het komende jaar van 669
vossen, ofwel een aantal paren van
334, opnieuw een verdubbeling van
het aantal.

Té hoge stand
Door dierenarts Dekker, die deze

gegevens verzamelde, op verzoek van
de redactie van Zandvoorts Nieuws-

blad, wordt gezegd dat door de World
Health Organization aanbevolen
wordt om één vos per 200 ha te hand-
haven.

Voor de omgeving van Zandvoort
betekent deze vossenstand echter
dat zich per 8 (acht) ha één vos in de
directe omgeving bevindt.

„Dit is zondermeer een gevaarlijk
hoge stand van de vossen, er is een
overpredantie van bodembroeders
en konijnen dat het risico vergroot op
ziektes bij de vos", is haar conclusie.

Door haar wordt eveneens opge-
merkt dat bij bovengenoemde getal-
len nog niet zijn berekend de bouwen
die zich bevinden op het landgoed De
Koningshof, (twee a drie bouwen), die
van het eerste boogkanaal op het ge-
bied van de PWN. En de bouwen die
zich bevinden in de duinen achter
Nieuw Unicum'en Elswoud. In dit ge-
bied zouden zich ongeveer zeven bou-
wen bevinden, gevoegd bij die van De
Koningshof betekent dit tien bouwen
meer. Tien maal twee maal vijf bete-
kent een geschatte stand van de vos-
sen in dit gebied van een extra hon-
derd vossen, min het eerstejaars
sterftecijfer, nog eens zo'n zeventig
vossen die bij het aantal m de omge-

ving van Zandvoort dienen te worden
opgeteld wil men komen tot een ge-
schat totaal aan het einde van dit
jaar. Ergo zo'n kleine achthonderd
vossen, per 31 december 1984.

Geen natuurlijke vijand
Volgens dierenarts Dekker is een

dergelijke hoge stand van de vos, die

heid neemt daar, ondanks de voorge-
nomen veiligheidsmaatregelen toe.
Momenteel bestaat er nog geen enke-
le reden aan te nemen dat deze ziekte
zich aan het verspreiden is, maar het
kan natuurlijk wel. Daarom is het
goed dat mensen die regelmatig hun
honden in de duinen uitlaten, hun
huisdier laten inenten tegen honds-
dolheid.

Voorkomen is beter dan genezen.
Met het grote aantal vakantiegan-
gers, ook van buiten de grenzen, die

geen natuurlijke vijand heeft, reden
om het vossenbestand nauwlettend
in het oog te houden.

Dit ook met de hondsdolheid die
heerst in het grensgebied tussen Lim-
burg/Belgie/Duitsland.

„Het aantal gevallen vanhondsdol-

hun huisdier meenemen, kan be-
smetting worden overgebracht. Het
is goed als men daar rekening mee
houdt", is haar commentaar.

Bovendien geldt dit inenten niet al-
leen voor honden, maar ook voor kat-
ten. „Wanneer men aanneemt dat
zijn kat in de duinen komt, dan is ook
hier inenten noodzakelijk. Rabies is
namelijk bijzonder besmettelijk, en
de kat van de buren kan het wel heb-
ben" is zij van mening.

Gewijzigd gedrag

Volgens dierenarts Dekker is het
vrij eenvoudig een dier dat hondsdol-
heid heeft, te herkennen. „Wanneer
een vriendelijke huishond plotseling
agressief wordt, dan moet men naar
een dierenarts gaan. Een lieve hond
die plotseling gromt en bijt, dat is
geen normaal gedrag.

Hetzelfde geldt voor dieren die men
in het wild tegenkomt, bijvoorbeeld
tijdens een wandeling m de duinen.
Een ree dat je tegemoet loopt, een
vos die niet schuw wegduikt, dat zijn
gedragshandelingen die niet normaal
zijn. Vossen zijn ook bijvoorbeeld
schemerdieren, in de vallende avond
of de vroege morgenuren kun je ze te-
genkomen. Op klaarlichte dag een
vos die niet wegrent, is reden tot on-
gerustheid."

Niet aanraken
Door dierenarts Dekker wordt de

nadruk gelegd op het „niet aanra-
ken" van dieren die gewond of dood
zijn.

„Het kan met vaak genoeg gezegd
worden. Een gewond of dood dier, he-
lemaal een jong dier, een vosje of een
ree, is natuurlijk vreselijk zielig. De
ervaring heeft geleerd dat de mens en

centage, wanneer het vossenbestand
toeneemt, dan zullen de dieren zelfs
omkomen van de honger. De overlast
zal groter worden, en dan kun je je
afvragen waar gaat het vosvriende-
lijk over in vosvijandelijk beleid,
want dieren handhaven in een gebied
waar voedselschaarste heerst, kan
toch moeilijk ,,vriendelijk" genoemd
worden", is haar commentaar. |

speciaal de kinderen m de leeftijd
van 8-14 jaar, direct willen helpen. Ze
gaan met een gewond dier naar een
dierentehuis, ze nemen het mee naar
huis, en waarschuwen dan pas de
dierenarts. Dat is fout.

Wanneer men een gewond of dood
dier vindt, nooit aanraken, eerst de
jachtopziener, politie of dierenarts
waarschuwen. Ook bij een gewond
dier, is het risico voor een besmette-
lijke ziekte groot. Vergeet met, rabies
is niet voor niets een gevreesde ziek-
te, een vreselijke ziekte, want de die-
ren lijden veel pijn.

Wanneer een dier is overleden aan
een andere ziekte, het hoeft bepaald
geen rabies te zijn, dat zou hier een
zeldzaamheid zijn, dan nog geldt de
regel „niet aanraken, maar één van
de eerder genoemde personen waar-
schuwen."

Dat het bestuur van de provincie,
de Waterleidingduinen en Kenne-
merduinen een vosvriendelijk beleid
voeren, is op zich geen reden tot on-
gerustheid. „Maar je moetje natuur-
lijk afvragen waar de grens ligt. Eén
vos per 8 ha is een veel te hoog per-

Waarschuwing!
1. Het is aan te raden, gezien de
hoge vossenstand van 1:8 ha, te-
genover de 1:200 ha, geadviseerd
door de World Health Organiza-
tion, zoveel mogelijk honden om
het jaar in te enten tegen rabies
(hondsdolheid). Dit geldt even-
eens voor katten, ook al komen
ze niet direct in de duinen.
2. Men mag nooit ziek of tam
wild aanraken. Met „wild"
wordt bedoeld vossen, reeen,
dassen, konijnen etc. Altijd de
jachtopziener of de politie waar-
schuwen bij het vinden van
dood wild. Dit geldt zelfs bij wild
dat gevonden wordt op rijwegen
en is doodgereden.
3. Wanneer men naar het grens-
gebied Limburg/Belgie/Duits-
land gaat, vergeet niet dat daar
een aanlijngebod geldt. Een
aanlijngebod en een inentings-
plicht zijn niet van elkaar te
scheiden. Vier weken voordat
men met vakantie gaat moet het
huisdier zijn ingeënt. Dit geldt
ook voor katten.

Van de heer A.A.H. Klees, valkenier/roofvogelrebalideur, werkend lid Na-
uur-. Vogel- en Dierenbeschermingsorganisaties ontvingen wij onderstaand
;chrijven, dat handelt over rabies ofwel hondsdolheid. Belangrijk genoeg om
liervan kennis te nemen.

n medische en veterinaire kringen wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat rabies de dode-
kste virusziekte ter wereld is, die reeds in de oudste tijden mens en dier teisterde. Onder
Chinese dynastien, de Egyptische pharao's, in het oude Griekenland en het Romeinse
izerrijk werden de bij mens en dier optredende verschijnselen reeds beschreven,

onderscheiden vijf verschijningsvormen, nl.:
urbane rabies, met als hoofdzakelijke virusdrager en verspreider de hond en daarom

hondsdolheid genoemd;
de selvatische- of moerasrabiès, waarvan de vos de belangrijkste virusdrager en versprei-
r is en daarom ook wel vosdolheid genoemd;
de skunkrabiès, die voornamelijk door de Amerikaanse skunk wordt verspreid,
de vooral in Zuid-Amerika woedende vampierrabies;
de in de Noordpoolstreken voorkomende arctische rabies.
Afgaande op de beschrijvingen van Ovidius, die herhaaldelijk de heihond Cerberus noem-
(Metam IV, 499 en Metam V, 111-415), heerste in zijn tijd de urbane rabies, die thans nog
ijd in het Midden-Oosten, Azië, Afrika en Zuid-Amerika woedt. Deze vorm van rabies
anifesteerde zich tot enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog in West-Europa en verdween
arna geleidelijk. Waarschijnlijk stierf deze vorm van rabies hier uit doordat men uit
2renbeschermende overwegingen een einde aan het zwerihondenbestand maakte. Het is
ist dat grote zwerfhondenbestand in het Midden-Oosten, dat daar de urbane rabies letter-
c vrij spel geeft. De herhaalde oorlogen in het Midden-Oosten zijn daar naar alle waar-
fiijnlijkheid de oorzaak van een zich steeds weer aanvullend zwerihondenbestand en de
aruit voortvloeiende uitbarstingen van de urbane rabies (Acta Medica Orientalis, mei/
hi 1948).
Tengevolge van de enorme verwoestingen en de ontvolking van Polen aan het einde van
Tweede Wereldoorlog kon de vossenpopulatie daar zich ongeremd uitbreiden en kreeg de

>ar reeds heersende selvatische rabies ongekende verspreidingsmogelijkheden, waardoor
de loop van amper 20 jaar bijna heel West-Europa, met uitzondering van Italië, het

firisch schiereiland, Scandinavië en Engeland, besmet werd. Naar het Oosten reikt de
*smetting tot aan de Oostkust van Rusland.
In tegenstelling tot andere epidemische ziekten, zoals cholera, pest en pokken, heeft men
rabies nog nimmer succesvol kunnen bestrijden. De eerste, die er in slaagde een werk-

am serum samen te stellen, was Louis Pasteur (1822-1895). Dit serum werkte echter lang-
am, kon ernstige bijwerkingen hebben en moest met 26 uiterst pijnlijke injecties rond de
vel worden ingespoten. Enige jaren terug kwam het Berirab Immunoglobiline op de
ïrkt, dat géén schadelijke bijwerkingen heeft en waarmee na vermoedelijke besmetting
^chts 6 injecties in arm of been nodig zijn. Wie zich echter na een ongemerkt verlopen
:ubatieperiode onwel voelt (hoofdpijn, lusteloosheid, hartkloppingen, koorts), die sterft
herroepelijk een vreselijke dood... Zo stierven er in de afgelopen 12 jaar in West-Duitsland
mensen aan rabies, waarvan de helft in het buitenland (Turkije) besmet was. Statistisch
zien is dat in die tijdspanne op de totale Westduitse bevolking een bijna te verwaarlozen
ntal, maar het verschrikkelijke verloop dezer ziekte en het onherroepelijke einde
Uitvaardigen alle mogelijke inspanningen en offers om haar te bestrijden. Het is beslisl
verantwoordelijk om aan de hand van deze cijfers de ernst van het besmettingsgevaar te
gatelliseren. Immers, dit lage sterftecijfer was (naast een uitstekende bejaging en voor-
hting) alleen mogelijk dank zij het hoge peil van de medisch-technische wetenschap
ardoor in die periode duizenden Duitsers als „verdacht" van rabies tijdig konden worden
Eeënt. Het is in dit verband dan ook geen wonder, dat in medisch-technisch onderontwik-
1de landen in Azië, mede door onwetendheid der slachtoffers en de vaak enorme afstan-
n naar dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis, jaarlijks plm. 15.000 (!) mensen aan de urbane
iies sterven.

en kan op de volgende manier met rabies woeden besmet:
loor beet of krab van een rabide dier, waarbij het virus via de ontstane wond direct in de
'edbaan dringt;

Rabies historie en bestrijding
b. door speeksel of urine van een rabide dier in direct contact met ook maar het geringste
wondje, roofje of de slijmhuid;
c. door aanraking van huid, poten of snuit van een dier en zich daar een restje speeksel of
urine van een rabide dier bevindt, ook al is het aangeraakte dier zelf kerngezond en zelfs
pre-expositionaal ingeënt;
d. door aanraking van een aan rabies gestorven dier of de plaats waar een rabide dier heeft
gespeekseld, gepekeld of in razernij in heeft gebeten danwei met de kop tegen heeft geramd.

Het is vooral met het oog op het sluipende karakter van een besmetting, dat men voor
vakantie in het buitenland verplicht is het eventueel mee te nemen huisdier tijdig te laten
inenten en het certificaat te overleggen, terwijl sommige landen een langdurige quarantaine
eisen en andere zelfs iedere invoer verbieden. Feitelijk zou in ons land iedere jachthond en
-fret, iedere jager, jachtopzichter, politieman-te-velde, poelier, preparateur en dierenarts (en
dat geldt vooral voor onze Oost- en Zuidgrenzen) pre-expositionaal moeten zijn ingeënt.

De bestrijding van het rabiésvirus zelf lijkt tot op heden echter onmogelijk. Veel verder
dan voorbehoedend inenten en onmiddellijk na vermoedelijke besmetting peet-expositio-
naal enten is men nog niet gekomen, zodat als enige mogelijkheid restte om de drager en
verspreider van het selvatische rabiésvirus, de vos, dusdanig te bejagen, dat grote vossen-
concentraties en daaruit mogelijk voortvloeiende rabies-explosies zoveel mogelijk worden
tegengegaan. De Wereld Gezondheids Organisatie adviseerde daartoe een junistand van 2
tot 5 vossen per 1.000 ha.

In theorie is deze opzet wel juist, maar in de praktijk blijkt het toch onmogelijk om overal
de geadviseerde junistand te handhaven doordat niet ieder terrein zich leent voor intensie-
ve tellingen en een daarop afgestemde bejaging. Bovendien ontbreekt het instrumentarium
voor een effectieve controle, waardoor het bijv. in ons land mogelijk is, dat een aantal
jachtgerechtigde grondeigenaren/grondgebruikers willens en wetens iedere medewerking
weigert, met als gevolg een jaarlijks groot aantal over wijde omtrek uitzwermende jonge
vossen. Bindendverklaring van het advies van de Wereld Gezondheids Organisatie en wet-
telijk verplicht afschot lijkt dan ook dringende noodzaak. Toch boekt men plaatselijk wel
resultaten. Langs onze Oostgrens handhaven de jagers ten koste van enorme inspanningen
een lage vossenstand, waar de sporadisch doorgedrongen rabide vossen worden gedood
voor zij schade van enige betekenis kunnen aanrichten.

De als argument tegen de vossenjacht aangevoerde zgn. vacuumtheorie berust op veron-
derstellingen, die in de praktijk niet opgaan. Immers, een onbezet territorium (daarbij
maakt het niets uit of de eigenaar door ouderdom, ziekte, ongeval of jacht is omgekomen)
zal of in de nazomer door een zelfstandig geworden uitzwermende vos worden bezet of door
omwonende vossen langzamerhand worden opgedeeld. Daar nog niet bewezen is, dat een
immigrerende vos een zelf niet zieke latente virusdrager zou kunnen zijn (zoals dat van het
wasbeertje verondersteld wordt), moet deze theorie over rabiesimport als ondeugelijk van
de hand worden gewezen.

Het is daartegen een onomstotelijk vaststaand feit, dat de rabide vos z,ich van enig territo-
riumgedrag niets aantrekt en enige tijd doelloos rondzwerft, bijtend naar alles wat hij tegen-
komt. Juist in gebieden waar niet op de vos gejaagd wordt en een hoog vossenbestand
bestaat met dienovereenkomstig kleinere territoria is de kans op een serie ontmoetingen en
schermutselingen met territoriumbezittende vossen het grootst. Deze worden daardoor ook
besmet en gaan eveneens zwerven om op hun beurt weer andere territoriumbezitters te
besmetten, etc. Zo ontstaat een ingewikkelde kettingreactie met een rabiesuitbarsting en
praktische ontvolking als gevolg. Als dan in het betreffende gebied het vossenbestand prak-
tisch is uitgestorven, treedt na enkele jaren langzaam herstel in. Tot er weer een rabide vos
langskomt...

Dringt er dus een rabide vos door tot de door zijn soortgenoten overbevolkte gebieden van
Natuurmonumenten of de duingebieden, dan heeft dat een volstrekt onhoudbare rabiésuit-
barsting tot gevolg, waarbij de uitzwermende rabide vossen tot in wijde omtrek soortgeno-

ten, vee, huisdieren en mogelijk via deze ook nog mensen besmetten.
In een naar behoren bejaagd gebied, waar de door de Wereld Gezondheids Organisatie

geadviseerde junistand van 2 tot 5 vossen per 1.000 ha. gehandhaafd wordt, is de kans op
een dergelijke ingewikkelde kettingreactie en een daarop in wijde omtrek volgende besmet-
ting met rabies veel kleiner.

De veroordeling van de jacht op de vos als middel van bestandsregulering, natuurbe-
scherming, wildbeheer en bestrijding van de selvatische rabies is in volstrekte tegenspraak
met de vanzelfsprekendheid waarmede men de uit economische en gezondheidsoverwegin-
gen alom gepropageerde en door iedereen (zowel gezondheidsinstanties als partikulieren en
jagers als niet-jagers) ter hand genomen bestrijding van muizen, ratten, vlooien, teken,
luizen, kakkerlakken, pharaomieren, muggen, vliegen, etc. accepteert. Het leed van door
rabies getroffen dieren is onbeschrijflijk! En juist door het veroordelen van de jacht op de
vos kan dit verschrikkelijke lijden massaal in ons land worden uitgelokt! Ik verwijs slechts
naar de in It Fryske Gea juist door het daar geldende jachtverbod op ellendige wijze aan
parasitahe aandoeningen gekrepeerde reeen. En zou men zich ook zo druk gemaakt hebben
als niet de vos maar bijv. de rat de hoofdzakelijke drager en verspreider van het selvatische-
of moerasrabiësvirus zou zijn geweest?

Om mens en dier voorbehoedend tegen rabies in te enten gebruikt men het afgestorven
virus waartegen in het lichaam zgn. antistoffen worden ontwikkeld, die gedurende één a
twee jaar immuniserend werken. Ter bestendiging van deze immuniteit zijn dus herhalings-
injecties nodig. Het bleek in de praktijk echter onmogelijk om op die wijze het vossenbe-
stand te immuniseren, daar vossen zich niet gemakkelijk (en zeker niet bij herhaling) laten
vangen, terwijl met het inenten van de welpen bij de bouwen slechts zeer plaatselijk enig
resultaat werd geboekt. Men besloot daarom naar een andere methode te zoeken, welke
werd gevonden in de „orale" immunisering. Daarbij werd het serum in kippekoppen ver-
pakt gretig door de vossen aangenomen. Om bij geschoten vossen te kunnen controleren of
zij het serum inderdaad via deze kippekoppen hadden aangenomen, was er tetracyclin aan
toegevoegd, waarvan sporen in het bot konden worden teruggevonden.

Maar bij deze methode bleek het afgestorven virus geen uitwerking te hebben en moest
met levend virus worden gewerkt, dat zich m het serum in de capsule kon vermenigvuldigen
en de vos zou immuniseren zonder hem evenwel ziek te maken. Toen men eenmaal zo ver
was, werd weer ontdekt, dat andere vlees- en insectenetende zoogdieren (wilde zwijnen,
marterachtigen, knaagdieren, etc.) door dit serum met rabies werden besmet en na de
gebruikelijke vreselijke lijdensweg stierven. Tot overmaat van ramp bleken alle virusstam-
men deze kwalijke eigenschap te hebben. In het midden der zeventiger jaren ontwikkelde
men in Frankrijk tenslotte het bij orale opname voor alle dieren onschadelijke gecloonde
Flury-HEP-virus-675, dat verder aan alle verwachtingen voldeed. Hét middel om vossen
massaal te immuniseren was er!

Toen daarop in 1977 het Rhónedal vanuit Zwitserland met rabies bedreigd werd (in dat
dal heerste nog géén rabies), paste men dit nieuwe serum op een oppervlakte van 2.700 km2

toen en slaagde er in het dal rabièsvrij te houden. Daarbij werd echter niet onderzocht in
hoeverre de geografische ligging van het Rhónedal en de betrekkelijke geisoleerdheid van
de daar levende vossenpopulatie op dit resultaat van invloed waren geweest en de vraag, of
men in een andere omgeving en onder andere omstandigheden even succesvol zou zijn
geweest bleef open. Mede om een antwoord op dergelijke vragen te vinden blijven verschil-
lende werkgroepen onder leiding van bekwame wetenschappers de orale immunisermgsme-
thode onder alle geografische en klimatologische omstandigheden testen. En als het alle-
maal lukt, rest toch nog de vraag of men deze methode, gezien de politieke omstandighe-
den, wel van het uiterste westen van Europa tot de oostkust van Rusland en dan over een
breedte van honderden kilometers kan toepassen. En dan resten nog altijd de vier andere
rabiesvormen. Rabies is een virusziekte en de onberekenbaarheid en taaiheid van virusziek-
ten mogen bekend worden verondersteld.

Maar zelfs als men er in zou slagen de selvatische rabies tenminste in Europa uit te
bannen, dan nóg blijft het uit oogpunten van natuurbehoud en wildbeheer noodzakelijk om
de vos te blijven bejagen teneinde een redelijk vossenstand te handhaven en daardoor de
fauna en avifauna voor overmatige predatie te behoeden.

A. A. H. Klees.
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Keuze
>r" uit ruim
-| 50 verschillende

KIJKERS en BAROMETERS
Verder voor uw

BRIL - BRIL ETUIS -
LOEPEN - LEESGLAZEN -

SCHAREN - MESSEN

OPTIEK

GEDIPL OPTICIENS
Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 1 43 95

\ ^-

t GROTE SORTERING

KAFTPAPIER

. BOEKEN'TIJDSCHOEN

. STRIPBOEKEN'KANTOUH-
ARTIKELEN • ROOKWAREN

.STftATSLOTEN-TOTOILOTTO

KAMTOOMOEKHANDEL

De Krocht
Grote Krocht 17

2042LT Zandvoort

HOLLANDSE

ASPERGES
Als je even niet oplet,

zijn ze al voorbij!
De laatste 14 dagen.

Aart Veer
Grote Krocht 23- Zandvoort

| SPORTSCHOENEN
f kopen!1.1.

m • BÜ
* Herman Harms Schoenen

nu originele

SUPER-CRACKS v... 29-95
E'hTENNISSCHOENEN
28/41 wit leder met veter,
40/46, wit leder met kleefband.

Zool goedgekeurd voor r n m

zaalsport, NU ü»-

SCHOENEN
Grote Krocht 20b

Wol en
handwerk

BERENDINA
ZANDVOORT

TEL. 1 74 23
NIEUW

uit de Margriet

HOMETWISTER
• Verkooppunt van Hayash, Trading

voor de hometwister
MENG ZELF UW DRADEN.

JAPANS BORDUURWERK

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

De Krocht
Voor vaste klanten is , De Krocht een

vertrouwde omgeving men komt er met al
leen vooi tabaksartikelen de totoformulie
ren de kranten en tijdschriften maar ook
vooi de kleine kmderkadootjes de verjaar
dagsfeestjes die gegeven worden

Deze maand een speciale aanbieding na
mehjk de wegwerpbordjes en bekertjes de
uitkomst voor de moeders maar ook een
uitgebreid assortiment wenskaarten land
kaarten, kantoorartikelen etc etc

Ook is het gezellig even snuffelen bij de
boeken want de laatste uitgaven zijn het
eerst bij De Krocht te koop

De vaste medewerkers Lambert Loesen
Rmus, die in de wintei maanden verster
kmgknjgen van Vissei sr zijn vanaf 09 00
18 00 uur in de zaak aanwezig om al die
Zandvoorters maar ook de toerist bij te
staan en advies te geven bij de aankopen

Voor vaderdag vindt men vast een ka
dootje een boek een speciaal tijdschnft
die mooie pijp of geef die man eens een
spaarpot kado

Bij De Krocht vindt u wel een leuke ver
rassmg

A «i «3«q.
Il Sr- » '

KADOT/EK

schatkist"
Voor vader

hebben wij vee/
originele

VADERDAGKADOOTJES

_^V^x ĵ-J»^« t̂J^^«j•r& DIERENSPECIAALZAAK

T WEZENBEEK
f> Grote Krocht 28 -Zandvoort

3 blikjes VLEES
voor HOND en KAT
van 1 10 p st nu 3 voor

Kattebrokjes
7 smaken, 500 gram

400 gram

DIERENSPECIAALZAAK

«üfoevo l id

Voor
bloemen, boeketten

of stukken laat

ERICA
de beste plukken!

BLOEMENMAGAZUN

Erica
Grote Krocht 24
Zandvoort

modieus, prijsbewust
één assortiment.

n

Altijd snel en
schoner!

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap
zakken

Zondvoort Groto Krocht 21
Heemstede Zandvoortselaan 69

Bloemendaul BloemendaalsewegZa
Haarlem Jan Gijzenkade 163

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Pinksterboeket
Tros-anjers

4.95
4.95

Reisburo

KERKMAN
Grote Krocht 20

Zandvoort
Tel. 02507 -

12560

PINKSTER-AANBIEDING!

Alléén vrijdag en zaterdag:

25% korting
op

LANGE PANTALONS
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Een verandering in het weer ten
goede is voldoende om de wereld
en onszelf te vernieuwen.

Marcel Proust (1871-1922)
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Lammers weer ,in'
ZANDVOORT - De toene-

mende successen van Jan
Lammers in de Renault Turbo-
klasse, misschien een kam-
pioenschap op Le Mans, doen
ook de belangstelling voor de
Zandvoortse coureur weer toe-
nemen.

Afgelopen zondag waren er
tal van jeugdige racefans die
Lammers vroegen om een
handtekening. Diverse boekjes
werden hem onder de neus ge-

; duwd toen hij na zijn succesvol
i verlopen race in de pits kwam,
" met het verzoek te tekenen.

Tekenend voor de uitsteken-
de stemming waarin Lammers
verkeerde, had hij hier geen en-
kel probleem mee, en voldeed
graag aan de verzoekjes.

„Dit is natuurlijk leuk, maar
ik weet zeker dat ik waar-
schijnlijk tien keer geruild
wordt wanneer het gaat om
een transactie van die knullen
voor een handtekening van
één van die mensen van het A-
team. Ik weet nog van vroeger
dat handtekening ruilen „in"
was, dat zal nog wel zo zijn",
lachtte Lammers na afloop van
deze kleine bestorming...

Tegenvallend bezoek
tijdens Pinksterdagen

ZANDVOORT - Voor de
strandpachters van Zandvoort is
het Pinksterweekeinde op een te-
leurstelling uitgelopen. Het som-
bere en kille weer nodigde de
gasten en dagjesmensen niet di-
rect uit tot een bezoek aan het
strand, en toen de zon dan einde-
lijk te voorschijn kwam, was het
maandagmiddag 13.30 uur en te
laat om het verloren weekeinde
in te halen.

Voor de ondernemers in het
dorp is daarentegen dit Pinkster-
weekeinde niet ongunstig verlo-
pen, veel bezoekers bleven in het
dorp, omdat de frisse wind in de
morgenuren op tweede Pinkster-
dag het strand tot „onbewoon-
baar" verklaarde. „Wij mogen
niet mopperen, wij hebben ge-
kregen wat wij verwachtten,
minder drukte dan vorig jaar,
maar wel een goed weekeinde",
is de mening van deze onderne-
mers.

Teleurstelling ook bij de organisa-
toren van de Holland Surf Cup. Vrij-
dag was het uitstekend weer, maar
zaterdag en zondag te weinig wind
om het evenement doorgang te laten
vinden, pas in de middag van tweede
Pinksterdag kon nog een slalom ge-
zeild worden, alhoewel de vereiste
windkracht 4 op zich liet wachten.
Zaterdag werd eveneens de wedstrij-
den afgevlagd.

Bij de VW heeft men de Pinkster-
drukte goed kunnen verwerken.
„Geen panieksituaties. Eerste Pink-
sterdag ontvingen wij toch nog wel
verzoeken voor kamerreserveringen.
Wij hebben slechts enkele gasten
naar buiten het dorp moeten yerwij-
zen, een groot verschil met vorig jaar,

toen van een topdrukte gesproken
kon worden", aldus een woordvoer-
der van de VW.

Verkeersdrukte
Voor dit Pinksterweekeinde waren

ook door de gemeentepolitie de nodi-
ge maatregelen genomen. „Met de
weersverwachting van het KNMI in
het vooruitzicht, die, je zou haast zeg-

DE ZON KWAM
TE LAAT . . .

gen, tegen beter weten m, volhield
dat het een zonnig en warm weekein-
de zou worden, hebben wij toch onze
maatregelen getroffen. Wij hadden,
op alles voorbereid, de diverse ver-
keersposten al vroeg in de morgen op
tweede Pinksterdag bemand. Het
bleef echter ongewoon rustig op de
toevoerwegen naar Zandvoort, zodat
wij besloten omstreeks 12.30 uur de
mensen terug te roepen. Nog geen
drie kwartier later konden zij weer te-
rug, want toen kwam de zon door, en
kwam de verkeersstroom op gang"
vertelt plaatsvervangend korpschef
Bruntink.

Kenmerkend verschijnsel deed
zich dan ook omstreeks vijf uur in de
middag voor, toen zich op de Zand-
voortselaan filevorming voor deed.
Het betrof hier zowel het uitgaande
als het toekomende verkeer van en
naar Zandvoort.

Parkeerproblemen hebben zich ui-
teraard voorgedaan, doch de voor dit
weekeinde uitgenodigde verkeers-

'•J'. MVÏ&'Sb.K» '. «SS-*S *

• Illustratief is deze foto van de temperaturen tijdens de Pinkster 1984. Slechts dapperen, en dan nog gekleed,
waagden zich in zee.

schout de heer Valente, behoefte
voor slechts enkele foutparkeerders
in actie te komen. Werden vorig jaar
nog zo'n zestig auto's weggesleept
die verkeersonveilig of verkeersbe-
lemmerend waren geparkeerd, deze
tweede Pinksterdag waren het er
slechts twintig. Wél hebben enkele
van deze foutparkeerders geluk ge-
had, want door de onverwacht, late
toeristenstroom konden een drietal
auto's alhoewel zij voor wegslepen in
aanmerking kwamen, niet meer wég-
gehaald worden. Deze autobezitters

wacht een extra hoge bekeuring.

Reddingsbrigade

Voor de leden van de Zandvoortse
Reddingsbrigade was het eveneens
een zeer rustig weekeinde. Slechts
éénmaal kwam men in aktie. In de
avonduren van eerste Pinksterdag
werd een surfer opgemerkt die zich
enkele honderden meters uit de kust
bevond. De gewaarschuwde politie

alarmeerde leden van de reddingsbn-
gade, die zich pp dat moment (22.00
uur) reeds thuis bevonden. De man
werd tussen de Zuid en het naakt-
strand op het droge gebracht. De 20-
jarige

Duitser verklaarde dat hij
's avonds was gaan surfen omdat
„men altijd zegt dat bij ondergaande
zon er hoge golven zijn". Hij kwam
echter bedrogen uit en kon door het
afgaande tij de kust niet meer op ei
gen kracht bereiken.

(Advertentie)

DOEN WAT NODIG IS

ZANDVOORT - Het tweedaags
congres van de Landelijke Contact-
raad dat in 1986 door de gemeenten
Haarlem en Zandvoort wordt georga-
niseerd, zal in Zandvoort worden ge-
houden.

Dit is mede te danken aan de be-
• middeling van wethoudtjr'Jongsman
zo werd mede gedeeld tijdens het on-

Congres Landelijke
Contactraad
langs gehouden congres van de raad
in Zoetermeer.

Ongeveer driehonderd personen
uit binnen- en buiteland, gemeente-

bestuurders, sportambtenaren en
vertegenwoordigers van sportbon-
den zullen gedurende dit congres in
Zandvoort overnachten.

De Landelijke Contactraad is een
overkoepelend orgaan waarvan on-
geveer zeshonderd gemeenten lid zijn
en houdt zich bezig met lichamelijke
opvoeding, sport en recreatie.

FLATCOMMISSIE OVERWEEGT MET WERK TE STOPPEN

,Na jaren van vragen en smeken
barsten de woningen nog van de gebreken

ZANDVOORT - Stankoverlast, kromgetrokken voordeuren van
verschillende flatwoningen, slechte staat van onderhoud van de toe-
gangsdeuren van de algemene ruimte, het opruwen van de galarij-
platen, het isoleren tussen de woningen onder de balkonkozijnen in
verband met geluidoverlast, allemaal zaken waar de flatcommissie
Lorentzstraat 23/179 en de nummers 42/148, nu al jaren over klaagt
en bij de huisbaas, de woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht, gedaan tracht te krijgen dat deze euvels worden verholpen.
Doch het resultaat van de verschillende besprekingen met het be-
stuur van EMM heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat
opgeleverd.

„Het is niet dat EMM onwillig is, men luistert beleefd en noteert de
klachten, maar er wordt niets aan gedaan. Wij zijn nu op het punt
aangeland dat wij zeggen, „laat maar zitten, wij heffen de flatcom-
missie wel op", zegt het team van bewoners dat zitting heeft in deze
commissie.

Het doel van de flatcommissie,
die in 1980 werd opgericht, was
het signaleren van gebreken aan
de flats en er voor te zorgen dat
ook de woonomgeving in en rond
de fiat aangenaam zou blijven.
Het resultaat ervan was dat de
flatcommissie hoofdzakelijk
werd geconfronteerd met klach-
ten van medebewoners, en deze
onder de aandacht bracht van
EMM. Hoewel enkele kleinighe-
den werden verholpen, bleven
een groot aantal klachten over,
waar in de loop der jaren weinig
of niets aan werd gedaan.

Stankoverlast
Sinds 1980, het jaar van oprichting,

tracht de flatcommissie Lorentz-
straat nu EMM te bewegen de vuil-
stortkokers eens te laten reinigen.

(Advertentie)

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Martó)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
iel. (020) 223596

„In de loop der jaren is daar heel wat
vuilnis naar beneden gestort. Zakken
gaan open en het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat na iedere huisvuilop-
haling er vuil in de stortkokers ach-
terblijft. In de zomermaanden, héle-
maal wanneer het een warme zomer
is, net als vorig jaar, dan kun je spre-
ken van stankoverlast als je de flat-
gebouwen binnenkomt. Wij hebben
achterhaald waar die stank vandaan
kwam. Want behalve de reuk blijft er
natuurlijk ook het punt van hygiëne.
Hoewel wij sinds 1980 verzoeken de
kokers te laten reinigen, is dit nog
steeds niet gebeurd. Het is voor ons
wel prettig dat het tot nu toe niet
warm geweest is, maar eigenlijk is
het te gek dat er na vier jaar nog niets
aan gedaan is, luidt de klacht "an de
flatcommissie.

Hetzelfde geldt overigens voor het
condens op de ramen gedurende dei
wintermaanden. „Ieder jaar is er
meer vocht tussen de ramen, soms
kun je niet eens naar buiten kijken
van het vocht, daar behoort toch wel
eens naar gekeken te worden, maar
er gebeurt niets."

Postboxen
Een ander probleem waar de bewo-

ners dagelijks mee geconfronteerd
worden zijn de kapotte brievenbo-
xen. Het schijnt één van de sporten
van de lieve jeugd te zijn te zien wie
in de korst mogelijke tijd, de meeste
brievenbussen kan vernielen. Deze
worden wel regelmatig gerepareerd,
maar het haalt niets uit, want direct,
na de reparatie liggen ze opnieuw
aan diggelen. Controle hierop is bij-
zonder moeilijk, want doordat het de
entree van het gebouw btreft, kan ie-
dereen binnenkomen.

Daarom werd door de flatcommis-
sie voorgesteld brievenbussen te
plaatsen op de galarijen, die, doordat
daar woningen zijn gevestigd, in ie-
der geval niet zo kwetsbaar zijn.

„Eerst werd door EMM gezegd dat

De Lorentzstraat, waar aan de woningen nog wel het een en ander man-
keert.

Woningraad om te zien waar het aan
schort. De onderhoudsdienst heeft te
kampen gehad met veel ziekte en wij
beschikten ook niet direct over het
technische personeel dat voor som-
mige karweitjes wordt gevraagd. Wij
zijn nu bezig met een reorganisatie
van deze dienst die bovendien zal
worden uitgebreid. Wij hebben solli-
citanten opgeroepen en verwachten
dat wij begin september met de ver-
nieuwde aanpak kunnen beginnen.
De stankoverlast lijkt mij hinderlijk,
en daar zal iets aan gedaan moeten
worden, evenals aan de brievenbus-
sen en de kromgetrokken voordeu-
ren. Ik ken de kosten niet, dat zal be-
sproken moeten worden, maar iedere
deur zijn eigen brievenbus, lijkt toch
wel het beste. Ik kan alleen maar zeg-
gen dat het onze aandacht heeft. Per-
soonlijk zou ik het jammer vinden
wanneer de flatcommissie met haar
werk zou stoppen, juist nu wij de in-
terne reorganisatie bijna hebben vol-
tooid en er een andere aanpak komt.

dat niet kon, omdat de PTT hierte-
gen wel bezwaar zou hebben. Wij zijn
toen zelf op informatie uitgegaan, en
het bleek voor de PTT wel te realise-
ren, voortaan de post per galerij af te
leveren. Dan denk je, dat probleem
kan opgelost worden. Wij stellen
EMM van onze besprekingen op de
hoogte en dan wordt er direct zuinig
gekeken en komen de kosten op tafel.
Wanneer die werkelijk te hoog zou-
den zijn dan zijn wij niet onredelijk,
maar dit kan verholpen worden, zon-
der al te veel kosten. Het regelmatig
repareren kost immers ook geld", al-
dus de commissie.

Onderhoud
Hoewel door EMM een vaste onder-

houdsploeg is ingesteld, lijkt het
werken van deze ploeg in de ogen van
de flatcommissie nogal chaotisch te
verlopen. „Wij hebben het idee dat
men echt niet weet waarmee men be-
zig is, wanneer er een goede ploeg zou
zijn, of een goede leiding dan lijkt ons
dat veel van de nu al jarenlange
klachten kunnen worden verholpen."

In de beginperiode werd door de
Qatcommissie een enquête verstuurd
naar de medebewoners met het ver-
zoek hierop te reageren en de klach-
ten te registreren. Keurig werden
toen lijsten gemaakt, en gecontro-
leerd of het echt een zaak was voor de
woningbouwvereniging of dat bewo-
ners het mankement zelf konden ver-
helpen. Slechts de algemene klach-
ten werden onder de aandacht van
het bestuur van EMM gebracht.

Ondanks beloften werden slechts
te hooi en te gras enkele zaken gere-

pareerd maar van een gerichte
aanpak kon niet worden gesproken.

„Wij hebben het op alle mogelijke
manieren geprobeerd, maar soms
krijgen wij niet eens antwoord. Wij
worden er moedeloos van. Veel bewo-
ners verhuizen en je krijgt weer nieu-
we bewoners die niet weten dat de
klachten al bekend zijn. Voor ons is
het bijzonder ondankbaar, het kostje
tijd en moeite, en als je dan geen re-
sultaten ziet, maar wel regelmatig
mag meeprofiteren van de huurver-
hogingen, dan denk je „ik kap er-
mee".

Onderhoudsdienst
Door voorzitter Jan Termes van de

woningbouwvereniging wordt gezegd
dat het zeker geen onwil is geweest
van de woningbouwvereniging dat de
klachten nog steeds niet zijn verhol-
pen. „Wij hebben een intern rapport
laten opstellen door de Nationale

Uw krant niet

ontvangen ?

ons kantoor, telefoon

17166

Bromfietsers
aangehouden

ZANDVOORT - Op vrijdag 8 juni
heeft de politie een 13-jarige Zand-
voortse jongen aangehouden, de jon-
gen, die dus niet de voorgeschreven
leeftijd voor het besturen van een
bromfiets had bereikt, reed boven-
dien zonrter helm. Ook bleek de
bromfiets niet te zijn verzekerd en
het voertuig vertoonde verder een
groot aantal technische gebreken. De
bromfiets is in beslag genomen en te-
gen de jongen zal een proces verbaal
worden opgemaakt.

Enkele uren later had de politie
haar handen vol aan een andere
bromfietser. Ditmaal betrof het een
16-jarige jongen uit Aerdenhout die
met een te hoge snelheid over de
Zandvoortselaan reed. De achtervol-
ging werd ingezet maar de jongen
was tijdig thuis om zijn bromfiets in
de garage te zetten. De politie kreeg
geen gelegenheid om de bromfiets in
beslag te nemen omdat inmiddels de
ouders van de jongen en enige om-
standers zich met het geval bemoei-
den, waardoor de jongen de kans
kreeg de garage af te sluiten. De poli-
tie achtte het noodzakelijk hem ver-
volgens de handboeien aan te doen,
omdat hij probeerde er vandoor te
gaan, en heeft hem mee naar Zand-
voort genomen. Even later bleek de
bromfiets uit de garage te zijn ver-
dwenen en de vader van de jongen
ontkende dat het voertuig ooit in zijn
garage had gestaan.

(Advertentie)

'n Goed adres:

Slagerij Aat Arbouw
Deze week alles voor de barbecue,
o.a.:

gemarineerde
ribkarbonade
500 gram 3.3U

Schouderkarbonade
150 gram

Haltestraat 12
Zandvoort-Tel. 1 26 16

2.25

Muzikale herdenking
ZANDVOORT - Op dinsdag 19 ju-

m vindt in de Hervormde Kerk te
Zandvoort een muzikale en cantorale
herdenking van Willem van Oranje
plaats.

Deze herdenking geschiedt onder
auspiciën van de gemeente met me-
dewerking van de Zandvoortse Mu-
ziekkapel, het Hervormd Kerkkoor,
het Zandvoorts Kinderkoor, het
Toonkunst Oratoriumkoor Zand-
voort en het Koor van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen
„Voor Anker", een en ander m het ka-
der van de vele herdenkingen van de
Vader des Vaderlands, die de laatste
tijd in den lande worden gehouden.

Het progoramma bestaat voor een
groot deel uit gedeelten van de bun-
del Valenus Gedenkklanken. Deze
geaamenhjke culturele manifestatie
van genoemde verenigingen begint
om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Rolemmers
voor
particulieren

ZANDVOORT - De gemeente-
raad zal worden voorgesteld een
krediet van ƒ 30.500,- beschik-
baar te stellen voor vrijwillige in-
voering van rolemmers voor par-
ticulieren.

Met dit voorstel werden de leden
van de commissie financiën m de
laatste vergadering geconfronteerd.
Zoals te verwachten viel waren de
meningen hierover verdeeld.

Aukema (PvdA) heeft zich al jaren-
lang, op verschillende gronden, ge-
kant tegen invoering van rolemmers
voor particulieren. Hij droeg zelfs op
deze vergadering een zeventiende ar-
gument aan om rolemmers uit Zand-
voort te weren.

De andere commissieleden daaren-
tegen waren van mening, dat degene
die en rolemmer wenst, deze wel kan
gebruiken. Ankie Joustra met de er-
vanng van een huisvrouw zal één der
eersten zijn om een rolemmer aan te
schaffen, al was het alleen al om de
overlast van de plastic huisvuilzak-
ken die nu gebruikt worden in te
dammen. „Wat ik er ook aan doe,
waar ik de volle zakken opsla, het
helpt niet, altijd is er wel een huisdier
te vinden, die 's nachts de zakken
open krabt en ik zit met het vuil, ik
blijf bezig op deze manier. Een rolem-
mer is hygiënischer en als je er een
plaatsje voor kunt vinden, dan schaf
je er éê aan, tenminste zo denk ik er
over".

De praktijk zal moeten uitmaken
hoeveel Zandvoortse ingezetenen ge-
bruik zullen gaan maken van een ro-
lernmer, en hoevelen er plastic huis-
vuilzakken zullen blijven gebruiken.

eze weel
AFSCHEID - Deze

maand neemt Ineke
Wind afscheid van de
Zandvoortse ge-
meenteraad, een te-
rugblik op zes jaar
raadswerk.

3

5 PAARDEN - Aan-
staande zondag be-
gint de Zandvoortse
week van het paard,
een week vol aktivi-
teiten die afgesloten
wordt met een korte-
baandraverij waar-
voor veel belangstel-
ling bestaat.

SUCCES - voor
Jan Lammers terwijl
het zaalvoetbaltoer-
nooi het einde na-
dert - pech hadden
de surfers en rols-
kiërs, die komen zon-
dag aan bod. Sport-
pagina.

7

9 VLUCHTELING -
Een vluchteling
bleek één van Zand-
voorts pastoors ge-
weest te zijn. Pastoor
Voets vond weer
nieuwe verhalen in
het Rijksarchief.

Huisbrandje
BENTVELD - Op vrijdag 8 juni

ontstond een kleine brand in de wo-
ning van een 82-jange Bentvelder. De
brand ontstond doordat de man eni-
ge kranten op een schemerlamp had
gelegd. Door de warmte van de lamp
vatten de kranten vlam. De brand
bleef beperkt tot de kranten en de
schemerlamp. De Bentvelder heeft
het brandje zelf weten te blussen

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts / 18.25 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

l Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar / 18.25, jaar ƒ 34.50
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uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

GEMEENTE-
AMBTENAAR

zoekt tijdelijk een

gemeubileerde
KAMER,

welke is voorzien van
keuken, douche en

toilet.
Brieven onder nr. 2773

bureau van dit blad.

Hoera!

Morgen mogen Arlan en Patrick

„brommen".

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

Op 20 juni 1984 vergadert de Welstands-
commissie der gemeente Zandvoort in het
gebouw van publieke werken, Raadhuisplem
4 om 15 30 uur.
De bouwplannen, die worden beooideeld,
zullen daags tevoren via de publicatie-borden
bekend worden gemaakt

Zandvoort, 6 juni 1984.

De gevoelige plek aan de mens
is zij" portemonnaie

JEAN BOISSON (geb. 1917)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 -Tel. l 23 07
is daar helemaal van overtuigd.

Daarom heet l hij horloges, klokken en wekkers m
elke prijsklasse maar wel altijd betrouwbaar en goed.
In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken.

We zijn gespecialiseerd m oude en antieke klokken
en horloges

Prijsopgave vooraf, volledige garantie.

Drogisterij' - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpeoptein - Tel. 1 50 68 /1 3812 /1 25 18

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. inpoedelsen

kl terriërs
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorgmg zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955
Aangesloten bij HTCK

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Lente '84: Renault
met de Kerstaetie. *•-*v

Rubbol DSA
Zi|deglanzende beitsverf.
Uitermate geschikt voor toe-
passing op gevelbeschietm-
gen, luifels, pergola's e d
De verwerking n heel goed.
De waterdampdoorlaatbaar-
heid is ronduit geweldig.

sikkel

U betaalt pas na december.
Renault doet u een meer dan aan-

trekkelijk financieringsaanbod op alle versies
van de Renault 11. De kei-stactie noemen we dat,
want als u vóór 30 juni tot aankoop beslist,
hoeft u pas na Kerstmis 1984 te betalen.

Het betreft hier een auto-finan-
cieringsregeling waarbij gedurende de periode
t/m 2 januari 1985 Renault de rente voor haar
rekening neemt Daarmee verdient u dus een

RENAULT 11
Financieringsactie in samenwerking met Renault Credit Nederland B.V.

hall' jaar rente en dat zijn honderden guldens,
die u dan bijvoorbeeld aan een riante zomer-
vakantie kunt besteden. Uiteraard kunt u na
december ook nog normaal door-financieren.

De Renault 11: Fel, stoer en chic.
U heeft de keuze uit 15 versies,

waarvan de unieke, nieuwe Turbo uw speciale
aandacht verdient De Renault 11 Turbo levert
pure power. Maar wat wilt u met een motor-
inhoud van 1397 cnr', met 105 paardekrachten
en een acceleratievermogen van O tot 100 km/h

in 9 seconden. Tbch heeft ie voor deze prestaties
maar weinig nodig.

De Renault 11, met 3 of 5 deuren,
is ook leverbaai' als felle 82 pk GTX, als stoere
Diesel, als chique TXE Electronic en als top-
comibrtabele 11 Automatic.
De Renault 11: Meer dan de moeite waard!

Renault 11 v.a. f 18.200,-. Aükosten
f 388-. Rijzen indKIW Wijzigingen
voorbehouden. Bij deze regeling geldt
de wettelijk verplichte aanbetaling.

Maximaal kredietbedrag 111.000.-

DOEN WAT NODIG IS
KEUR EN ZOON

P«r»dijsw«g 2
ZANDVOORT

T«l. 02507-1 5602 /
023-286182

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliën.

DE GAPER'S
VADERDAGTIPS

Leuke kadosets voor vader
Portos-set
aftershave, zeep, cologne
en aftershave-crème nu

Marbert Man-set
aftershave, zeep, cologne
en aftershave-crème nu

Portos-set
aftershave, zeep, cologne
deo-spray, scheerschuim nu

Marbert Man-set
aftershave, zeep, cologne
deo-spray, scheerschuim nu

14.95
14.95
29.50
29.50

Nieuw! Wallstreet
eau de cologne nu • -

Worth pour Homme
aftershave n u . . .

Azzard
aftershave-spray nu

Jacomo
aftershave-spray nu

Balaf re de Lancôme
badschuim 1/4 liter nu

Marbert Man
badschuim 400 ml nu

Nieuw! De Viris van Jacques Bogart
bij aankoop van 1 produkt
1 stuk zeep t w v 16 -

Amando
aftershave-spray vanaf

Amando Noir
aftershave-spray v a

Fresh-Up
aftershave 100 ml vjvan 13 75 nu

14.95
15.95
21.95
16.50
19.95
19.95

gratis
9.95
9.95
7.95

verder in ons
assortiment

PACO RABANNE
KRIZIA UOMO
AZZARO
MARBERT MAN
DIOR
KOUROS
HENRYMBETRIX
CHANEL
YVES ST. LAURENT
BALAFRE
ALAIN DELON
COURRÈGES
WALLSTREET
LAGERFELD
TABAC
OLD SPICE
SIR

Paul Gertie en Angeline
wensen alle vaders van
Zandvoort een prettige
vaderdag.

Spaar onze kassabonnen.
Bij 100.- kassabonnen
ontvangt u 3.- terug.
(Geldt niet voor
geneesmiddelen).

Drogisterij
De
Gaper
Kerkstraat 36 - Zandvoort

100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2 uur voertuigbeheersing voor 30.-,

m,m.v. oud-coureuren anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT 20 - TEL. 02507 -1 20 71

Het is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

Ook verhuur van barbecues.

Vreeburg & Zn.
HALTESTRAAT 54

ZANDVOORT
TEL. 1 24 51

„SPLIT"
Zl J LWEG 86-HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.
Ook voor partijtjes,
goulashsoep met stokbrood
div. soorten geroosterd
vlees
puree-saus
Servische salade
palacinka

Van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-PIANOMUZIEK

Ejnm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
RUILRUBRIEK JUN11984

1. aangeboden: 4-kamer-duplexwoning
A.J.v. d. MOOLENSTRAAT
Huur: f 534.35 per maand.
eengezinswoning, minstens 2 slaapkamers,
niet in nieuw noord.
4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur. f 462.15 per maand.
eengezinswoning

4-kamerflatwoning
VAN LENNEPWEG
Huur: f 247.20 per maand.
benedenwoning (voorkeur) of 3-kamerwoning,
geen flat.

4-kamerflatwoning
CELSIUSSTRAAT
Huur: f 443.95 per maand.
2-kamer(flat)woning begane grond. Liefst in
centrum of zuid.

gevraagd:

2. aangeboden:

gevraagd:

3. aangeboden:

gevraagd:

4. aangeboden:

gevraagd:

5. aangeboden:

gevraagd:

6. aangeboden:

gevraagd:

7. aangeboden:

gevraagd:
8. aangeboden:

gevraagd:
9. aangeboden:

gevraagd:
10. aangeboden:

gevraagd:

11. aangeboden:

gevraagd:

3-kamerflatwoning
BREDERbDESTRAAT (Sandevoorde)
Huur: f 535.55 per maand.
benedenwoning, liefst 3 kamers.

2-kamerwoning
NIEUWSTRAAT
Huur: f 364.55 per maand.
eengezinswoning centrum

3-kamereengezinswonïng
L'AMISTRAAT
met voor- en achtertuin.
Huur: f 262.- per maand.
grotere eengezinswoning in oud-noord.
2-kamerbenedenwoning
SWALUESTRAAT
met voor- en achtertuin.
grotere (flat)woning in centrum

4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur: f 636.05 per maand.
2-kamei'woning (niet in noord)

eengezinswoning
POTGIETERSTRAAT
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, c.v., open haard en berging.
grotere eengezinswoning met c.v.

duplexwoning
HELMERSSTRAAT
bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, keuken.
eengezinswoning.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands
rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt dat volgt op het,
op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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SPORTLIEDEN VERWACHT

pensportenweekeinde
:en absolute primeur

• 'Hoofdmoot in het weekend van
16 en 17 juni op het Circuit Zand-
foort zijn de Nederlandse kam-
^ioenschappen wielrennen voor
nieuwelingen, nieuwelingen da-
hes, junioren, veteranen en lief-
jebbers. Naast deze titelstrijd,
jie de belangrijkste ruimte in-
jeemt in het programma, zijn er
Wedstrijden met rolschaatsers,
ietseross, tri-skates, zeepkisten,
ïjlski en ligüetsen. Een weekend
het de zg. „stille" sporten, met
ionderden deelnemers. Zowel
zaterdag 16 en zondag 17 juni, de
jehele dag activiteiten pp de
jandvoortse piste én gratis toe-
jang.
l_

Nationale
kampioenschappen
jvielrennen

! Het is alweer ruim 15 jaar geleden
jat er kampioenswedstrijden voor
fielrenners op het Circuit Zandvoprt
jerden gehouden. Onder auspiciën
ian het KNWU nu dus weer coureurs
ip de smalle bandjes op het Grand
Prix-circuit, wat in wielerkringen als

bijzonder zwaar wordt aangemerkt.
Zaterdagmorgen 16 juni starten de

nieuwelingen heren om 09.30 uur en
om 13.30 uur de nieuwelingen dames,
terwijl de junioren om 15.15 uur de
Nederlandse kampioenschappen
voor die dag afsluiten. Zondagsmor-
gens om negen uur kunnen de toer-
fietsers twee uur lang vrij rijden op de
baan, waarbij een leuke herinnering
zal worden aangeboden. Om 13.15
uur rijden de veteranen voor het Ne-
derlands kampioenschap, terwijl de
liefhebbers om 15.15 uur de wedstrij-
denreeks van de wielrenners beslui-
ten.

Tri-skates
Populair gesproken noemen we tri-

skates schaatsen op wieltjes. Niet be-
paald een tak van sport om lichtzin-
nig over te praten, immers de top van
de Nederlandse marathon- en kern-
ploeg zal acte de présence geven. We
noemen een paar namen: Jeen v.d.
Berg, Frits Schalij, Hein Vergeer,
Emiel Hopman, Dries van Wijhe, ter-
wijl met de rest van de kernploeg-le-
den nog onderhandelingen gaande
zijn.

Ook zal starten Wim Westerveld,
de winnaar van de alternatieve elfste-

dentocht in Canada en Ron Berteling
de aanvoerder van de Nederlandse
ijshockeyploeg. Op het eind van de
zaterdag rijden de tri-skaters een
wedstrijd over 10 km, terwijl er zon-
dags sprintwedstrijden zijn.

Rolski
Vrijdagavond 15 juni om 19.45 uur

beginnen de rolski-wedstrijden al,
terwijl op de zondag er spectaculaire
rolski-sprintwedstrijden worden ge-
houden. Rolskién is skién op wieltjes
en een goede voorbereiding op de
wintersport. Velen beoefenen deze
sport om conditie op te doen en ge-
zond te trimmen, de wil om daarna
aan wedstrijden mee te doen komt
dan vanzelf.

Andere onderdelen
Een ander belangrijk onderdeel dit

weekend zijn de ligfletswedstrijden.
Na de primeur van verleden jaar zijn
heel wat Nederlandse zelfbouwers
hun schuurtjes ingedoken om zelf
hun constructies te maken. Er zijn nu
meer dan 20 vaste deelnemers. Als
onderdeel van het 10-sportenweek-
end staat de ligfietswedstrijd ge-
pland op zondag van 11.00 tot 11.30
uur. Verder zijn er nog wedstrijden en
demonstraties in rolschaatsen, zeep-
kisten en fletscross.

Een prima weekend voor bewegend
Nederland en uiteraard uitstekende
mogelijkheden voor het publiek om
deze wedstrijden bij te wonen en, zo-
als gezegd, de toegang is geheel gra-
tis.

• Tri-skate wedstrijden op het Cir-
cuit Zandvoort, met vele toppers uit
de schaatssport.

16-17 juni 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
KOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
ta Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
Weekenddiensten worden verstrekt
Jfe de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
«|en tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
wn Kempen tel. 13073.
WJKVERPLEGING: voor informa-
* over dienstdoende wijkverpleeg-
wndige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
*dshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
foort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
J13233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-

oeckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE

HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

Avondwandeling
ZANDVOORT - De Koninklijke

Maatschappij van Plant- en Tuin-
kunde, afdeling Zandvoprt, organi-
seert op woensdag 20 juni een avond-
wandeling door de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. De wandeling, die
ongeveer twee uur zal duren, wordt
deskundig geleid door de heer Jan
Warmerdam. Er wordt om 19.00 uur
gestart bij restaurant „Trefpunt", de
ingang van de duinen aan de Zand-
voortselaan. De rondleiding is gratis,
maar de deelnemers dienen uiteraard
wel de toegangsprijs voor de duinen
te betalen.

Overblijfselen uit de ijstijd
r avoriete vakantieplaats bij
uitstek is voor mij zonder meer
het zuidwesten van de rustieke
provincie Drente. Schitterend,
die natuur en die vrijheid, waar-
van je hier nog optimaal kunt ge-
nieten. Het leven verloopt er aan-
zienlijk minder gejaagd dan bij
ons in het westen. Tijdens de re-
cente korte vakantie met het ge-
zin aldaar gingen mijn gedachten
weer onwillekeurig terug naar de
vorming van het Drentse land-
schap ten tijde van het verdwij-
nen van de laatste ijsmassa's aan
het einde van de ijstijden. Dit is
een periode uit de geschiedenis
van de aarde die gekenmerkt
werd door een sterke daling van
de temperatuur en een uitbrei-
ding van het landijs over grote de-
len van de continenten. Van de
laatste ijstijd is het meest be-
kend. Hij begon ongeveer 600.000
jaar geleden en eindigde ongeveer
8500 jaar v. Chr. In deze ijstijd
kunnen vier koude perioden wor-
den onderscheiden, waarin het
landijs zich sterk over Npord-Eu-
ropa, en in de derde periode ook
over Nederland, uitbreidde. Deze
koude perioden werden onderbro-
ken door warmere, waarin het ijs
voor een groot deel afsmolt. In de
koude perioden waren de zomers
minder warm en in de winter
vroor het dat het kraakte; er viel
meer sneeuw dan gewoonlijk.
Over de oorzaken van deze daling
weten we niets. Men schat de da-
ling van de jaartemperatuur op
ongeveer 4 gr. C.

In bergachtige streken van Eu-
ropa, zoals Zwitserland en Scan-
dinavië, had de verlaging van de
temperatuur een merkwaardig
gevolg. Iedereen kent wel de
mooie foto's uit die landen, waar-
op we grote ijsschollen zien, die
op de helling van het gebergte lig-
gen. Zulke ijsschollen heten glets-
jers. Ze worden boven in het ge-
bergte gevoed door de sneeuw en
glijden langzaam langs de helling

naar beneden, tot ze in gebieden
komen, waar het zo warm is, dat
het einde van de gletsjer afsmelt.
In de ijstijden werden die glets-
jers steeds groter. De Zwitserse
gletsjers bedekten het hele land
en de Scandinavische gletsjers
vormden in Scandinavië één ijs-
massa, landijs, zo genoemd om-
dat het een heel land bedekte,
honderden meters dik. Bij voort-
gaande daling van de tempera-
tuur gleed dat landijs langzaam
naar het zuiden, naar lagere stre-
ken. In de derde koude periode
van de ijstijd bereikte het Scandi-
navische landijs ook Nederland
en bedekte zowat de helft ervan.

De ijstijd heeft vooral in Drente
een aantal herinneringen achter-
gelaten. Het ijs had bij zijn komst
wallen van zand voor zich uitge-
stuwd, die we nu kennen als de
Hondsrug en de Halvelterrug, on-
geveer 20 meter boven de zeespie-
gel gelegen. Bovendien zaten in
het landijs geweldige rotsblokken
vastgevroren, die er op een of an-
dere manier in terecht waren ge-
komen. Bij het smelten van het ijs
bleven die blokken, zwerfstenen
genoemd, achter. Oude bewoners
van ons land hebben die
rotsklompen gebruikt om er be-
graafplaatsen van te maken, de
zogeheten hunebedden. De groot-
ste is wel die bij Borger. Dit hune-
bed is 21 meter lang, heeft 45 op-
staande stenen en 9 dekstenen,
waarvan de grootste 20.000 kg.
weegt.

Aan de afwisseling van ijstijden
en tussentijden is in zoverre een
eind gekomen, dat we sinds een
goede 10.000 jaar in een slotfase
van de laatste ijstijd leven. We
kunnen met grote waarschijnlijk-
heid aannemen, dat het langza-
merhand op aarde nog warmer zal
worden. Sterke afsmelting van al-
Ie gletsjers op de wereld en van
het poolijs wijzen in deze richting.
Of daarna noe weer eens een kou-

,door Paul Dekkers •'•*• „

de tijd zal aanbreken, dat kan nie-
mand voorspellen.
Het pinksterweer

Pinksteren is droog geweest.
Maar vooral op tweede pinkster-
dag heeft de zon de grootste moei-
te gehad om door de wolken heen
te komen. Alleen op eerste pmk-
sterdag kwamen uren achtereen
zonnige momenten voor; de tem-
peratuur sloot zich daarbij aan
met een maximum van 20,8 gr. C.
in Mijdrecht. Tweede pmksterdag
bleef daar met 16,7 gr. C. toch wel
ruim bij achter.

Overigens gaven beide pink-
sterdagen een duidelijke verbete-
ring te zien van het weer vergele-
ken met eind vorige week, toen
we enkele onaangenaam koude
junidagen beleefden. Wie vorige
week vrijdagavond op radio Ron-
devenen had afgestemd kon mij
o.m. horen zeggen dat het kwik in
de thermometer die dag in Mij-
drecht niet hoger was geklommen
dan tot 13,4 gr. C. Dit was nou
echt zo'n „zomerdag", die in tem-
peratuur maar weinig verschilde
van een warme winterdag. Im-
mers, in de kerstnacht van vorig
jaar was de temperatuur in deze
plaats opgelopen tot 12,7 gr. C.,
zegge en schrijve 0,7 graden ver-
schil.

Temperatuurnormalen periode
13-20 juni:

maximumtemperatuur (over-
dag): 21 gr. C.

minimum tempera tuur ('s
nachts): 10 gr. C.

Hoe de duiven
vlogen

ZANDVOORT - De Zandvoortse
postduivenvereniging PV Pleines
hield onlangs voor de derde maal een
wedvlucht vanaf Paronne. De duiven
legden een afstand van 294 km af en
de snelste duif ontwikkelde een snel-
heid van 106 km per uur. De duiven
werden om 07.30 uur gelost. De eerste
duif werd om 10.17 getoond.

Uitslag:
l.R. Driehuizen: l, 15, 16, 17, 18,

25;
2. E. v.d. Meulen: 2, 7, 11, 14, 30;
3. H. Terol: 3, 4, 6, 12, 20, 28, 29;
4. R. Harms: 5;
5. P. Peters: 8, 13, 19;
G. R. Sinnige: 9;
7. J.P. Heeremans: 10, 23;
8. A.C. Molenaar: 21, 22, 26;
9. J.B. Koper: 24;

10. G. Dorsman: 27;
11. H. Heilegers: 31.

Verwarde vrouw
aangetroffen

ZANDVOORT - Op woensdag 6 ju-
ni werd een geheel ontklede vrouw
aangetroffen in de tuin van een bewo-
ner aan de Blinkertweg. De vrouw
maakte een verwarde indruk en wil-
de de inmiddels gewaarschuwde poli-
tie niet haar adres en naam vertellen.
Na enig aandringen trok ze haar kle-
ren weer aan. De vrouw had een grote
stapel oude kranten bij zich en haar
polsen vertoonden recente verwon-
dingen. Uit een onderzoek bleek dat
de vrouw imiddels als vermist was
opgegeven in Amsterdam. Het betrof
een 40-jarige inwoonster van de
hoofdstd. De vrouw is enige tijd bij de
SPD te Heemstede onderzocht, maar
wilde niet voor verpleging worden
opgenomen. Na het onderzoek is ze
weer naar Amsterdam terugge-
stuurd.

Expositie

Evenementen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

WV heeft tot het eind van de maand
juni de volgende evenementen op het
programma staan:

Zo. 17: rolski-sprintwedstrijd, cir-
cuit 12.00 uur

zo. 17: dressuurwedstrijd, ruiter-
sport centrum Zandv. 10.00 uur

za. 16, zo. 17: 10-sporten weekend,
circuit 09.00 uur Nederlandse kam-
pioenschappen wielrennen

zo. 17 t/m ma. 25: week van het
paard

ma. 18: Vara Knock-outshow, cir-
cuit 13.00 tot 18.00 uur

di. 19: avondfietstocht, start 18.30
uur 30 km, strandpaviljoen 8 „Tref-
punt"

di. 19: Willem van Oranjeherden-
king n.h. kerk, 20.15 uur

wo. 20: bridgen Gemeenschaps-
huis, 20.00 uur

wo. 20 ponyraces strandrotonde,
19.00 uur

wo. 20: strandlopen 4 en 8 km, start
19.30 uur, strandpaviljoen 18 „Tha-
lassa"

vr. 22: midzomernachtloop, start
rotonde 23.00 uur

vr. 22 t/m zo. 15 juli expositie cultu-
reel centrum Marika Pisam, schilde-
rijen en tekeningen - Helen West-
geest, schilderijen en aquarellen

za. 23: cross-country mange de
Bokkendoorns, 14.00 uur

za. 23, zo.24: auto- en motorraces,
circuit 13.00 uur

zo. 24: ringrijderij, Gasthuisplein
16.00 uur

ma. 25: kortebaandraverij, Zee-
straat 15.00 uur

di. 26: avondfietstocht 30 km, start
18.30 uur, strandpaviljoen 8 „Tref-
punt"

wo. 27: bridgen Gemeenschapshuis
20.00 uur

wo. 27: strandlopen 4 en 8 km, start
19.30 uur, standpaviljoen 18 „Thalas-
sa"

vr. 29: concert N.H. Philharmo-
nisch Orkest, n.h. kerk 20.15 uur
za. 30: kunstzeilevenement, wsv
Zandvoort

GEVONDEN
ZANDVOORT - De Zandvoortse

politie maakt bekend dat tijdens de
maand april de volgende voorwerpen
naar het bureau werden gebracht:

Vier honden, een poes, een parkiet,
twee geitjes, rieten mand met in-
houd, vier portemonnaies, LP's en
boek, schoolboeken, horloge, allerlei
goederen uit een Renault, lederen
jack, 5 bankbiljetten, fietslamp, pak-
je foto's, sleuteletui, zilveren kettink-
je, twee handschoenen, jack, brilleko-
ker, armbandje, broche.
Kijkdag voor gevonden fietsen
Uitsluitend elke tweede en vierde
woensdag van de maan/i tussen 14.00
en 15.00 uur in dè^politie-opslag-
plaats aan de Bm. van Alphenstraat.

ZANDVOORT — In verband met
werkzaamheden aan de spoor-
wegovergangen, zullen deze voor
al het verkeer gestremd zijn, te
weten:

Haltestraat - in de nacht van
17 op 18 en van 18 op 19 juni van
23.00 tot 07.00 uur.

Sophiaweg — in de nacht van
19 op 20 en van 20 op 21 juni van
23.00 tot 07.00 uur.

WATER
Datum
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

HW
4.32
5.13
5.54
6.35
7.17
8.02
8.50
9.43

LW
0.21
0.55
1.32
2.13
2.57
3.40
4.23
5.13

HW
17.01
17.43
18.24
19.07
19.48
20.31
21.20
22.12

LW
12.35
13.21
14.01
14.50
15.23
15.55
16.40
17.40

Maanstanden: donderdag 21 juni LK
13.10 uur.
Doodtij: vrijdag 22 juni NAP + 58 cm.

JEEKEND: 16-17 juni 1984
*ERVORMDE KERK, Kerkplein
«ondag geen dienst.
«emeensch. dienst in de gerefor-
«erde kerk, Julianaweg.
Jfidag 10.00 uur: Ds. M. E. Brink-
™an. Crèche aanwezig.
^REFORMEERDE KERK, juiia-
5»weg 15

*"dag 10.00 uur: Gemeensch.
5nst, dr. M. E. Brinkman. Thema:
'Oraham's geloof op de proef ge-

ffld." Kindernevendenst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-

'N'D, Brugstraat 15
=- verband met het overlijden van
|S°' dr. A. van Biemen, is er geen
Senst op zondag 17 juni.
gjpOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-

k „St. Agatha" Gr. Krocht
„ 19.00 uur E.V. orgel/samen-

- zondag 08.45 uur: stille viering.
8>ndag 10.45 uur: Hoogmis m.m.v.
af Caeciliakoor. Thema: „Namen
^?t God"

ERK VAN DE NAZARENER Zijl-
& 218 te Haarlem.
g"aag 09.30 uur: zondagsschool, bij-

K\'g,esPreksgroepen, 10.30 uur: mor-
in

nüienst ds. Holleman, Rotterdam,
uur- Avonddienst Ds. 3. Over-
woensdag 20.00 uur: bijeen-

>mst bijbelstudie/bidstond.
;"• CHRISTELIJKE GEMEEN-
:«APSBOND
"ft samenkomsten gedurende de
'ermaanden.

;«OVA'S GETUIGEN
m- Elswoud, zondag 9.30-11.30

• Smedestraat 37, Haarlem
«dag 19.30-21.25 uur: idem.
.pJ^sen R. van Rongen, Van
epnorststraat 36, Haarlem, tel.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiim
I H e t einde van d e achttien- r - " ^ ^™™2™£°y™. IHet einde van de achttien-
_ de eeuw was een zeer woeli-
= ge tijd. Er waren velen die
l bezwaren hadden tegen het
H bestuur van de stadhouders
= uit het huis van Oranje: zij
S verlangden iets nieuws en
= verenigden zich in de bewe-
= ging van de patriotten die al-
S lerlei plannen beraamden
= om te ontkomen aan het ge-
5 zag van de Oranjes.
S Anderen vonden dat ge-
s drag een schande. Was de
S prins Oranje niet door God
S gezonden om de Nederlan-
= den te leiden? Men sloot zich
S aaneen om de prins de hel-
5 pen en dit was de partij van
5 de Orangisten.

| Gerardus Keuken
l predikt revolutie
£ Nu woonde er in het
i Utrechtse plaatsje Montfoort
= een felle tegenstander van
5 Oranje, een jonge kapelaan
= Gerardus Keuken. Hij zat de
= vergaderingen van de pa-
§ triotten voor, stuurde aan op
s het vormen van een eigen le-
i gertje. Soldaatje spelen
= vond hij prachtig maar toen
| in 1787 het echt tot een tref-
Ü fen kwam tussen patriotten
s en orangisten, viel met name
5 in Utrecht de hele beweging
g als een kaartenhuis in el-
g kaar.
= In Montfoort gaven ze de
l kapelaan de schuld: ze
g schreeuwden dat hij hen had
l misleid en dat zij niet meer
l naar zijn diensten zouden

r- UIT ZANDVOOR TS HISTORIE -]

De Vluchteling
komen. „Jij kunt maar beter
de vlucht nemen" zo zei de
pastoor „en liefst zo ver mo-
gelijk uit de buurt. Collega's
zullen je na deze herrie ook
niet opnemen. Probeer eens
wat anders".

Onderduiker
Een van de weinigen, die

hem trouw gebleven was,
was een visserman uit Mont-
foort. Toen Keuken bij hem
zijn nood kwam klagen, zei
hij tegen hem „Ga naar een
dorp langs de kust. Daar wo-
nen vissers die geen tijd heb-
ben gehad zich met politiek
bezig te houden. Van al de
herrie weten ze niets en als je
daar je koest houdt, kun je
rustig leven".

Keuken besloot het te doen
en na wat omzwervingen
kwam hij in 1788 in Zand-
voort aan.

Man wat moetje doen?
In Zandvoort woonden al-

leen maar vissers en toen hij
berooid en wel, met de plun-
jezak 'op de schouder, naar
een onderkomen ging zoe-
ken, vroegen ze hem „Wat
kun jij voor de kost doen?"
Toen vertelde hij hun dat hij

kapelaan was geweest maar
wat ruzie in de gemeente had
gekregen. In Zandvoprt wil-
de men er verder niet over
horen: men bracht hem bij
een katholieke visser Dui-
venbode met de mededeling
„als jullie een goedkope ka-
pelaan willen hebben, dan is
er hier een".

Duivenbode roept
gemeente bijeen

Nu was de geestelijke zorg
die men vanuit Overveen
kreeg niet iets om over naar
huis te schrijven. De priester
sloeg heel vaak over en de
klachten van de mensen
haalden niets uit. „Maar nu"
zo zei Duivenbode in de ver-
gadering „hebben we hier
een vluchteling die elke zon-
dag wil voorgaan en bij ons
wil blijven wonen zodat we
een beroep op hem kunnen
doen". De mensen braken
het hoofd niet over de vraag
waarom hij vluchteling was;
ze waren evenals Duivenbo-
de al blij genoeg dat ze wer-
den geholpen en Keuken en
de gemeente waren het heel
gauw eens over de voor-
waarden waarop hij hun
pastoor zou worden.

Nu was er een pastoor in
Overveen die gruwelijk het

wind naar Zandvoort te
gaan. Toen Duivenbode, op
verzoek van de gemeente,
eens met pastoor Schellens
ging praten om alle misver-
standen uit de weg te rui-
men, vond hij het zonder
meer goed.

En de vluchteling werd
pastoor

Zo kreeg Zandvoort weer
een eigen pastoor. Ach voor
wat eten konden ze in het
dorp nog wel zorgen en Keu-
ken was gelukkig dat hij de
dans was ontsprongen. Om-
dat hij geen narigheid wilde
hebben, bleef hij ingeschre-
ven als lid van de Utrechtse
clerus. Met de pastoors uit
de buurt en met het kapittel
uit Haarlem had hij geen en-
kel kontakt.

Van zijn werkzaamheden
is verder niets bekend. Al-
leen komt zijn naam voor in
een dodenlijst op het bis-
schoppelijk archief. Daar
stond genoteerd „Gerardus
Keuken, pastoor 2 juni 1793,
overleden in Zandvoort be-
horende tot het priesterdis-
trikt Utrecht".

Een ander die hem mis-
schien nader heeft gekend
heeft naast deze naam ge-
schreven „nu hebbe hij vree-
de".

door:
Bertus Voets

HAARLEM - In het gebouw Noord-
Holland, J.J. Hamelinkstraat hoek
Schipholweg-Buitenrustbrug te
Haarlem, is van 13 juni tot en met 10
juli een expositie ingericht van de ge-
broeders Kenne en Pépé Grégoire.
Het betreft een gecombineerde expo-
sitie van schilderijen, objecten en
beelden van twee kunstenaars, die
zowel in binnen- als buitenland met
succes hun werk al enige malen heb-
ben getoond. Zowel Kenne als Pépé
hebben hun opleiding gehad aan de
Rijksacademie van Beeldende Kun-
sten te Amsterdam.

Kenne Grégoire heeft voor zijn
werk de zilveren ,,Prix de Rome" ont-
vangen, terwijl Pépé in aanmerking
is gekomen voor zowel de Uriot als de
Buijs-van Hulten prijs.

De expositie is gratis toegankelijk
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Windkracht 11. Beeld van Pépé Grc-
goire ~ . . . -

DE NIEUWE VANGST 1984 \
NU AL B'J D1RKSON!
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• HOOFDDORP:Mirfctluri55 «NIEUWVENNEP:
Hoofdweg 1185 *ZWANENBURG: Dennenlun 18

* ZANDVOORT: Burg. Engctbertutrut 21



De nieuwe geur van'
Etienne Aigner.:.

f45,-
Exclusief voor Zandvoort

'J
Drakkar Noire f 19,95.

*Macassar Rochas f 19,95
Amando f 14,95

Etienne Aigner,
Reisset f 29,50

Etienne Aigner, Eau de
Toilette + zeep f 19,50.

Jacques Bogard. ..
Bij elk artikel een gratis

stuk zeep t.w. van f 14,50.

^ pierre cardin
pour monsieur

Pierre Cardin, After Shave
Spray, f 19,50.

Cerruti, speciale
aanbieding, Eau de Toilette

Spray f23,50*

Givenchy, Spray, f 19,50.

Krizia Uomo, va. f 29,50.

Nino Ceraiti, Sport
Cologne, f27,50.

paco rabanne
pour homme

Paco Rabanne, v.a.
f 26,50.

T.

Grès pour Homme
f 17,95.

Aqua Brava, After Shave
Spray f 12,50.

Dunhill, After Shave Spray,
f 12,50

Rothschild, Reisset,
f 49,75

MARBERT
Marbert, After Shave Spray,

f25,-.

After Shave va. f 36,-
Tijdelijk met gratis linnen

Alain Delon tas!

RICCI
POUR HOMME

Eau de Toilette, After Shave,
Zeep, Badpreparaten enz.

T.

LACOSTE

De nieuwe manier om
Lacoste te dragen! Eau de
Toilette, After Shave, Soap,

Bath en Showergel.

Bij aankoop van Flacon
Lacoste ontvangt u een

waardecoupon die u recht
geeft op 10% korting bij

aankoop van Lacoste
, kleding bij Philipsen

Mannenmode, Zandvoort.

ALLE TOPMERKEN IN VOORRAAD

HALTESTRAAT 8 -
ZANDVOORT, TELEFOON: 02507-10123.
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LEKKERETEN

IVOOR WEINIG GELD!

WOE-DO-VRIJ 900-1800UUR
ZATERDAG 900-1500UURDE WITTE

VLEESHAL
HILLECOM:HOOFDSTRAAT83-ySSE:BLOKHUlS18 l iaop!onsruiaaiBotermarkt00

ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

Dcslagcrijwaardcklantnogccbtkoningis! is de GEHELE WEEK GEOPEND!

VELDBOEKET
p. bos

DUIZEND-
SCHOON
p. bos

3.95

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

Ook vader houdt
van bloemen
van Erica . m m

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
Grote Krocht 24 - Zandvoort

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht28-Zandvoort

3 blikjes VLEES
voor H ON D en KAT H "Ml
van 1.1 Op. st. nu 3 voor ...*«•/U

Kattebrokjes
7 smaken, 500 gram

l6HS 400 gram

.DIERENSPECIAALZAAK

Altijd snel en
schoner!

^B SlOinenj/ury uieaiiing ̂  ̂Aieanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstade: Zandvoortselaan 69
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

Het is al zomer bij Aart Veer
met dagelijks verse pruimen - perziken - nectarines - rade bessen

kersen - meloenen - verse aardbeien

tegen zonnige prijzen

Grote Krocht-winkeliers
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INEKE WIND, EEN VERTROUWD GEZICHT VERDWIJNT UIT DE RAAD
Ineke Wind, lid van de Partij van de Arbeid, heeft besloten met het raadswerk te

stoppen. Het is haar niet mogelijk haar werk (beleidsmedewerkster van de gemeente
Haarlem op emancipatiegebied) én haar huishouden én het raadswerk te combineren
„Wil je het goed doen, dan kost het raadswerk echt uren per maand, daar heb ik de tijd
niet meer voor. Dan zou ik het halfbakken moeten doen en dat kan ik niet, dus tijd om te
stoppen" is haar vrij laconieke uitleg.

Ze zal worden opgevolgd door Pim Kuijken, nummer vier op de lijst bij de laatste
verkiezingen.

In 1976 werd Ineke Wind lid van de Partij van de Arbeid, en via de Rooie Vrouwen
belandde ze in de Zandvoortse raadszaal, waar ze destijds de jongste was. Het Zand-
voorts Nieuwsblad publiceerde op donderdag 5 oktober 1978 een interview met het jonge
raadslid waarin ze ondermeer zei: „Ik zou graag zien dat de raad voor vijftig procent uit
vrouwen zou bestaan, maar dat zal wel een wens blijven". Geen vrouw die haar opvolgt
en wat is er terecht gekomen van haar enthousiasme en de idealen waarmee ze haar taak'
begon? Opnieuw een interview met Ineke Wind, bijna zes jaar en vele raadsvergaderin-
gen later.

Je moet blijven
;erugkoppelen naar de
mensen waarvoor je zit''
i De inzet en inbreng van Ineke
Wind is in de afgelopen periode
jroot geweest, terwijl haar vast-
joudendheid spreekwoordelijk
fras. Trouwe bezoekers aan de
gemeenteraadsvergaderingen
visten dat Ineke Wind voor de
•ondvraag meestal een aardige
rraag in petto had, die direct be-
rekking had op de praktijk.
Vragen over verkeersproble-

jien, gesignaleerde moeilijkhe-
len bij de volkstuinders, het
unctioneren van de gemeentelij-
te Sociale Dienst, vragen over
iet jeugd- en jongerenwerk, op
Ie praktijk gerichte vragen, die
Ie praktische geest van de vra-
;enstelster verraadde.

Vragen ook waaruit bleek dat
neke Wind nimmer de achter-
an uit het oog verloor, de men-
en die voor haar stemden en
laar hadden gekozen, een werk-
rijze die ook bekend werd, want
Ie mensen kwamen bij haar met

)rempelvrees

Eén van haar bezwaren in 1978 was,
at de kiezers zo vaak drempelvrees
ebben ten aanzien van officiële in-
tellingen en gebouwen. „Het is heel
elangrijk dat de mensen je weten te
inden. Dit kunnen wij natuurlijk be-
eiken door het fractie-overleg in
ipenbare vergaderingen te houden,
paar toch is dat niet genoeg. De
pensen die naar de vergaderingen
tomen, hebben voor een deel al die
[rempelvrees laten vallen. Nee, ik be-
ioel de mensen die problemen heb-
'len met bijvoorbeeld sociale instel-
tngen. Ik zit de hele dag in Zand-
'oort, ik ben meestal thuis. Daarom
DU ik willen dat de mensen met pro-
Jlemen mij gewoon thuis durven bei-
en". Dat zei ze in 1978, en nu ...?
[ Breed lachend zegt ze: „Nu bete-

kent het, opnieuw aangebrande aard-
appelen, want de mensen bellen wel,
maar meestal als ik net aan het eten
koken ben", en vrij snel terugkerend
tot de realiteit: „dat bedoel ik na-
tuurlijk niet. Heb ik dat gezegd in
1978? Nou, dan ben ik in die opzet ge-
slaagd, want ik word regelmatig ge-
beld en dan meestal over de sociale
dienst. Hoe de mensen formulieren
moeten invullen, hoe bepaalde din-
gen werken, en ja ook klachten over
deze dienst".

Sociale dienst
De sociale dienst, het reilen en zei-

len hiervan. Eén van dé zorgenkinde-
ren in Zandvoort waarvoor Ineke
Wind zich heeft ingespannen. Ze
heeft twee verschillende wethouders
meegemaakt, die ieder een eigen in-
terpretatie hadden van hun porte-
feuille, zijn die te vergelijken?

„Eigenlijk niet. Kijk Van der Meije
was meer het regententype. Ten eer-
ste waren er in het begin niet zoveel
inwoners die gebruik maakten van
de sociale dienst, ten tweede waren
dat meestal ouderen. Alles ging vol-
gens de regeltjes van de wet, zo wa-
ren ook de ambtenaren opgevoed.
Wat buiten de regeltjes ging, dat gaf
aanleiding tot problemen. Ik ben blij
dat wij met vereende krachten de bij-
standscommissie in die jaren van de
grond getild hebben. (De bijstands-
commissie beslist over alle aanvra-
gen van bijstand en RWW, red.)

Onder Van der Meije hebben wij
toch wel vernieuwingen doorgedrukt,
ook al was het een bestuurder van de
oude stempel. Maar de laatste jaren
is door het grote aantal cliënten van
deze dienst alles in een stroomver-
snelling geraakt, de cliënten werden
jonger en mondiger, en ja, dan moet
je natuurlijk zorgen dat je de greep
daarop niet verliest".

Bij Jan Jongsma gaat het anders,
hij heeft al veel nieuwe dingen op de
rails gezet, maar hij vergeet steeds te-
rug te koppelen naar de raadscom-

missie. Ik heb hem wel eens gezegd:
„Je zit hier niet als een direkteur van
een garagebedrijf', dat klinkt mis-
schien hard. Hij heeft goede ideeën
maar je kunt niet in je eentje door
hollen, dat wordt door hem wel eens
vergeten.

Trouwens ook de ambtenaren die
het werk moeten uitvoeren moeten
wennen aan het veranderd functione-
ren van hun dienst. Dat valt natuur-
lijjk niet mee als je het jarenlang zo
gedaan hebt, en het moet nu anders.
Als wethouder moet je je ambtenaren
mee hebben, en ik weet niet of ieder-
een al rijp is voor de veranderingen.
Bovendien kunnen raadsleden een
wethouder opvoeden en een wethpu-
der de raadsleden, een wisselwerking
die voor iedereen gezond is, als je het
doel niet uit het oog verliest".

Samenwerking
Eén van de punten die Ineke Wind

in 1978 hoog in het vaandel had, was
een goede samenwerking, Of dit nu
op politiek, sociaal terrein of anders-
zins is.

Een goede samenwerking is een ge-
geven dat ook in 1984, misschien nog
meer dan anders door haar wordt ge-
waardeerd. „Ik moet zeggen dat er in
Zandvoort altijd wel een goede sa-
menwerking is geweest, ook tussen
vertegenwoordigers van andere par-
tijen, en dan denk ik bijvoorbeeld
aan Rita de Jong. Wij hebben samen-

"gewerkt op'tal van terreinen," de
emancipatie-gedachte, het baarmoe-
derhalskankeronderzoek, het func-
tioneren van de sociale dienst al was
het dan niet tot in de finesses, toch
bestond er een goede samenwerking
en dat moet ook kunnen. Soms was
ik natuurlijk weieens teleurgesteld,
maar dat is niet te vermijden".

Publieke werken
Een van de commissies waarin ze

• Ineke Wind tijdens
een raadsvergade-
ring. Nog één verga-
dcring en dan wordt
haar plaats ingeno-
men door Pim Kuij-
ken. Een vrouw min-
der in de Zandvoort-
se gemeenteraad.

vertegenwoordigd is geweest de afge-
lopen jaren is die van Publieke
werken geweest. In 1978 werd ge-
vraagd of het wel „zinnig" was om in
deze commissie een vrouw plaats te
laten nemen. Op deze reactie werd
toen door Ineke Wind verontwaar-
digd gereageerd: „Ik ben van plan
mij hiervoor helemaal in te zetten.
Juist vrouwen kijken heel anders te-
gen de problemen aan van bijvoor-
beeld verkeersveiligheid. Ook wat
betreft leefmilieu en woningbouw
vind ik dat er best een vrouw bij mag,
omdat die andere en misschien een
meer praktische kijk op de gewone
dingen heeft".

Terugkijkend op deze zes jaar kan
gesteld worden dat ze zich meer dan
ingezet heeft. In de laatste commis-
sievergadering van PW werd door
wethouder Jelle Attema in lovende
woorden de inbreng van dit raadslid
van de afgelopen jaren gememoreerd.

„Ja, ik vond het werken in PW pret-
tig", zegt ze nu. „Alhoewel ik tot de
ontdekking gekomen ben dat je als
commissie/raadslid te weinig inbreng
hebt in de praktische kanten van een
zaak. Wanneer het voorstel wordt be-
handeld dan is het al rond en afge-
werkt. Beter zou het zijn een prakti-
sche vrouw te hebben in bijvoorbeeld
de verkeerscommissie. Ik heb hier-
voor een goed voorbeeld. Er wordt nu
als hoogste prioriteit een fietspad ge-
maakt langs de Linnaeusweg. Dat is
gevraagd door de moeders van
schoolgaande kinderen in 1980 tij-
dens inspraakavonden. • ' • - •~

In mijn ogen wordt nu een deel van
deze straat veiliger gemaakt, dat
lang niet zo urgent is als het eerste
gedeelte waarlangs veel meer school-
kinderen gaan.

Ook wordt nog steeds een vrouw
gemist bij de plannen voor nieuwe
woningen. Ik kan niet zeggen dat er
fouten zijn gemaakt, maar toch, een
vrouw ziet eerder of een huis prak-
tisch is ingedeeld of niet, misschien
komt dat nog, je weet maar nooit".

Impulsiviteit
Met veel idealisme en enthousias-

me is Ineke Wind in 1978 begonnen.
„Zonder idealisme zou ik niet kun-
nen werken. Je moet geloven in het-
geen je wilt, anders kun je wel stop-
pen", waren haar woorden.

Nu stopt ze, en wat is er over van
het idealisme, ze maakte deel uit van
een college-ondersteunende fractie in
de periode 1978/82, en nu van wat
wordt genoemd „de oppositie", hoe
beviel dat, en waarom geen plaats-
vervangster?

„Geen plaatsvervangster omdat de
eerste vrouw na mij Elly van As, de
vijfde plaats bezette. Wij waren ervan
uitgegaan dat wij opnieuw vier zetels
in de raad zouden halen, dom natuur-
lijk, want niets is zeker. Dus hiervoor
een eenvoudige verklaring, maar ik
weet zeker dat in 1986 weer een
vrouw van de PvdA een zetel zal be-
zetten".

„Het idealisme is er nog, maar be-
zadigder. Impulsiviteit tijdens verga-
deringen wordt afgestraft, dat heb ik
geleerd. Je wordt wijzer, maar met
behoud van je idealen. Dat wil ik
toch wel even zeggen: als je als raads-
lid de realiteit uit het oog verliest, en
hiermee bedoel ik wanneer je vergeet
terug te koppelen naar je kiezers, dan
kom je bedrogen uit. Ik ben bijvoor-
beeld geen vrouw in de bijstand,
daarom moetje naar die vrouwen toe
en vragen „hoe werkt dat, hoe gaat
dit", en dHtzjeJft^geMt voor~alle fa-

^etten, vaïfJpfepir^aSweEk. Je^nioet
weten waaiôvèr3ë;praat, anders ga je
de mist in. Daarom ook kost raads-
werk, wil je het goed doen, veel tijd,
tijd die ik momenteel niet meer be-
schikbaar heb. Daarom stop ik, en
wie weet misschien kom ik in een ver-
re toekomst nog wel eens terug, je
kunt immers niet weten?"

MARGREET ATES
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Stuifzand

EVENEMENTEN EN POLITIE - Beide vallen niet weg Ie
denken uit Zandvoort en hebben direct met elkaar te maken -
grappig dus dat zowel de politie als de evenementen aan bod
komen deze week •

Dat kan ook niet anders, want politiek valt er niei veel te.
beleven - straks gaat iedereen een maandje met vakantie en
pas in het najaar tijdens begrotingsvergaderingen valt hier
wat nieuws te melden •

De zaak van de openbaarheid en informatieverstrekking
aan raadsleden komt op woensdag 20 juni aan de orde in een
speciale vergadering - een vergadering die door raadsleden
druk zal worden bezocht •

Aan haar laatste raadsvergadering begint Ineke Wind - die
weinig verstek heeft laten gaan - want ze was er bijna altijd --
en had zo haar eigen ideeën over openbaarheid en hetfunctio-
neren van bepaalde diensten - haar stem zal gemist worden -
speciaal m de commissie PW -- waar ze zes jaar als enige vrouw
deel van uitmaakte - Jelle Attema heeft haar voor haar werk
bedankt - en als afscheidscadeautje bracht Ineke voor hem
een piepkleine bulldozer mee - „Eerst had ik Nells willen huren
met een bulldozer - ik wilde Jelle wat plagen - maar dat werd
te duur - een bulldozer voor zijn kleinkinderen werd het dus -
ik heb hem wel aangeraden eens te horen wat zijn kleinzoons
zouden zeggen wanneer opa met die bulldozer de legobouwwer-
ker omver zou rijden - hij vatte mijn plagerijtje sportief op --
dus werd het een leuke vergadering - vertelt Ineke na afloop •

Terug dus naar de politie waar wij Tobber opmerkten, die
zich hier tweede pinksterdag had binnengedrongen - hij be-
vond zich onder het bureau in het wachtlokaal van de com-
mandant - „Psst...je mag hier niet komen" fluisterden wij
hem nog toe - maar hij hield de kaken stevig op elkaar en hield
zich zo verborgen, dat hij niet werd opgemerkt - na afloop
kwam hij al gniffelend te voorschijn •

„Ik heb dat allemaal eens goed beluisterd - tijden dat „snel-
recht" dat dan geen snelrecht is - en ik heb wel gelachen -
soms was het ook een beetje zielig - zoals dat joch uit Noord-
wijk - eerst je vader moeten bellen voor tweehonderd pop en
als die dan komt, moetje nog eens vijfendertig piek betalen - ik
gaf hem gelijk toen hij verontwaardigd zei dat de juffrouw die
aan de balie zit dat erbij had kunnen zeggen •

Wist je trouwens dat als de politierechter vindt dat het wég-
slepen niet terecht is gebeurd, je dan je wegsleeploon datje al
betaald hebt, weer terug krijgt? -- het gebeurt niet vaak - maar
het kan voorkomen - alleen heb ik geleerd, moet je nooit je
auto zetten bij geelgeschilderde trottoirbanden of op eenfiets-
pad -- want dan hebben ze gelijk als ze gaan slepen - maar
goed dat wist ik wel •

Overigens een toestand met dat geld hé - in een enveloppe en
dan in de geldkist en de geldkist weer in een kastje met een slot
erop - en na iedere overtreder alles netjes opbergen - komt de
volgende aan de beurt, gebeurt het weer opnieuw -- alleen
wordt dan gezocht naar de sleutel van het kastje - heeft Jan
hem, of Piet of Klaas, bepaald onhandig - maar ja, je kunt het
je niet permitteren als politieman dat die geldkist zoekraakt -
gebeurt wel eens in den lande - nou, daar passen ze hier wel
voor op - ze bergen het zo goed weg - dat niemand weet in welk
kastje de geldkist zit •

Ik ben blij dat ik niet met een caravan met vakantie ga - ik
zou hem laten keuren - en als dan blijkt dat er wat aan man-
keert, moet je dat weer laten repareren - en reparaties kosten
geld - dat blijkt ook uit het verhaal van de flatcommissie - en
alles wat tegenwoordig geld kost, wordt op de lange baan ge-
schoven en dan zag ik mijzelf nog niet met vakantie gaan - dus
ben ik blij dat ik geen caravan bezit, want ik zou mij wel ver-
plicht voelen het ding te laten keuren, zo gaat dat -- het zal je
gebeuren datje wielen of je trekhaak niet in orde zijn -- dat is
voorgekomen hoor - hele wielen zaten los - onderkanten ver-
rot en weet ik veel -- nee, ik blijf lekker op het strand - komt een
boel vertier - en veel paarden - pony's en trekpaarden - dus al
valt het weer wat tegen, ik blijf maar op mijn stekkie •

Een zeer lankmoedige Tobber dus deze week - dat moet ook
- want het is bijna zomer •

Dit was het dan weer deze week - de krant is klaar - voetjes
op tafel, tot volgende week •

ïxcursie en dia-avond
Costverlorenpark
ZANDVOORT - Op zaterdag 16 ju-
verzorgt Stichting Behoud Kost-

ïrlorenpark een rondleiding en een
a-voorstelling, 's Morgens om 10.30
ir vertrekt vanaf de ingang van het
ark aan de Quarles van Uffordlaan

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, lel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
/ 1825 per half jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507-17166, Postbus 26.
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 0300-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
lan: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Wes.

een excursie onder leiding van na-
tuurgidsen. De natuur in het Kost-
verlorenpark staat op dit moment in
voorjaarsbloei. Dankzij de vele regen
van de afgelopen maanden staan alle
bomen en struiken er extra groen bij.
Meidoorn, zuurbes en duinroosje
bloeien volop. Een ieder kan dit aan-
staande zaterdag met eigen ogen
gaan bekijken. De rondleiding is gra-
tis en duurt ongeveer anderhalf uur.

Na afloop krijgen de deelnemers een
kop koffie aangeboden in een bun-
kerhuisje. Zaterdagavond verzorgt
de Stichting Behoud Kostverloren-
park een dia-avond in het bejaarden-
centrum „Huis in het Kostverloren".
Tijdens deze avond die om 19.00 uur
begint, zullen lichtbeelden worden
vertoond van de vele planten en die-
ren die in het park voorkomen. Ook
de geschiedenis, de bedreigingen en
het gewenste beheer komen aan bod.
Na de pauze worden enkele speciale
opnamen vertoond, waaronder diver-
se luchtfoto's. De avond begint om
19.00 uur en is vrij toegankelijk.

ZANDVOORT - Spijt, teleur-
stelling en verontwaardiging.
Drie gevoelens die duidelijk bo-
venkwamen bij parkeerovertre-
ders in Zandvoort die na een dag-
je in de badplaats vertoefd te
hebben, tot de ontdekking kwa-
men dat hun vervoermiddel zich
niet meer bevond daar waar ze
het in de morgenuren hadden
achtergelaten.

Navraag bij de Zandvoortse
politie leerde al snel dat hun au-
to was weggesleept door de pqli-
tie, omdat het voertuig zo niet
verkeersbelemmerend, dan wel
verkeersgevaarlijk was gepar-
keerd.

Behalve de wegsleepkosten die vol-
daan moesten worden om weer in het
bezit van de auto te komen (ƒ 197.70)
werden de overtreders die zich in de
late namiddag meldden ook gecpn-
fronteerd met de officier van justitie
voor verkeerszaken, J.M. Valente, die
deze middag voor het eerst „zitting"
hield in het Zandvoortse politiebu-
reau.

Wanneer men namelijk zijn auto
zodanig heeft geparkeerd dat dit hin-
derlijk of verkeersgevaarlijk is, kan
men behalve de wegsleepkosten later
nog een forse boete verwachten. Men
moet voor deze overtreding voor het
kantoorgerecht verschijnen en de
boete die dan wordt opgelegd, va-
rieert van ƒ 60.-// 80.-.

Verkeersschout Valente was spe-
ciaal naar Zandvoort gekomen om de
overtreders een schikking te bieden.
Ze konden namelijk de boete die hij
hen oplegde direct voldoen, waarmee
de zaak was afgedaan. Dus geen
rechtszaak en navorderingen.

Verkeersschout Valente had deze
middag niet veel te doen. Wel kwa-
men allen die hun auto misten rond
de klok van 18.00 uur aan het bureau,
doch omdat er tweede pinksterdag
slechts zo'n twintig auto's waren
weggesleept, viel de drukte wel mee.

Teleurstelling
Bijzonder teleurgesteld was een

jeugdige Noordwijker, die zijn auto
slechts met de neus iets over het
fietspad had geparkeerd.

Verschillende aarzelden de par-
keerboete opgelegd door de verkeers-
schout, te betalen, dus typte de
dienstdoende agent keurig een ver-
baal. Toen dat ondertekend moest
worden, besloot men toch te betalen,
dus was het verhaal voor niets ge-
schreven.

Dan was er nog het koersverschil
tussen de mark en de gulden. Handig

VERKEERSOVERTREDERS KOZEN BOTER BIJ DE VIS

Geslaagd experiment in het
Zandvoorts politiebureau
lijkt het om de gumen gelijk te scha-
kelen waar het deze verkeersovertre-
ding betreft.

Nu viel het aantal overtreders wel
mee, doch wanneer op topdagen fa-
natiek gesleept gaat worden (zoals
vorig jaar met Pinksteren) dan lijkt
het handiger om volgnummertjes uit
te delen.

Snelrecht
Zowel de verkeersschout als de

plaatsvervangend korpschef, de heer
Bruntink waren van mening dat het
experiment geslaagd kan worden ge-
noemd. In feite was er in het Zand-
voortse politiebureau geen sprake
van „snelrecht".

„Dit kan ook niet omdat ik geen
rechter ben", aldus de heer Valente.
„Het wegslepen gebeurt in opdracht
van de burgemeester, daar heeft jus-
titie niets mee te maken. Wat ik doe
is een schikking voorstellen wat de
boete betreft. Men kan die accepte-
ren of weigeren, want iedereen heeft
volgens het Europese verdrag recht
om bij een overtreding voor de rech-
ter te verschijnen".

Evenmin ligt het in de bedoeling
van deze verkeersschout van het ar-
rondissement Haarlem, om, zoals in
sommige Europese landen gebeurt,
deze boete extreem hoog te maken.

„Wij houden het bewust op een be-
drag voor foutparkeren. Het moet ge-
zien worden als een preventieve
maatregel. Wij zullen dit deze zomer
regelmatig herhalen, en niet alleen
op zon- en feestdagen. Omdat het
hier een schikking betreft, kiezen de
overtreders dan ook meestal voor di-
recte betaling, dat is voordeliger", al-
dus de heer Valente, die het gelijk
aan zijn zijde kreeg, want de meer-
derheid besloot toch maar die boete
van vijfendertig gulden te betalen,
ook al ging dat dan met gemengde
gevoelens gepaard.

Tweehonderd gulden bezat hij niet,
dus werd vader gebeld, die toesnelde
om het bedrag te voldoen. Niet be-
kend met het feit dat hij later ook
nog een fikse boete kon verwachten,
wilde hij de ƒ 35.- die. de heer Valente
hem oplegde wel betalen, maar ook

hiervoor kwam hij geld tekort. Aan-
wezige familieleden toverden toch
nog het bedrag op tafel, zodat hij nog
steeds sip kijkend vertrok.

Er waren vlot betalende overtre-
ders, veel Duitsers, doch een enke-
ling zag het niet zitten. Fel verdedi-
gend door zijn Hollandse vriendin be-
sloot deze Duitse toerist de recht-
zaak maar af te wachten, want vol-
gens hem kent men in Duitsland
geen gele strepen langs trottoirban-
den waar men dan met mag parke-
ren.

Een zienswijze die niet door de heer
Valente werd gedeeld, „Zelfs een chi-
nees behoort onze verkeersregels te
kennen, wanneer hij hier in een auto
rondrijdt. Maar U mag de transactie
weigeren. Voor de rechtbank zult U
echter een hogere boete krijgen", zo
deelde de verkeersschout hem vrien-
delijk mee.

De Duitser was echter niet van
plan de boete te betalen en vertrok
met zijn neg namopperende vriendin
in zijn kielzog.

Weer een andere Duitser dacht dat
hij eerst „mit dem Eisenbahn" naar
zijn vaderland moest en af moest
wachten wanneer hij een oproep ont-
ving, en trok dus meteen een vette
geldbuidel.

Assistentie
Voor de agenten die assistentie ver-

leenden, was het nog een wat onhan-
dig gescharrel. Eerst moesten de
wegsleepkosten worden voldaan.
Problemen met wisselgeld. Dan werd
dit bedrag in een enveloppe gestopt.
Dan het bedrag van de geldboete
weer in een ander vakje. Daar kwam
nog bij dat enkelen het geld niet di-
rect in de knip hadden. Zo was er een
echtpaar dat bang was bestolen te
worden en het geld in de auto had
verstopt. Dat werd dus eerst met een
agent naar de weggesleepte auto om
het geld op te halen, terug naar het
politiebureau betalen, en dan weer
terug, nu om de auto op te halen.

-- Wegsleeptarieven
Voor de gemeente Zandvoort gelden dit jaar de volgende tarieven

wanneer een auto wordt weggesleept, omdat deze een obstakel vormt
voor het verkeer of een gevaarlijke verkeerssituatie doet ontstaan:
a. maandag t/m vrijdag tussen 08.00-18.00 uur ƒ 143.70
b. maandag t/m vrijdag tussen 18.00-24.00 uur f 162.90
c. op zaterdag tussen 08 00-24.00 uur ƒ 1G2.90
d. maandag t/m zaterdag tussen 00.00-08.00 uur ƒ 182.70
e. zon- en feestdagen tussen 00.00-24.00 uur ƒ 182 70

Indien ter plaatse van de overtreding een aanvang is gemaakt met de
verwijdering van het voertuig en de eigenaar c.q. gerechtigde meldt
zich ter plaatse, terwijl de verwijdering nog niet is voltooid, bedraagt de
vergoeding, zijnde voorrijkosten

a. maandag t/m vrijdag tussen 08.00-18.00 uur
b. maandag t/m vrijdag tussen 18.00-24.00 uur
c. op zaterdag tussen 08.00-24.00 uur
d. maandag t/m zaterdag tussen 00.00-08.00 uur
e. zon- en feestdagen tussen 00.00-24.00 uur

ƒ117.60
ƒ 130.60
f13060
f 143.70
ƒ 143.70

De vergoeding verbonden aan het bewaren van een voertuig bedraagt
ƒ 15.- per half etmaal of een gedeelte van een half etmaal.

Deze wegsleepregeling is niet nieuw, wel het optreden van de ver-
keersschout die een schikking aanbood en zo de kosten van de betrok-
kenen tot een minimum beperkte.
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ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
cuhere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag.

Naam - _

Adres _

Telefoon

Postcode Plaats _

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

7 SCHILDERWERK
AUG. v. d. MUE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsina is moaelijk in de volqende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 ol 02968-
2673 ol afgeven of zenden aan:
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Weekmedia Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen.
• Weekmedia Badhoevedorp, p.a. Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
bla"d. Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
.ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

0 Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minalies in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar. '
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
verspreidmgsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven, tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) ot zenden aan:
Centrale orcierafdellng Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden • behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m
dezelfde week. Voor betaling onivangl u een accepigirokaart.

ttSILHOUETTES"
Louis Davidsstraat 11 - Zandvoort

OPENING
VRIJDAG 22 JUNI

• veranderwerk en reparaties
• damesmaatkleding
• direkt aanvang knip- en naailessen.

Informaties:
Karin van Dam,

Ina van Dam-Vossen
Tel. 1 85 99

Wij kunnen enkele enthousiaste meisjes
opleiden volgens het leerlingenstelsel.
Duur 2 jaar.

G Er gebeurt méér
in de Raadsheer

Elke donderdagavond
in juni

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

17juni-Vaderdag
Omdat er eindeloos veel soorten vaders zijn,

hebben wij een eindeloze keus kado's, zoals:

OVERHEMDEN met korte en lange mouw -
POLOSHIRTS - PULLOVERS met V-hals en

ronde hals - JEANS - JACKS, enz., enz.

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE e/i HERENKLEDING

KERKSTRAAT 20 • TEL. 13136

Kleuterleidster zoekt LEU-
KE ETAGE per l sept. a.s.
in Zandvoort. Tel. O2507-
13645 Of b.g.g. 072-
115939.
Te koop: PARTERREWO-
NING, eigen ingang cen-
traal gelegen tuin op
zuiden. Direkt te aanvaar-
den Tel. 02507-14138.
Nette werkman, 54 jaar
zoekt KENNISMAKING
met vr, 45 tot 55 jaar. Br.
onder nr. Z 772 bur. v.d.
blad.
l Te koop BABYWIP-
STOELTJES, l blauw, l
bruin 20.-, p.st. een veilig-
heidsreiswieg voor in de
auto 75.-, te bevr. tel.
02507-17625. Fahrenheit-
straat 35, Zandvoort.
* Te koop: SUZUKI GS 750
'78 met 4 in l, nw. accu +
standaard uitlaat, kuipje
etc. i.z.g.st. 39.000 km pr.
n.o.l.k. Tel. 15140.
* Te koop KLEINE
H.FIETS, mooie d.fiets
150.-, h.l. kast 75 -, BMX
2000 Prof. v. 460-V 150 -,
papegaaiekaai 50.-, Luxa-
flex 2 m., 50.-, kruiwagen
45 -, meisjesfiets 12 jr. 75.-
, 02507-17421.
* Volleybalver. SPOR-
TING-OSS zoekt voor sei-
zoen 84/85 de volgende le-
den dames voor onze
teams in de 2de klasse en
dames + heren die recrea-
tief willen spelen. Inl.
15556 + 16312.
* Dame, sinds kort in
Zandvoort, zkt beschaafde
VRIEND of vriendin, niet
lesb. 5O-60 jr. Br onder nr.
Z 771 bur. v.d. blad.
* T.h. 6-pers. STACARA-
VAN op recr. camping in
Oisterwijk (N-B.) in bosrij-
ke omgeving v.a. 250.-
p.w. Huisdieren toege-
staan. Tel. O8290-36669
b.g.g. 020-443411.

GEZOCHT:

STAL
met ruimte voor

2 dieren.
Liefst in de omgeving

van Deurne.
Tel. 02507 -142 52

of 194 55

KAMER
TE HUUR

AANGEBODEN
Voorz. van bad-

kamer, keukenblok
en c. v.

Tel. 177 84

olub t» i itime
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel. 02507 -1 88 88

In ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan visgerechten.
Wij noemen er enkele:

GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50
GEPOCHEERDE KABELJAUWFILETS met mosterdsaus 13.50
GEFRITUURDE KABELJAUWFILETS met kerriesaus en ananas 14.50
GEPOCHEERDE TONGFILETS in botersaus 22.50
GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50
GEBAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter 24.50

Alles met uitgebreid garnituur.

Natuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten.

Tevens hét adres voor:
familie-diners, recepties en ... volledig verzorgde barbecue-feesten.

^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllIllllllJ

P. REUS
„vis en specialiteiten"
voor als het goed moet
zijn.
Haltestraat 16
Tel.02507-1 6204

I HOLLANDSE
( NIEUWE
= van topkwaliteit
I Dagelijks veel specialiteiten
| uit eigen keuken.
l GROOT ASSORTIMENT VERSE VIS
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

VERSE

APPELFLAPPEN
bij

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 151 86

ZO MA AKT U VAN'N KR AS J E
GEEN SCHILDERIJ.

jUekstift
Toildl-Uf

!ü! schüttein.

Voor kleine beschadi-
gingen aan uw Volkswagen

of Audi hoeft u niet direct naar
onze plaatwerkerij of spuiterij. Werk een

plekje gewoon even netjes bij, maar dan wél
met een originele lakstift.

Dan loopt u geen risico van kleurverschil.
Alle originele kleuren zijn in principe in voorraad

Bovendien zijn onze lakstiften
voorzien van 'n haarfijn penseel-
tje om nauwkeurig te werken.

Houd uw lak langer mooi.
Leg zo'n stift in uw dashboardkastje.

Vanaf f 7,60.

Ruildelen tot
50% voordeliger. Bij

inruil zijno.a. de volgen-
de defecte onderdelen geld

waard. • koppelingsplaat
• dynamo» dieselbrandstofpomp
• waterpomp • remschoenen

SERVICE
Voor f 10,- heeft u een Kever
Voordeelpas! Deze pas geeft u
recht op de volgende aanbiedingen
• uitlaat compleet vervangen v.a.
f210,- • s c h o k - ~ ~
brekers
(achter) ver-
vangen v.a.
f139-
• 25% korting1

op onderdelen (excl. aggregaten)

-dutoPlus
V.D.O. Quartz tijdklojcje CO

van f 86,10 voor 3i f
Set spatlappen
eenvoudige montage, nn

prijs per set v.a. *O/"
Volautomatische antenne
Hirschmann. Garandeert
goede ontvangst.

Van f 191,10 voor

Set wieldoppen
Voor 13" velgen.

Prijzen al vanaf
Zijwindschermen
Spit air. Prijs per set v.a.

Zonnedak.incl. montage.In twee
standen te openen, makkelijk
uitneembaar.
Inclusief montage v.a. f439.--.

Originele ruitewisserbladen.
Voor Polo, Derby, Audi 50, Golf
en Jetta met gratis montage
f29,90.

Originele Golf nitlaateind-
demper.
Met speciale nikkelcoating
beschermlaag. Nu een heel jaar
garantie.
Inclusief montage v.a. f145,-.

ERVICE
Controle van: accu, ontsteking,
carburateur, koelsysteem, uit-
laat, koppeling, remmen en
schokbrekers, verlichting, ruite-
wissers en trekhaak/contact-
doos. f60,-. (Inclusief afstelling).

-dutoPlus

Trekhaak.
Voor Golf, Jetta en Polo. Inclu-
siefclignoteur,kabelset,hu)pkop-
pe l ing en montage v.a. £339,;%

VWjiport embleem.Voor alle
Volkswagens. Set bestaat uit: 2
voqrstoelhoezen, l achterbank
„plaid hoes" + l gratis bij-
passende sporttas. AutoPlus
actieprijs f 179,-.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, Tel.: 02507-l4565.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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Zandvoortse
zwemsuccessen
bij Kring -
kampioen-
schappen
; ZANDVOORT - De zwem-
.Icampioenschappen van de
'zwemkring Noqrd-Holland zijn
,voor de wedstrijdzwemmers en
'zwemsters van de Zandvoortse
Zwem en Poloclub de Zeeschui-
rners bijzonder goed begonnen.
iln maar liefst vijf ontmoetingen
,'m juni worden wedstrijdpro-
..gramma's voor de verschillende
[leeftijdsgroepen afgewerkt. In de
'eerste twee ontmoetingen in het
;50 meter sportfondsenbad van
.'Beverwijk afgelopen zaterdag en
zondag hebben de Zeeschuimers

'25 ereprijzen weggesleept, te we-
'ten 9 eerste prijzen, 10 tweede en
6 derde prijzen, terwijl bovendien

;11 N.K.-limieten werden beves-
'tigd.

Dat ook in de wedstrijdzwem-
'•sport onder auspiciën van de
KNZB de gehandicapten volle-
'dig geaccepteerd zijn bewijst het
•fantastische wereld-zwemre-
cord dat Annemieke van Duijn
op de 200 meter wisselslag ves-
tigde; zij verbeterde het baanre-
cord in een 50 meterbad van R.
Eanes (Australië) van 3.37.64 tot
3.13.1 waarvoor zij gehuldigd
werd met bloemen en een harte-
lijk applaus van het talrijke
zwempubliek.

Een opvallende zwemprestatie bij
de Zeeschuimers was de Ie plaats die
Michiel Warmerdan -11 jaar - opeiste
op de 100 meter schoolslag. Een uit-
stekende tijd van 1.30.8 sec. en een
eerste N.K.-limiet. Ook Nico Wempe
(1969) scoorde een eerste plaats op
deze afstand in 1.15.5. Twee kring-
kampioenen die zeker in de toekomst
van zich laten horen als zij straks
naar de Nationale zwemkampioen-
schappen afgevaardigd worden. Nico
haalde ook nog een 2e plaats op de
200 m rug en een 3e plaats op de 100
m in dezelfde slag. De jongste Zee-
schuimster Hanneke Koopmans
(1974) bereikte een 3e plaats op de
100 m vrije slag voor meisjes onder
tien jaar, waarmee zij nu al weer en
zwemprestatie van formaat heeft ge-
leverd. In de estafettenummers kwa-
men de Zeeschuimers zeer goed, drie-
maal als tweede, aan de eindstreep

Annemieke van Duijn, die op de 200
meter wisselslag voor gehandicap-
ten het wereld-zwemrecord vestig-
de.

achter resp. HPC uit Heemstede en
Zeemacht uit Den Helder. Met nog
drie kampioenswedstrijden voor de
boeg zijn de Zeeschuimers zeker het
afgelopen weekend goed voor de dag
gekomen. De verwachting is, dat zij
bij de komende wedstrijden een gro-
ter stempel op de wedstrijden én de
verdeling van de medailles zullen
drukken, want dan komen juist de
specifieke zwemnummers waarin de
Zeeschuimers uitblinken aan de or-
de.

Uitslagen kringkampioenschap-
pen: 200 m rugslag: l Onno Joustra
2.31.8, 2 Nico Wempe (69, 2.28.5, Wan-
der Halderman (69) 2.31.2, 3 Ruud
Heeroma (68) 2.31.4, 100 meter vlin-
derslag: Marja Molenaar (72) 1.26.5,
Barbara de Wit (72) 1.23.1, 2 Patricia
Heeremans (71) 1.16.0, Karin van de
Aar (69) 1.18.1 100 meter schoolslag:
Ie Michiel van Warmerdam (73)
1.30.8, 2 Wander Halderman (69)
1.19.3, l Nico Wempe (69) 1.15.5, 3
Ruud Heeroma (68) 1.17.1, l Hans
Jansen (62) 1.10.5. 400 meter vrije
slag: Ingrid van de Fits )69) 4.56.8, l
Patricia Heeremans (71) 4.52.7, Marja
Molenaar (72) 5.19.9, 200 m vlinder-
slag: 2 Ria Willemse 2.35.7, 200 m
schoolslag: 3 Hanneke Koopmans
(74) 1.18.2, Marja Molenaar (72) 1.13.5,
3 Barbara de Wit (72) 1.09.7, 2 Patricia
Heermans (71) 1.05.4, Karin v.d. Aar
(69) 1.05.0, Ingrid van de Fits (69)
1.08.0, Emmy Koning (68) 1.09.5. 100
m rugslag: Onno Joustra (70) 1.11.9,
Wander Halderman (69) 1.10.2, 3 Nico
Wempe (69) 1.10.7, Ruud Heeroma
(68) 1.10.7, 200 m wisselslag: 3 Barba-
ra de Wit (72) 2.50.1, Marja Molenaar
(72) 2.54.0, l Patricia Heeremans (71)
2.38.0, 2 Ingrid van de Fits (69) 2.34.4,
l Ria Willemse (64) 2.31.7. 50 meter
vrije slag: Ruud Heeroma (68) 26.0,
Hans Jansen (62) 27.3, Wander Hal-
derman (69) 27.7 sec.

(Advertentie)

DOEN WAT NODIG IS

LAMMERS WINT BOEIENDE LANGE-AFSTANDSRACE

„Ongewenste" Renaultrijders
schitteren op Zandvoort

ZANDVOORT - Het bleek een
gouden greep van de organise-
rende CENAV om het nationale
Renault Turbo Team uit te nodi-
gen voor de veertig ronden du-
rende lange-afstandsrace op de
Zandvoortse piste. Zonder de
aanwezigheid van met name Jan
Lammers en Michael Bleekemo-
len was deze hoofdmoot van de
Pinksterraces op een saaie op-
tocht uitgelopen.

Door het spoedig uitvallen van
Henny Hemmes en de snelle Mazda
van Hans van der Beek zou Loek Ver-
meulen geen tegenstand meer heb-
ben gehad in deze confrontatieslag
van groep A-toerwagenrijders. Maar
door de aanwezigheid van de buiten
mededingen meestrijdende Lammers
en Bleekemolen werd de race een
topper, welke vergeleken kan worden
met de nog vers in het geheugen lig-
gende zinderende tennisfinale tussen
McEnroe en Lendl.

Evenals de Tsjechische tennistop-
per kwam Lammers terug uit verlo-
ren positie. De opmerking van de
plaatselijke favoriet dat de toeschou-
wers beter geen zitplaats hadden
kunnen nemen was terecht. Want tot
de laatste ronde ging het in grote ge-
talen aanwezige publiek op de top-
pen van de tenen om te zien hoe Jan
Lammers in de laatste kilometers de
Camaro van Loek Vermeulen alsnog
verschalkte. Daarmee zijn grote klas-
se demonstrerend. Voor de in de slot-
fase met oliedruk kampende twee-
lingbroer van de Zandvoortse circuit-
direkteur was het nauwelijks een ont-
goocheling. Ook hij was onder de in-
druk van Lammers' optreden.

Maar van alle loftuitingen wilde de
coureur die vanwege de afwezigheid
van het Porsche fabrieksteam dit
weekend tot de favorieten op Le
Mans behoort niet veel weten. Hij
stelde na afloop nuchter vast dat er
niet meer dan een tweede plaats had
ingezeten als de oliedruk van Loek
Vermeulen niet zou zijn weggevallen.

En toch was het allemaal niet no-
dig geweest als het Renaultteam de
zaken op Zandvoort serieuzer zou
hebben aangepakt. Want dan zou bij
het benzine tanken bij de verplichte
pitsstop geen enkel probleem hebben
opgeleverd. Het aanbrengen van een
simpel T-stukje voor de ontluchting
van de brandstoftank zou de zege
niet in gevaar hebben gebracht. Maar
nu had men ruim een minuut langer
nodig voor het bijtanken dan de con-
currentie, omdat de lucht uit de
brandstoftank niet tijdig kon ont-
snappen bij het tanken. Dit als ge-
volg van de te nauwe vulopening
voor de brandstofslang.

Toen de twintig liter brandstof er
eindelijk inzat was Lammers zijn vei-

ZVM-zaalvoetbaltoernooi
in beslissende fase

ZANDVOORT - Met nog ruim
een week te gaan is het veertien-
de Zandvoortmeeuwen zaalvoet-
jbaltoernooi in een beslissend sta-
jdium gekomen. De spanning is
daardoor te snijden en in de
meeste poules zijn door een aan-
ial verrassende uitslagen nog ve-
le kanshebbers op een plaats in
de kruisfinale. De aanwezigheid
van enige topprofvoetballers zo-
als Simon Tahamata, Ruud Gul-
lit en Frank Rijkaard zorgden
deze week voor volle tribunes en
ook deze week zullen deze promi-
nenten aanwezig zijn.

De strijd in de eerste poule A gaat
onverminderd voort. Doordat Cecils
met 4-1 over het nog ongeslagen Pe-
ter Korver zegevierde, werden zij
weer kandidaat voor een topplaats.
Cecils dat Frank Rijkaard tweemaal
en Ruud Gullit eenmaal zag scoren
komt vrijdag in het veld met zijn ster-
ren om 19.30 uur in de belangrijke
strijd tegen titelverdediger Hong
Kong. Hong Kong bleef kansrijk door
een sensationeel tot stand gekomen
zege over het lastige Tiffany AS. Na
een 2-0 voorsprong kwam Tiffany
Wet nog anderhalve minuut te gaan
op een 3-2 voorsprong. Hong Kong

drong sterk aan en doordat twee spe-
lers van Tiffany het veld moesten ver-
laten kon Hong Kong de stand pm-
buigen tot een 4-3 overwinning. Vier-
de kandidaat is Pim Janssen dat wei-
nig tegenstand ondervond van Nihot,
9-2.

In de tweede klasse B eveneens
vier teams, die zich hebben losge-
maakt van de rest van het veld. Klik-
spaan speelde een uitstekende partij
tegen het 't Hemeltje. De ploeg met
Simon Tahamata en Johnny Rep ze-
gevierde met 6-1 en gaat met Smit
Sportprijzen aan de leiding. Smit
Sportprijzen had het zeer moeilijk te-
gen Fotolitho Drommel maar won
verdiend met 4-3. Oeerling Autoser-
vice herstelde zich van een eerder ge-
leden nederlaag door Textlite met 5-2
op te rollen. Bloemen Marcel Schoor!
verspeelde een belangrijk punt tegen
Fotolitho Drommel. Een 5-3 voor-
sprong ging in de slotfase verloren (5-
5) en in de resterende wedstrijden
kan geen punt meer verspeeld wor-
den. Vrijdagavond de belangrijkste
partij om 21.00 uur: Klikspaan tegen
Geerling AS.

In 2A voert Auto Versteege duide-
lijk de boventoon. Dit jeugdige team
heeft uit vijf wedstrijden het maxi-
mum aantal punten behaald en het
moet wel zeer gek gaan wil de finale-

poule niet gehaald worden. Rabbel
Boys bood Auto Versteeg knap te-
genstand maar ging toch met 3-1 ten
onder. REA kwam opnieuw in de ra-
ce door medekandidaat Bloemen-
kiosk Van Baekel met 2-1 te verslaan.
Door deze ontwikkeling en mede
doordat Wapen van Zandvoort met
10-1 over Café Bluys zegevierde is de
strijd om de tweede plaats nog open.

In de tweede klasse B is het sterk
gestartte Zandvoort Centrum even
sterk teruggevallen. Door twee ne-
derlagen zijn de kansen zeer gesion-
ken en met de komende wedstrijden
tegen Rinko en DVS zullende Zand-
voorters het bijzonder moeilijk krij-
gen. Zandvoort Centrum verloor
eerst zeer verrassend met 6-1 van Lui-
ten BV en Autovision zegevierde met
2-1, Autovision gaat door deze knap-
pe overwinning aan de leiding en
wordt gevolgd door Rinko dat deze
week niet in het veld kwam. Het
zwak gestartte DVS herstelde zich de
laatste wedstrijden uitstekend en
door een 5-1 overwinning op Alei-
chem Boys zijn er nog mogelijkheden
op een finaleplaats.

Drukkerij Reprox maakt in twee C
de sterkste indruk. Na vijf wedstrij-
den even zovele overwinningen.
Geerling Wasstraat kon aan deze si-
tuatie niets veranderen en moest in

lige voorsprong van vijfentwintig se-
konden op Loek Vermeulen kwijt. Op
dat moment wist hij zelfs niet eens
meer in welke positie de laatste tien
ronden werden ingezet.

Wat de snelle krullebol, die Zand-
voort zag als een aardige warmmg-up
voor Le Mans, ook niet wist was, dat
de koploper met problemen kampte.
Op driekwart van de wedstrijd moest
bij het benzine tanken olie worden
bijgevuld als gevolg van teruglopen-
de oliedruk. Vermeulen moest het
wat kalmer aan gaan doen en toen
was het gat snel gedicht. Lammers:
„Opeens kreeg ik door dat het er toch
nog inzat. Ik kreeg dan ook vreselijke
haast en gelukkig ging iedereen
netjes opzij. Alleen bij mijn eigen
teamgenootje Amé duurde het wat
lang. Omdat ik niet begreep waarom
dat nodig was heb ik haar zelf maar
opzij geduwd".

Een verontwaardigde Ame Post
toonde na afloop op haar beurt veel
onbegrip voor de aktie van Lammers.
„Ik ging net het Scheivlak in en als ik
toen van mijn ideale lijn zou hebben
afgeweken zou ik ongetwijfeld zijn
gaan rollen". Ook na deze verklaring
bleef Lammers van oordeel dat hij
haar op elegantere wijze op twee ron-
den had kunnen zetten. „Ik snap met
dat zij de ideale lijn blijft rijden als ik
aan kom stuiven. Ze kon alle kanten
op, want in de wijde omtrek was ver-
der geen auto te bekennen".

Maar de ontketende Lammers
kreeg spoedig daarna de Camaro van
Loek Vermeulen in het vizier. Het
was alleen nog de vraag of hij tijd ge-

noeg zou hebben om de koppositie te
pakken. En het lukte, ook al was het
op het nippertje. Binnen de sekonden
stoven beide wagens onder de finish-
vlag door, daarmee een boeiende ra-
ce een geweldig slotstuk gevend.

Loek Vermeulen toonde zich een
sportief verliezer. Hij was tevreden
met de volle buit voor het Neder-
lands kampioenschap. Hij snapte
ook niet waarom sommige rijders te-
gen de komst van de Renault-rijders
waren geweest. „Omdat ze met hun
groep B-wagen niet bij ons als groep
A-rijder passen? Ik heb daar geen en-
kel probleem mee. Bovendien zijn
het prima jongens om tegen te rijden.
Ik vind het prima zo".

Een mening die de zevenduizend
toeschouwers ongetwijfeld hebben
gedeeld. Want door de komst van
juist de Renault-njders bleef de race
over honderdzeventig kilometer tot
het eind boeien. En dat is in het verle-
den wel anders geweest.

De uitslagen: Lammers-Renault 5
turbo, l uur, 13 minuten, 57,28 secon-
den (gemiddelde snelheid 134.538 ki-
lometer per uur); 2. Loek Vermeulen-
Chevrolet 1.13.58,09; 3. Bleekemolen-
Renault 5 turbo 1.14.24,25. Op 2 ron-
den: 4. Amee Post-Renault 5 turbo; 5.
Huyzer-Ford Capn. Op 3 ronden: 6.
Kroesemeijer-Opel Monza; 7. Staal-
Opel Manta; 8. Karst-Opel Kadett; 9.
Welther-Talbot; 10. Wakker-Talbot.
Snelste ronde: Bleekemolen 1.49.85
(gemiddelde snelheid 139.346 kilome-
ter per uur).

Toyota Corolla (35 ronden), meetel-
lend voor het Nederlands kampioen-

schap: 1. Bourgondien 1.14.05,08 (ge-
middelde snelheid 120.527 kilometer
per uur); 2. Bolderhey 1.14.06,48; 3
Oeberius Kapteyn 1.14.15,32. Snelste
ronde: Bolderhey 2.02,01 (gemiddelde
snelheid 125,459 kilometer per uur).

Kwalificatierace' Europees kam-
pioenschap Formule Ford 1600 (12
ronden): 1. Uwe Schafer (Wdl) Van
Diemen 20.51,07 (gemiddelde snel-
heid 146.823 kilometer per uur); 2.
Harald Huysman (Bel) Reynaard
21.55,13; 3. Eric Bachelaert (Bel) Ron-
deau 21 01.46. Snelste ronde: Schafer
1.23,23 (148.282 kilometer per uur).

Formule Ford 2000 (12 ronden),
meetellend voor het Nederlands
kampioenschap: 1. Van de Heuvel-
Reynard 20.00,47 (gemiddelde snel-
heid 152.978 kilometer per uur); 2.
Weggelaar-Delta 20.07,11; 3. Kox-Van
Diemen 20.12,58. Snelste ronde: Van
de Heuvel 1.38,75 (155.009 kilometer
per uur).

Sports 2000 (12 ronden), meetellend
voor het Nederlands kampioen-
schap: 1. Vollenberg-Tiga 20.19,13
(gemiddelde snelheid 150.670 kilome-
ter per uur); 2. Edvinsson-Tiga
20.28,47. Snelste ronde: Ervinsson
1.40,28 (gemiddelde snelheid 152.645
kilometer per uur).

Austm-Metro (12 ronden), meetel-
lend voor het Nederlands kampioen-
schap: 1. Van Rijn 26.20,90 (gemiddel-
de snelheid 116.191 kilometer per
uur); 2. E. Post 26.21,09; 3. Joris de
Raadt (Amstelveen) 26.22,05. Snelste
ronde: Post 2.09,77 (gemiddelde snel-
heid 117.956 kilometer per uur).

Het verplichte benzine tanken kostte Lammers bijna de overwinning. Door ontluchtingsproblemen tijdens deze
stop verspeelde hij maar liefst een halve minuut op de concurrentie.

Foto: Dick Loenen.

Reprox haar meerdere erkennen met
3-1. Van deze nederlaag profiteerde
Duivenvoorden door Lammers Boys
met 6-1 in te pakken. De strijd om
twee plaatsen gaat hier tussen Re-
prox, Duivenvoorden en Geerling
Wasstraat. TZB Kerkhoven werd
kansloos door een punt te verspelen
aan Lammers Boys, 2-2.

Bij de veteranen is het tempo niet
zo hoog als in de eerste en tweede di-
visie maar de techniek en het spekta-
kulair op de aanval spelen maakt de
wedstrijden zeer aantrekkelijk. Hair-
shop gaat nog steeds ongeslagen aan
de leiding mede door een moeizame
overwinning van 5-3 op Zandvoort
Centrum. Kampioen Looman Optiek
volgt op twee punten maar de 8-2
overwinning op Nihot laat zien dat
dit team zich nog niet gewonnen
geeft en de strijd in deze klasse zal
waarschijnlijk op een van de laatste
speelavonden worden beslist Rnnn-
na heeft door een 13-2 overwinning
op V.d. Peet Boys theoretisch nog
een kans en datzelfde geldt voor Pim
Janssen Olds, die met 9-2 wonnen
van Van der Peet Boys.

Programma
Voor de komende week staan er op-

nieuw zeer interessante wedstrijden
op het programma. Wedstrijden
waarin hoogstwaarschijnlijk de be-
slissinsen zullen vallen, dus aan
spanning zal het niet ontbreken in de
Pelhkaanhal De avondwedstrijden
ziin van IS 45 uur tot 23.15 uur terwijl
op zaterdag; rto eerste bal rolt om 9.30
uur en de laatste om 18.30 uur.

Donderdagavond Dubrovnik-
Geerling Wasstraat, REA-Lippies
Bo>s; Rabbel Boys-Bloemenkiosk
Van Baekel; Aurora Schilderwerken--t Hemeltie; Dmvonvoorden-Drukke-
nj Reprox: Autovisin-Aleichem
Boys

Vrijdagavond Looman Optiek-
Pmi Janssen Olds: Hong Kong-Ce-
eils, Café Bluys-Auto Versteege; De
Khkspaan-Geerling Auto Service;
Marcel Schoorl Bloemen-Smit Sport-
prvjzen; Pim Janssen-Peter Korver
Sport.

Zaterdag: HB Alarm.-Luiten BV;
Drukkerij Reprox-Publieke Werken;
TZB Kerkhoven-Nutsspaarbank;
DVS-Zandvoort Centrum; Casino-
Autovision; Wapen van Zandvoort-
Rabbel Boys; Zandvoort Centrum-
Looman Optiek; Fotolitho Drommel-
't Hemeltje; Aurora Schilderwerken-
Textlite; REA-Oosterom Zandvoort;
The Hairshop-Banana Zandvoort;
Luykx Verhuizingen-Cecils; Tiffany
All Stars-Turn Turn Ajewe Sport.

Maandagavond: Oosterom Zand-
voort-Lippies Boys; Hong Kong-Tum
Turn Ajewe Sport; Geerling Was-
straat-Nutsspaarbank; De Klik-
spaan- Textlite: HB Alarm-Rinko;

Geerling Autoservice-Smit Sportpnj-
zen.

Dinsdagavond: Dan beginnen de
wedstrijden om 19.00 uur met de par-
tij Pim Janssen-Luykx Verhuizingen:
finalewedstrijd tweede divisie: Nihot
luchttechnieken-Tiffany All Stars: fi-

nalewedstrijd tweede divisie; Fotoli-
tho Drommel-Aurora Schüderwer-
ken.

Woensdagavond: Pim Janssen
Olds-Nihot vet.; The Hairsliop-Loo-
man Optiek: en drie finalepartijen
tweede divisie en eerste divisie.

Rolski-activiteiten
ZANDVOORT - De rolski en

langlaufvereniging Zandvoort
organiseert op vrijdagavond 15
juni op het Zandvoortse circuit
voor de derde keer de Open
Zandvoortse rolski kampioen-
schappen 1984. onder auspiciën
van de NSV NLRF. Vele rolski-
toppers in de leeftijd van zes tot
tachtig jaar zullen dan weer aan
de start verschijnen, temeer daar
met deze wedstrijd punten te
verdienen zijn voor de felbegeer-
de rolskicup.

Het programma voor die avond ziet
er als volgt uit van IS 00 uur rot 19 00
uur ve kenning van het «ruit. 19 15
uur massastart heren \ eteranen over
drie ronden, is l- t> km 19 Itf uur mas-
sastart dames veteranen junioren
over twee ronden is S 4 k:-a i t' 17 uur

Zandvoortse
avondfietstochten

ZANDVOORT - De \oor de zesde'
maal georganiseerde Zandvoortse
avondfietstochten. staan ook dit jaar
in een overweldigende belangstel-
ling. Opnieuw heeft de organisatie,
de Zandvoortse leden van de Amster-
damse rijwieltoerclub Olympia, ge-
zorgd voor fraaie tochten in de omge-
ving van de badplaats. Reeds zes
tochten zijn volbracht en diegenen
die nog belangstelling hebben om
aan dit gebeuren deel te nemen,
wordt daartoe in de gelegenheid ge-
steld.

Ongeveer 250 deelnemers hebben
de fraaie tochten in een tempo afge-
legd dat voor een ieder mogelijk is.
Het tempo staat bij deze fietstochten
niet voorop, maar duidelijk is gewor-
den dat dit puur rekreatief fietsen
door vele gezinnen wordt beoefend.
Op de dinsdagavonden 12,19, 26 juni
en 3 juli kan de sfeer geproefd worden
van deze unieke tochten. De kosten
zijn voor de eerste inschrijving ƒ 2.-
en voor de overige ƒ 1.-. Het vertrek is
tussen 18.30 uur en 19.30 uur vanaf
strandpaviljoen 8 „Trefpunt". De
lengte is voor elke tocht ongeveer 30
kilometer en niet aan een tijdslimiet
gebonden.

massastart van de pupillen over een
ronde is 4.2 km en de pupillen twee
over een minironde van 1.5 km. Om
20.45 uur vindt de prijsuitreiking
plaats.

In dit zelfde weekend vindt er een
tien sportenweekend plaats op het
Zandvoortse circuit, welke voor het
publiek gratis te bezoeken is. Op zon-
dag 17 juni zullen er dan spektakulai-
re rolksi-spnntwedstnjden gehouden
worden voor de hoofdtribune. Deze
wedstrijd is gekoppeld aan de RLZ-
kampioenschappen van vnjdag-
avond en geldt dus eveneens voor de
Rolskicup" 1984.

Aan deze sprmtwedstrijd zullen de
rolskitop zoals, Ene Schalkwijk, Mar-
tin Willems, Ruben Krouwel. Sidney
en Bianca Teeling. Ingnd Gordijn,
Gita Kappetem en Anja Wolthuis
deelnemen. De start van deze wed-
stnjd is om 12.00 uur.

Op zaterdag 23 juni vindt een uniek
rolski-gebeuren plaats op Scluphol-
oost, georganiseerd door de KLM-
skiclub in samenwerking met de rols-
ki- en langlaufvereniging Zandvoort.
Op het vliegtuigplatform, tussen
hangar 11 en 12 zal deze KLM team-
kamp plaatsvinden. Er wordt een
parcours uitgezet waarop de verschil-
lende sport-vrijetijdsafdeling van de
KLM hun eerste rolski-vaardigheid/
behendigheid ten toon zullen sprei-
den. De RLZ-coaches geven, in de
ontruimde hangars, eerst de benodig-
de rolski-uitleg en instructie.

EHBO-dipIoma's
uitgereikt

ZANDVOORT - Tijdens een bij-
eenkomst in Hotel Keur werden on-
langs de EHBO-diploma's uitgereikt
aan de geslaagde cursisten van de
door de afd. Zandvoort van het Ne-
derlandse Rode Kruis georganiseer-
de cursus.

Het waren de dames: J.P.A. van
Diemen, I. Inen-Hamburg, H.M.
Lynch, A. Robbeson, K.L. Schuiling-
van Zalinge, M. Voit, N.H. Vrolijk-
Koele, E.M.T. Willemsen, M. Zwem-
mer, M.M. Zwemmer-Brandon. En de
heren: H.A.R. Hendriks, B. van Kam-
pen, J.C. van Minnen, G.A.P. van
Roode, A.J. Schreurs, J.F.W. Veld-
wisch.

StrandvoIIeybal
goed ontvangen

ZANDVOORT - Het eerste Neder-
landse kampioenschap strandvolley-
bal is ondanks de minder gunstige
weersomstandigheden, in de middag,
een groot succes geworden. Op het
strand voor de kampeerverenigmg
KVA waren vier velden uitgezet en
daar begonnen de teams de strijd aan
voor het kampioenschap.

Dat deze tak van sport zeer serieus
door de volleybalvereniging wordt
opgevat bleek wel uit de aanwezig-
beid van vele topteams uit de vader-
landse hoogste kompetitie. Bij de da-
mes was het Ubbmk/Orion uit Doe-
tmchem die evenals in de normale
kompetitie het kampioenschap wist
veilig te stellen met als goede tweede
Verbunt WC uit Vught. Vooral tij-
dens de finales werd er goed gespeeld
om de titel. Daarbij was vooral de pu-
bheke belangstelling, geschat wordt
op zo'n duizend aanwezigen, zeer op-
vallend.

Bij de heren was het eveneens de
kampioen van de kompetitie die hier
het beste voor de dag kwam. Brother/
Martmus uit Amstelveen was in de fi-
nale te sterk voor Hamilton/Geldrop.
Organisator Harry de Haas kon later
terugzien op een goede volleybaldag.
„Deze eerste Nederlandse kampioen-
schappen zijn zeer geslaagd en mede
door de aanwezigheid van de top-
teams blijkt het zeer aan te slaan.
Volgend jaar gaan we het opnieuw or-
ganiseren, maar we willen dan toch
meer publiciteit maken onder andere
misschien via de VVV. De plaats bij
de KVA was zeer geschikt mede door
de gunstige parkeergelegenheden.
Volgend jaar dus weer, maar dan wel
grootser, met bijvoorbeeld buiten-
landse teams", stelt De Haas.

Nieuwe clubrecords
ZANDVOORT - In de aanloop

naar de komende kringkampioen-
schappen in de maand juli zijn er al
heel wat clubrecords bij de Zeeschui-
mers gesneuveld. Barbara de Wit ver-
overde op één zwemmiddag in het
Heemsteedse zwembad Groenendaal
vier nieuwe klubrecords; op de 50 m
rugslag met een tijd van 35.5 sec., zo-
wel onder 14 als onder 16 jaar, op de
100 en 200 meter rugslag 1.14.4 resp.
2.44.2 sec. Nico Wempe nam het klub-
record over van Onne Joustra op de
100 m schoolslag met 1.12.9, waarop
Onno Joustra weer een clubrecord
pakte op de 100 m vrije slag in 57.8
sec. Op de korte nummers 50 m vrij
en schoolslag waren de 9- en 10-jari-
gen zeer actief en succesvol. Hanneke
Koopmans zwom moeiteloos twee
zware clubrecords aan flarden. Op de
vrije slag overtroefde zij Kim Bos
met 34.9 sec. Een echt staaltje van
zwemkunst was het verbreken van
het meer dan 6 jaar oude record op de
50 m schoolslag dat op naam stond
van Annet ter Heijden, die vier jaar
geleden de wedstrijdsport vaarwel
zegde en zich met sukses op het
kunstzwemmen wierp. Een nieuw re-
cord voor Hanneke met 43.9 sec. Ro-
bin Molenaar, Chantal van Osen-
bruggen, Ingrid Kraaijenoord, Sunta
Veerkamp, Vivian Croes en Linda
Paap zwommen vele seconden snel-
ler dan verwacht, terwijl Arthur van
Deursen, net hersteld van een hard-
nekkige knieblessure, z'n eerste
kringlimiet behaalde op de 100 m
vrije slag. Dat gold ook voor Jeroen
Schultheis die dat presteerde in
1.01.4 sec.

Nieuwe bridgeclub
ZANDVOORT - Vanaf 10 septem-

ber zal de badplaats een bridgeclub
rijker zijn. De bridgeclub „Hilde-
brand", voorheem gevestigd m de ge-
meente Bloemendaal, heft het plan
opgevat om tijdens de zomer naarj
ïiet Zandvoortse Gemeenschapshuisj
te verhuizen. Er zal iedere maandag-j
avond vanaf 19.45 uur worden gebnd-\
ged. Voor verdere informatie kan j
men zich wenden tot mevrouwj
Schroder, telefoon 02507-19327. •

:

Eugenie van Soest tijdens hè
springconcours, waarbij zij de vier
de plaats behaalde.

Springconcours
besluit seizoen

ZANDVOORT - Ruckerts Ruiter
sportcentrum heeft op Hemelvaarts-j
dag onderlinge springwedstrijden ge-1
houden ter afsluiting van het winter-1
seizoen. Het mooie weer en de grote
hoeveelheid enthousiaste deelne-
mers zorgden voor een zeer geslaagde
dag. Na een spannende strijd ging
Tonique Hollander uiteindelijk met
de eer strijken: zij behaalde de eerste
prijs. De tweede prijs was voor Na-
thalie van Egmond en Irene Zimmer-
mann eindigde als derde. De vierde!
plaats was voor Eugenie van Soest.
de vijfde voor Carla Clevering. Maiw
dy Lubbe, Simone Schellevis en Na-|
thalie Veenstra eindigden respectie-)
velijk op de zesde, zevende en achtste
plaats.
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Bezienswaardigheden van Verkeer en Waterstaat
Op het gebied van Verkeer

en Waterstaat is veel interes-
sants te beleven. Met de eeuwi-
ge "strijd tegen het water" als
centraal thema, zijn een hele
serie excursies mogelijk naar
werken op dit gebied die voor
het publiek toegankelijk zijn.
Voor de w eekend-recreant en
de vakantieganger zijn er oude
en nieuwe waterbouwkundige
werken te zien. En verder zijn
er nog musea en exposities.
Op deze pagina een overzicht
van de bezienswaardigheden
van Verkeer en Waterstaat.

'Kijk Hém-
geeft beeld
aanleg van
spoortunnel

De expositie KIJK HEM (Basisweg,
Hoek Ebroweg in Amsterdam) geeft
een beeld van de aanleg van de Hém-
spoortunnel onder het Noordzeeka-
naal Ook de historie van de oeverver-
bindmgen van het Noordzeekanaal en
het IJ komt aan de orde Verder zijn er
onder andere een film over het afzin-
ken en een model van een tunnelele-
ment
KIJK HEM is> m principe geopend op
werkdagen van 9 00 tot 16 00 uur Men
kan \ooralle zekerheid bellen liefst s
morgens met 020 - 119572 De toegang
is gratis KIJK HEM is m juli en au-
{justus gesloten Met het openbaar
vervoer is de tentoonstelling te berei-
ken met verscheidene buslijnen die
vertrekken van het Centraal Station
en van station Sloterdijk in Amster-
dam

Houtribsluizen
te bezichtigen

Aan de westkant van Lelystad vlak-
bij het informatiecentrum Nieuw
Land liggen de Houtribsluizen Be-
langstellenden kunnen op een infor-
matiepaneel zien hoe de sluis werkt
Er is ook een uitzichtpunt ingericht
Doorlopend gratis toegankelijk

Het gemaal bij de sluizen kan alleen
door groepen worden bezichtigd, (kin-
deren vanaf 16 jaar) Men kan zich
daarvoor schriftelijk of telefonisch
melden by het bureau Public Rela-
tions van de Directie Zuiderzeewerken

, van Rijkswaterstaat postbus 18 8200
AA Lelystad tel 02300 - 41911

Pijler, (foto R.W.S.) Pijlers m dok. (foto R.W.S.;

Interessante excursie naar werkeiland Neeltje Jans
Bijzonder interessant is dit jaar een

excursie naar het werkeiland Neeltje
Jans in de monding van de Ooster-
schelde In een bouw dok van hetuerk-
eiland staan nog pijlers voor de storm-
vloedkermg te wachten op hun plaat-
.smg in de stroomgeulen van de Oos-
terschelde Een aantal pijlers is al ge-
plaatst Zij zullen deel uitmaken van
de stormvloedkering die eind 1986
klaar moet zijn Het is het grootste
waterbouwkundige werk dat ooit in
Nederland is ondernomen

Tijdens zware storm en gevaarlijk

hoog water wordt de kering gesloten
om de veiligheid van het achterland te
waarborgen Op het werkeiland Neel-
tje Jans werkt men hai d aan de onder-
delen van de pijlerdam Op het eiland
staat een (vernieuwd) mformatiecen-
trum, waar de bezoeker een overzicht
krijgt van het project Ook worden er
films vertoond Vanaf het informatie-
centrum heeft men een uitstekend
uitzicht over het werk in een van de
bouwputten Tussen Neeltje Jans en
een punt bij het dorp Westen Schou-
wen (Schouwen Duiveland) is een tij-

delijke brug gebouwd van 3 km lengte
Vlak bij het beginpunt van de brug
(aangeduid met de borden 'informatie-
centrum ) vertrekken m ieder geval
tot eind mei '84 ieder half uur bussen
naar het informatiecentrum De bus-
sen vertrekken van 10 00 tot 16 00 uur

De tentoonstelling is van l april t/m
31 oktober dagelijks geopend van 10 00
tot 1700 uur Groepen die met een
eigen bus komen kunnen na afspraak
op de tentoonstelling terecht De toe-
gangsprijs inclusief busrit, bedraagt ƒ
5 25 per persoon, groepen met een ei-

gen bus kunnen voor / 4,60 per per-
soon de tentoonstelling bezoeken (bij
deze prijs is dan een rondrit langs de
bouwputten onder begeleiding van
een voorlichter inbegrepen). Perso-
nenauto's mogen niet over de brug
Wie dus een kijkje wil nemen op het
werkeiland Neeltje Jans, moet de bus
nemen Overigens is bij de bushalte
een parkeerplaats ingericht Er is
openbaar vervoer van Zienkzee naar
het beginpunt van de excursiebuslijn
(vertrek Zienkzee 10 48 uur, 11 48 uur.
1248 uur)

Delta-expo bij Haringvlietbr ug

'Nieuw Land' toont Zuiderzeeproject
In Lelystad aan de Oostvaardersdijk

ligt het Informatiecentrum Nieuw
land Hier worden de bezoekers voor-
gehcht over het Zuiderzeeproject Om
te beginnen een beeld van de geschie-
denis Hoe zag het gebied er een paar
duizend jaar geleden uit9 Wat gebeur-
de er later' Wat voor mensen woonden
er? Welke schepen voeien eV m de loop
der eeuwen' Daarna krijgt men een

KweKerij P. VAN KLEEFF ,
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel 17093

&
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ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON
Groot assortiment, o.a.:
AFRIKANEN - BEGONIA'S - BALSEMIENEN
e d. GERANIUMS, hangend en staand.

ZAAIGERANIUMS,4voor 10.-
BEMESTE TUINAARDE, 3 zakken voor 10.-
(afgehaald, geldig van 24 mei t/m 2 juni).
Div. soorten BLOEM- en BALKONBAKKEIM.
Bemesting: POKON, WOLF, ASFen
GARDENA.
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTI KELEN.
VASTE PLANTEN in pot,
HEESTERS en ROZEN in pot.

indruk \an de landaanwinning en
droogleggingen Vervolgens wordt een
uiteenzetting gegeven over de plannen
om de Zuiderzee af te sluiten Het plan
Lely Hoe maak je zo'n gebied droog'
Dijkbouw gemalen, leegpompen En
daar ligt dan een grote moddervlakte
Wat doe je daarmee' In cultuur bren-
gen Landbouw, recreatie natuurge-
bieden, stedebouw, bosbouw Boven-

_dien toont Nieuw land wat we m de
"polder vonden aan scheeps- en vlieg-
tUigwrakken En zelfs1 autowrakken'

De geschiedenis wordt verteld aan
de hand van voorwerpen (stereo) fo-
to's, diorama Oostvaardersplassen,
panorama+maquette van Lelystad,
film- en diapresentaties Er is allerlei
documentatie aanwezig (brochures,
prentbnefkaarten. oude platen enz).
terwijl voor scholen en jeugdgroepen
speciale werkopdrachten en speur-
tochten verkrijgbaar zijn Er is een
permanent aquarama met zoet- en
zoutwatervissen Bovendien zijn er
w isselende tentoonstelmgen

In juni is er een aquarellenexpositie
van K Booneburg, genaamd Zuider-
zee Nu Daarna is er een tentoonstel-
ling o\ er Remote Sensing Een nieuw e
opsporingsmethode die berust op de
principes van radar en infra-rood-
straling

Nieuw Land is tot l november dage-
lijks geopend van 10 00 - 17 00 De toe-
gangspnjs is ƒ 2 50 voor volwassenen
en l i 50 voor kinderen tot 16 jaar
Groepen groter dan 20 personen krij-
«en 30 °o korting Nieuw Land is per
bus bereikbaar vanuit Amsterdam.
Emmeloord Harderwijk Kampen en
Enkhuizen

Men kan zich over de Deltawerken
ook oriënteren m Delta-expo Dit m-
formatiecentrum ligt aan de voet van
liet bedieningsgebouw van de Hanng-
vlietsluizen De tentoonstelling biedt
een overzicht van de deltawerken als
geheel De opzet is een coproduktie
van Verkeer en Waterstaat en het Na-
tionaal Bureau voor Toerisme Enkele
hoogtepunten er worden films ver-
toond over de watersnood m 1953, over
de bouw van de harmgvlietsluizen en
over de Oosterscheldewerken

Verder zijn er verscheidene maquet-
tes onder meer van het complete del-
tagebied Een lichtpaneel waai op de
eilanden zijn afgebeeld laat zien m
welke volgorde de Deltawerken wor-
den en werden uitgevoerd Deze zoge-
naamde waterkaart van Nederland
Iaat ook met behulp van 2200 lampjes
zien hoe de waterhuishouding van ons
land m elkaar zit Verder zijn er een
model van de Harmgvlietsluizen. een

zee-aquarium en een maquette van de
Oosterschelde

Tot slot is er een rondleiding door de
sluizen waarbij een bezoek wordt ge-
bracht aan de holle liggers van de sluis
en aan de machinekamer van de sluis-
deuren
Delta-expo is van l maart t/m 15 no-
vember dagelijks geopend van 10 00 tot
17 00 uur, ook zondags De toegangs
prijs bedraagt / 2,50 per persoon Kin-
deren t/m 6 jaar mogen gratis naar
binnen
Voor de kleintjes is er een zogenaamde
kinderboek waar op speelse wijze een
indruk wordt gegeven van de water-
huishoudmg en de functies van het
water Hierbij wordt gebruik gemaakt
van drie draai-elementen, die te bedie-
nen zijn met een handbeweging
Documentatie en prentbnefkaarten
zijn verkrijgbaar in een koffieshop De
Delta-expo is bereikbaar per metro
vanuit Rotterdam naar Hoogvliet
Dan overstappen op Buslijn 104

Informatiecentrum Nieuw Land in Lelystad.

Noordeuropese en
Aziatische dieren in
Natuurpark Lelystad

Sluiscomplex Belf eld
In het Limburgse gedeelte van de

Maas ten zuiden van Venlo ligt het
sluis- en stuwcomplex Belfeld Aan de
Belfeldse kant staat een tableau met
afbeeldingen van de lange sluis, van
het verloop van de rivier en een door-
snee van de stuw Aan de andere zijde
van de rivier aan de kant van Baarlo is
een terp aangelegd met bankjes

De VVV in Belfeld organiseert ex-
cursies naar de sluis die ongeveei an-
derhalf uur duren Nadere inlichtm-
gen en aanmeldingen bij VVV Belfeld,
de heer Geurts Schoolstraat 25, tel
04705-1226 Het Sluiscomplex van Bed-

feld is bereikbaar per bus (lijn Venlo-
Roermond)

Afsluitdijk
Op de Afsluitdijk staat het monu-

ment dat herinnert aan de afsluiting
van de Zuiderzee Tegenover het mo-
nument staan informatiezuilen,
waarop posters zijn geplakt in vier
talen die een beeld geven van de Zui-
derzeewerken. Ook staat er sinds 28
mei 1982 een bronzen beeld van een
steenzetter, dat op die datum, precies
50 jaar na sluiting van de dijk

Even ten zuiden van Lelystad heeft
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-
ders in samenwerking met de Amster-
damse dierentuin Artis een natuur-
park ingericht van ongeveer 90 hecta-
re Het is een eerste ontwikkelingsfase,
want in de toekomst zal het park 500
hectare groot worden Op dit moment
is de beplanting nog jong, terwijl ook
het aantal dieren beperkt is Het aan-
zien is duidelijk dat van een gebied m
opbouw Het park is bestemd voor de
rustige recreatie In een omrasterd ge-
deel te - nu 40 hectare - zijn Noordeuro-
pese en Aziatische dieren onderge-
bracht, die m het verleden in ons licht
golvende landschap met gras en bos-
partijen voorkwamen Thans leven er
rendieren, elanden, wisenten, pater
Davidsherten en przewalskipaarden
(tle laatste twee diersoorten stammen
uit respectievelijk China en Mongo-
he)

Er zijn geen roofdieren omdat d»
beheerstechnisch problemen opleve-
ren In eerste instantie houdt men het
op hoefdieren Nu zijn er ook Eurazia
tische vogels te zien ooievaars, kraan
vogels en ganzen De meeste djerei
lopen door elkaar maar wisenten wor
den apart gehouden, (Wisenten zijn
Europese bisons) Het zijn nogal woes
telingen

Om het omrasteide gedeelte van hei
natuurpark lopen fiets- en wandelpa
den van bijna 3km lang Er zijn meer
dere routes, duidelijk met pijlen aan
gegeven Soms kan men vandaar df
dieren zien Het park is geopend van
zonsopgang tot zonsondergang Hel
natuurpark is altijd gratis toeganke
lijk Per bus is het bereikbaar vanuit
Lelystad en Harderwijk (halte sü(
Larservaart) Daarna moet men onge
veei 1000 nieter lopen

VERHUIZEJM?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

BWENDE
VRHUIZRS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

dierenbescherming

penningmeester: f. ploegman,
burg. van alphenstraat 61/5,2041 kg Zandvoort

wist U dat u uw nest hondjes of katjes gratis in kunt laten slapen,
mits gebracht bij mevr. dekker, dierenarts?

wist u dat als u het nest wel aanhoudt, u ze minstens 6 a 7 weken
bij de moeder moet laten?

wist U dat als u ze daarna aanbiedt met de woorden „gratis af te
halen" ze wel eens kunnen worden doorverkocht voor
vivisectie?

wist U dat nu de vakanties voor de deur staan, u voor uw huisdier
vroegtijdig pension moet bespreken en dat honden en
katten ingeënt moeten zijn?

WÏSt U dat u informatie kunt krijgen bij het dierentehuis en bij de
dierenbescherming?

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . , .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

WIE HELPT MIJ ?
JU?
Wij zoeken mensen, jong en oud, die als
vrijwilliger bij ons willen komen werken.
Heb je belangstelling?

Kom naar onze
INFORMATIE-AVOND op WOENSDAG
20 juni, 20.00 uur
in het Gemeenschapshuis of bel 1 51 14.
Stichting Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort

/NIEUW!
Ouderwets lekker

6-granenbrood
met TARWE - GERST - MAÏS - HAVER
ROGGE-RIJST.

Dat moet u proberen!

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel.1 7245

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
SCHUIFPUIEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiui
BABY- en PEUTER- !
DAGVERBLIJF (
Regentesselaan 40 - Haarlem ^
Tel. 023-32 05 74 \

% LES PETITS is het gehele jaar geopend %,
% van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van ^
S 6 weken tot 5 jaar. 0
S U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer s
j§ u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bijons £
% brengen. ^

ifuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini.

BEDRIJFSRUIMTE
TE HUUR

in centrum van Zandvoort
m.i.v. 1 juli.

Totale opp.: benedenverdieping 135 m2,
boven 135 m2. Met uitbreidingsmogelijkheid.

Nadere info tel. 02507 -145 45.
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Tal van hoogtepunten in attractief programma
ZAND VOORT — Door de Stichting Hippodrome Zandvoort is met

enige verve het programma gepresenteerd voor de komende week
van het paard, een evenement dat alweer haar eerste lustrum beleeft
en ieder jaar meer deelnemers en activiteiten kent.

Hoogtepunten ongetwijfeld zijn zondag 24 juni, wanneer een
springconcours, een monsterkeuring en ringrijderij op het program-
ma staan, gevolgd door de jaarlijkse kortebaandraverij, die op maan-
dag opnieuw in de Zeestraat zal worden gehouden.

Nieuw dit jaar zijn de dressuur-
wedstrijden die in het Ruiter-
sportcentrum Zandvoort aan de
Keesomstraat aanstaande zon-
dag worden gehouden. Deze
dressuurwedstrijden, één van de
moeilijkste onderdelen van de
paardensport zijn niet alleen
voor de deelnemers bijzonder
spannend, maar ook voor het pu-
bliek een fraai schouwspel. „Bij-
zonder interessant, ook voor
niet-kenners", aldus de voorzit-
ter van de Stichting Hippodro-
me, Johan Beerepoot.

De wedstrijden worden zowel
binnen als buiten gehouden, en
zijn dus niet direct weersafhan-
kelijk.

Aanmeldingen voor deze dres-
suurwedstrijden zijn al uit de ge-
hele regio ontvangen en het belo-
ven dan ook spannende dres-
suurproeven te worden, waarbij
het team van het Ruitersport-
centrum zelf, gezien de niet on-
verdienstelijke resultaten op re-
gionale en landelijke wedstrij-
den, hoge ogen gooit.

Tien jaar is de Stichting Hippodro-
me in Zandvoort aktief, voortgekp-
men uit de Zeskamp van de NCRV in
de jaren zestig, besloot men een draf-
en renbaan te realiseren in het bin-
nencircuitterrein. „Het is er nooit
van gekomen, maar Nico Bouwes en
ik hadden toch bijna drie miljoen in
Den Haag losgepeuterd voor dat pro-
jekt. Ik moet nu bekennen dat ik wel
blij ben dat het niet doorgegaan is,
want ik denk dat er dik geld bij had
gemoeten", zegt voorzitter Johan
Beerepoot die zich nog het enthou-
siasme herinnert waarmee Leo van
Duivenvoorden, Nico Bouwes, Bep

Roozen en enkele anderen deze stich-
ting van de grond tilden.

Bokkedoorns
Nadat vorig jaar manege De Bok-

kedoorns aan de Zeeweg al het on-
derdeel „cross-country"- voor zijn re-
kening had genomen, zijn de activi-
teiten dit jaar uitgebreid met een
springconcours op de zondag.

Liefhebbers van de paardensport
kunnen op 24 juni dus hun hart opha-

1 „Op de boulevard werd. je door de
wind meestal uit je jas g'eblazen, en
het miste ook de sfeer die zo bepa-
lend is voor een dergelijk evenement.
Sinds wij enkele jaren geleden toe-
stemming kregen de Zeestraat in te
richten als korte baan is de belang-
stelling van deelnemers en publiek
toegenomen.

Ten eerste kent deze straat met
zijn café's en bomen een uitstekende
entourage voor het gebeuren, voor de
deelnemers is het leuke van dit par-
cours dat het niet vlak is zoals overal
elders maar oploopt. Dat schijnt voor
de „paarden-jongens" weer eens wat
anders te zijn. Iedereen is tenminste
zeer tevreden over deze locatie, en
het feit dat er misschien Zandvoortse
paarden en jockey's deelnemen, geeft
het gebeuren nog eens extra plaatse-
lijk tintje", aldus Beerepoot.

WEEK VAN HET PAARD VAN 17-25 JUNI
len, want een springconcours is nog
meer dan bijvoorbeeld ringrijderij,
een onderdeel van de paardensport
waarbij de combinatie ruiter/paard
elkaar volkomen in evenwicht moet
houden, qua techniek en vertrouwen.

Om 12.00 uur begint dan op het
Gasthuisplein de grote monsterkeu-
ring, waarvoor veel belangstelling be-
staat. Gehoopt wordt op mooi weer,
zodat ook veel publiek op het Gast-
huisplein aanwezig zal zijn voor de
ringrijderij. „Het Gasthuisplein is
hiervoor een unieke plaats, deze dag
zal ongetwijfeld herinneringen oproe-
pen van vroeger jaren, toen het paard
een eigen plaats in de samenleving
innam", zijn de organisatoren van
mening.

Kortebaan
De kortebaandraverij is ongetwij-

feld hét hoogtepunt van de week van
het paard. Nadat enkele jaren was
geëxperimenteerd waar deze te hou-
den, eerst op het circuit, en later op
de boulevard Barnaart, heeft men nu
de vaste stek hiervoor gevonden, na-
melijk de Zeestraat.

Programma
Zondag 17 juni: dressuurwedstrijden bij de ruitersportcentrum Zand-

voort, Keesomstraat. Aanvang 10.00 uur, aanmelden bij de manege, tel.
02507-15894.

Woensdag 20 juni: ponyraces op het strand voor de rotonde. Aanvang
19.00 uur, aanmelden bij Club Maritime, tel. 02507-18888.

Zaterdag 23 juni: cross-country bij manege De Bokkedoorns, Zee-
weg. Aanvang 14.00 uur, aanmelden bij de manege, tel. 023-270902.

Zondag 24 juni: springconcours bij manege De Bokkedoorns, Zee-
weg. Aanvang 10.00 uur, aanmelden bij de manege, tel. 023-270902.

Monsterkeuring op het Gasthuisplein. Aanvang 12.00 uur, aanmel-
den vooraf op het Gasthuisplein.

Ringrijderij op het Gasthuisplein. Aanvang 16.00 uur, aanmelden
vooraf op het Gasthuisplein.

Maandag 25 juni: kortebaandraverij in de Zeestraat. Aanvang 15.00
uur.

Zandvoorters
Zandvoorters die hebben inge-

schreven zijn Joop van Dam met Se-
xy Girl, een acht jaar oude merrie en
Fred Sprpnk met Unit Fortuna.

Bovendien hebben alle „grote jon-
gens" uit de paardenwereld inge-
schreven, Dooijeweerd etc.

In totaal zijn er zestig inschrijvin-
gen, doch er zullen er maar dertig lo-
pen. Slechts dertig paarden mogen
deelnemen, dit geschiedt door een lo-
ting die verricht wordt door de
NDRS. In Zandvoort wordt natuur-
lijk gehoopt dat zowel Sexy Girl als
Unit Fortuna bij de „gelukkigen" zul-
len zijn.

Opgericht is namelijk de Harddra-
verij Vereniging Zandvoort, welke
vereniging momenteel in het binnen-
circuitterrein regelmatig met paar-
den oefent.

Het blijkt dat deze Zandvoortse
omgeving speciaal Sexy Girl bevalt,
want nadat haar prestaties afnamen
de laatste jaren, hetgeen geweten
werd aan haar leeftijd, blijken deze
sinds ze onder hoede van Joop van
Dam. op het binnencircuit traint, een
opgaande lijn te vertonen.

Bijzonder gelukkig is de Stichting
Hippodrome Zandvoort eveneens
met de steun uit het bedrijfsleven.
„Opnieuw hebben wij de steun van
de plaatselijke ABN-bank, waardoor
wij geen inschrijfgeld hoeven te vra-
gen. pok het drukwerk, programma-
boekje enz. wordt door deze sponsor
betaald. Het hele programma is gra-
tis toegankelijk, ook een pluspunt,
want dat is niet overal zo. Dit kunnen
wij doen omdat behalve de ABN, ook
bijvoorbeeld de Federatie Handels-
vereniging Hanze met prijzen en geld
steun toezegt. Voeg daar dan nog bij
de vele extra prijzen beschikbaar ge-
steld door de plaatselijke onderne-
mers en je begrijpt waarom het en-
thousiasme onder de rijders groot is,

Ringrijderij op het Gasthuisplein, één van de onderdelen van de week van
het paard, (archieffoto).

speciaal aan de Zandvoortse korte-
baandraverij deel te nemen.

Nadat vorig jaar is gebleken dat
het tijdstip van de start wat aan de
late kant was, heeft men dit nu een
uur vervroegd. De draverij begint nu
om 15.00 uur.

Ponyraces
Traditioneel worden ook de pony-

races pp het strand. Woensdagavond
20 juni zullen weer zo'n vijfentwintig
jeugdige ruiters en amazones aan de
start verschijnen.

Veel jonge kinderen zijn al druk be-
zig met trainingen met de uitverko-
ren pony's. Het belooft opnieuw een

spectaculaire gebeurtenis te worden,
niet in het minst omdat bij deze deel-
nemertjes, zowel pony's als berijders,
de meest onverwachte gebeurtenis-
sen plaatsvinden. Pony's die te vroeg
starten, of helemaal hun benen niet
wensen te verplaatsen, pony's die re-
gelrecht naar de vloedlijn hollen in
plaats van zich te houden aan het uit-
gezette parcours, lieve woordjes en
standjes van de berijders voor hun
beesten, je ziet het allemaal gebeu-
ren.

Hier is mooi weer zeker gewenst, al
was het maar omdat de kinderen nu
al zo. enthousiast hebben ingeschre-
ven en zich er wonder wat van voor-
stellen.

ZATERDAG NOG EENMAAL

Caravankeuring een
groot succes

ZANDVOORT - De eerste
keuring voor caravans plus trek-
auto die afgelopen zaterdag werd
gehouden, wordt door de plaat-
selijke politie zeer succesvol ge-
noemd.

Achttien caravanbezitters, on-
der wie enkele Haarlemmers en
inwoners van Heemstede, heb-
ben hun vakantievoertuig ter
keuring aangeboden, waarvan
enkelen teleurgesteld zijn terug-
gekeerd. Niet omdat de keuring
niet naar wens verliep, doch het
resultaat ervan was in sommige
gevallen schrikbarend.

„Er was een caravan van mensen
die aanstaande dinsdag met vakan-
tie wilden gaan, doch dat apparaat
was rijp voor de sloop. Er deugde
werkelijk niets meer van, maar dat
was de slechtste die erbij was. Veel
mensen hebben wij kunnen helpen,
zoals het echtpaar uit Haarlem dat
pp weg naar de vakantiebestemming
in Brabant, „nog even langs kwam.
want je kunt niet weten". Gelukkig
maar, want ik denk dat ze het zuiden
van ons land niet bereikt zouden heb-
ben. De wielbouten zaten los, en het
was puur mazzel dat ze Zandvoort
nog haalden, vertelde een van de
hoofdagenten die zich met de keu-
ring heeft beziggehouden.

Omdat dit toch de laatste caravan
van de dag was, en er geen garage
meer open was, besloten de aanwezi-
ge agenten dit karwei zelf maar te
klaren, tot grote dankbaarheid van
de Haarlemse vakantiegangers.

Leeftijd
Kenmerkend was het dat de mees-

te gebreken werden geconstateerd
aan caravans die 2/3 jaar oud waren.
„Wij hebben in totaal achttien cara-
vans gekeurd, twee hiervan waren m
perfecte staat van onderhoud, e-lén
was gloednieuw, de andere tien jaar
oud. De eigenaar van de laatste com-
binatie stond echt te glimmen. De
oudste caravan hebben en dan toch
technisch perfect in orde zijn, dat ge-
beurt niet veel", aldus een Zand-
voortse politieman.

Het blijkt dat caravanbezitters hun
caravan zeer lang als „nieuw" be-
schouwen. „Hoe kan dat nou, dat
ding is praktisch nog nieuw", was een
uitdrukking die vrij vaak voorkwam
„Mensen vergeten dat ze zo'n cara-
van al een keer of twee gebruikt heb-
ben en dat betekent in de meeste ge-
vallen, wel enkele duizenden kilome-
ters", was het commentaar.

Zo langzaam maar zeker lijkt
het of de zomer er aan komt. Gro-
te gebeurtenissen werpen hun
schaduwen vooruit, maar erg
groot lijkt deze zomer niet te wor-
den, maar je weet het nooit, we
blijven optimistisch.

Optimistische plannen hebben
de organisatoren van de Midzo-
mernachtloop, die op het laatste
moment toch nog doorgang kan
vinden. Waren het de afgelopen
jaren de bekende Zandvporters
Klaas Koper en Dick Castien die
met hun medewerkers van Olym-
pia borg stonden voor de prgani-
satie en begeleiding van dit eve-
nement, dit jaar moesten ze het
door drukke werkzaamheden af
laten weten, en de Midzomer-
nachtloop dreigde van de agenda
afgevoerd te worden.

Doch Johan Beerepoot, zeker
niet voor een kleintje vervaard,
heeft zich van de hulp van de le-
den van de Reddingsbrigade ver-
zekerd, en zorgt er nu voor dat
aanstaande vrijdagavond, of lie-
ver nacht, de lopers toch aan hun
trekken komen.

„Ik vond het doodzonde wan-
neer het niet door kon gaan, en
met medewerking van het HD en
de Reddingsbrigade zal het toch
weer lukken".

Het blijkt dat in de nacht van
22/23 juni de waterstanden niet
ideaal zijn, het is om 00.09 hoog
water, dus waarschijnlijk geen
mooi vlak strand om op te lopen,
daar staat tegenover dat deelne-

mers voor deze acht kilometer
twee uur de tijd hebben. Je kunt
de vier km heen naar km-paal 62
en weer terug naar de rotonde,
ook wandelend afleggen.

Inschrijvingen voor dit evene-
ment kunnen nu al geschieden en
wel bij de strandpaviljoens 8
(Trefpunt), 9 (Club Maritime) en
10 (Seagull). De kosten bedragen
ƒ 7.- per persoon. Dit bedrag geeft
recht op een start, een insigne na
afloop en een consumptie in één
van bovengenoemde paviljoens.
Deelnemers ontvangen vanaf de
startwagen op de Rotonde tevens
weer een fraai lichtgevend band-
je. „De fakkels die bij de eerste

Midzomernachtloop werden ge-
bruikt komen zeker niet meer te-
rug, het worden de bandjes die vo-
rig jaar goed hebben voldaan",
vertelt Beerepoot.

Voor aarzelaars bestaat de mo-
gelijkheid om vrijdagavond 22 ju-
ni nog in te schrijven bij de start-
wagen aan de rotonde, de kosten
bedragen dan ƒ7,50. Ook deze
keer wordt medewerking ver-
leend door leden van het Rode

Zaterdag viel er nog iets te surfen
voor de cracks, doch helaas men
moest wachten tot maandagmdidag
alvorens er nog wat aktie kwam. (fo-
to Dick Loenen).

* **"„ *•

Kruis, en de strandpolitie, terwijl
dus de medewerkers van Olym-
pia, de mannen die behulpzaam
zijn bij de start, het keerpunt etc.
leden van de Reddingsbrigde zul-
len zijn. „Zo zie je maar weer,
goed dat de Reddingsbrigade er
is", aldus John Beerepoot.

Ponywedstrijden
Een ander sportief evenement

zijn de ponyraces op het strand,
waarvan de start eveneens bijd de
Rotonde plaats zal vinden. De af
te leggen afstand is 200 meter, en
door jeugdige ponyruiters en
amazones wordt al druk getraind.
Dit evenement begint om 19.00
uur.

Vorig jaar gaf dit evenement
nog wat problemen. Het was die
dag namelijk uitstekend strand-
weer, en het duurde dus nog wel
even voordat men het stuk strand
dat hiervoor was bestemd „vrij"
had gemaakt. Wie weet is dit vol-
gende week woensdag ook wel het
geval, en dat zou dan betekenen
dat de pachters en alle anderen
eindelijk eens wat klanten zien,
want „voorlopig is er op het
strand nog geen cent verdiend",
wordt er somber opgemerkt.

Vorig jaar telde de ponyrace
vijfentwintig deelnemers, en al
snel kwam men tot de ontdekking
dat een flink uit de kluiten gewas-
sen pony, niet synoniem behoeft
te zijn aan een grote snelheid. In-
tegendeel, dapper spurtende mi-
ni-pony's zorgden veelal voor een
verrassende overwinning.

Ook de kunstje paard op tijd te
laten starten was niet alle berij-
ders gegeven, zodat één en ander
een vermakelijk kijkspel oplever-
de.

Woensdag 20 juni om 19.00 uur
is dit evenement gepland, en wan-
neer u vrij bent zeker even komen
kijken.

Spektakelstuk
Het begon zo mooi, een forse

wind op vrijdagavond, en een goe-
de weersverwachting voor zater-
dag. Met goede wordt dan be-
doeld dat er veel wind werd ver-
wacht, en dat konden deelnemers
en organisatoren van de bran-
dingzeilwedstrijden Holland Surf-
cup goed gebruiken.

Het pakte echter anders uit. Za-
terdag was er nog een vrij aardige
wind, al draaide ze dan van noord
naar west, en dat is een krimpen-
de wind hadden wij juist geleerd,
maar zondagmiddag was het hui-
len. Wel zon maar geen wind. Ge-
lukkig werd het tweede Pinkster-
dag wat beter, maar goed werd
het niet, want voor deze wedstrijd
is een windkracht 4 een vereiste
en dat werd niet gehaald.

Verdronken auto
Het scheelde niet veel of de

strandwacht was de auto kwijt
geweest, waarmee 's nachts over
het strand wordt gepatrouilleerd.
Vrijdagmorgen omstreeks kwart
voor vier kwam er een melding
binnen op het politiebureau aan
de Hogeweg dat de strandwacht
met de auto problemen had, of
men een handje kon komen hel-
pen?

De politie toog derwaarts en
trof de auto tot aan het chassis in
het zand, terwijl het zeewater er-
omheen spoelde. Goede raad was
duur, van een nabij gelegen pavil-
joen werd de pachter gewekt en
deze heeft met zijn Landrover de
auto vlot getrokken. Een vlotte
hulpaktie waarvoor aan alle be-
trokkenen hulde wordt gebracht.

Waarschiinliik heeft de politie

de Schaaf en Jan de Vries.
Zij hebben voor dit evenement

het orgnisatieteam PRAB '84 op-
gencht. Dit staat voor Public Re-
lations Agrarische Bedrijfskunde
1984. Met deze stunt willen deze
studenten de Agrarische Nijver-
heid en wat daar bij komt eens ex-
tra in het zonnetje zetten. Het is
namelijk al zo'n acht jaar geleden
dat studenten m deze studierich-
ting een spectaculaire afstudeer-
stunt uitvoerden.

De Belgische trekpaarden die
de drie dagen durende krachttoer
zullen volbrengen zijn van de heer
P. Brooymans uit Tholen. De
paarden hebben al meegedaan
aan diverse andere festiviteiten
en bijeenkomsten. Ploegdeskun-

J'
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De studenten en de paarden die volgende week vrijdag een poging
zullen wagen om vermeld te worden in het Guiness Book of Records.

terzelfder tijd nog een redding
verricht, want terwijl assistentie
werd verleend bij het vlot trekken
van de strandwachtauto zag men
een vrouw de zee inlopen. Omdat
dit 's morgens om vier uur wel be-
vreemding wekte, informeerden
de agenten, waarom mevrouw
zich zo vroeg in de morgen te wa-
ter begaf. De dame in kwestie, 49
jaar en afkomstig uit Haarlem,
verklaarde dat zij oefende voor de
vierdaagse. Omdat de politie hier-
aan twijfelde, heeft men haar toch
maar veilig thuisgebracht.

PRAB '84
Vorige week werd al vermeld

dat zeven studenten van de Hoge-
re Landbouwschool uit Dordrecht
in het Guiness Book of Records
vermeld willen worden met hun
poging een 23 kilometer lange
ploegvoor van Zandvoort naar
Katwijk te maken.

De zeven HLS'ers zijn Henk
Beltman, Watze Elsinga. Henry
Kapoen, Jan van Nieuwenhuy-
zen, Jan Carel Op de Coul, Jeroen

dige Brooymans zal er echter voor
waken dat ze op geen enkele wijze
overbelast zullen raken. Boven-
dien is een veearts aanwezig om
een oogje op de paarden te hou-
den.

Op donderdag 21 juni wordt
proefgeploegd van IJmuiclen naar
Zandvoort, de nacht van 2T22 ju-
m overnachten de paarden in de
manege van Ruckert, en de ploe-
gers in een speciaal voor dit doel
ingerichte dubbeldeks-autobus.

Het belooft die vrijdag dus een
ware happening te worden. De
start is 's morgens om 08.00 uur,
en 's avonds kan men dus mee-
doen aan de Midzomernachtloop.

Veronderstel nu eens dat het
een warme zomerdag is, dan kan
iedereen zich die bijna 24 uur ver-
maken op het Zandvoortse
strand.

Het komende weekeinde zal er
muziek zijn in Paviljoen 7, bij
Johnny, wanneer daar twee musi-
ci ervoor zullen zorgen dat de gas-
ten zich kunnen vermaken, wat
dat betreft hoeft men zich niet te
vervelen.

Komende zaterdag wordt door de
Zandvoortse politie nogmaals een
gratis keuring uitgevoerd. „Wij heb-
ben al enkele afspraken gemaakt,
maar er kunnen zich nog meer men-
sen melden. Onze ervaringen van de-
ze week hebben geleerd, dat het
noodzakelijk is als je ziet waarmee de
mensen trots komen aanrijden en
constateert hoe weggevaarlijk die
combinatie is, dan kan ik iedere cara-
vanbezitter aanraden even langs te
komen. Men kan van tevoren een af-
spraak maken, maar kan ook recht-
streeks naar garage Raaijen tussen
de Burgemeester van Alphenstraat
en Van Speijkstraat komen, want
ook zaterdag was er tijd om caravan-
bezitters ,.er even tussen door" te hel-
pen.

Moet men het politiebureau bellen,
tel. 13043 en vragen naar de hoofd-
agenten Kuling en Vermeulen, de
technische specialisten voor dit ge-
beuren van het Zandvoortse pohtie-
korps.

Informatiegids van
Zandvoort 1985/86

ZANDVOORT - Omstreeks eind
november zal er een nieuwe mforma-
tiegids van Zandvoort worden uitge-
geven. Deze gids zal huis aan huis
worden verspreid.

De gids geeft een ruime omschnj-
ving van de verenigingen en instellin-
gen, die in Zandvoort gevestigd zijn.
Ook wordt er aandacht besteed aan
instellingen, die in andere Zuid-Ken-
nemer gemeenten zijn gevestigd en
voor de Zandvoortse bevolking van
belang zijn. Er zullen advertenties in
worden opgenomen.

Verenigingen, die nog met in de
voorgaande gids werden vermeld,
kunnen zich tot en met 20 juli aah-
melden. De naam van de vereniging
of instelling, de datum van oprich-
tmg, het doel, de activiteiten, de ac-
commodatie, het secretariaat en
eventueel het aantal contribuanten
en donateurs, alsmede de naam van
het verenigingsorgaan en het aantal
malen per jaar dat dit verschijnt, die-
nen hierbij te worden opgegeven.

Voorts kunnen tot en met 20 juli
eventuele wijzigingen van gegevens
van reeds in de voorgaande gids ver-
melde verenigingen worden opgege-
ven.

Het is de bedoeling dat de gids voor .
de duur van twee jaar zal worden uit- ,
gegeven, dus voor 1985 en 1986. Het /
hierboven omschreven boekwerkje is/
de enige officiële informatiegids van'
de gemeente. Andere gidsen en'
adresboekjes van Zandvoort worden
uitsluitend van particuliere zijde uit-
gegeven. ƒ

Evenals vorig jaar is zowel voor het
drukken van de gids als voor de ac-
quisitie van advertenties, de uitgeve-
nj Suurland's Vademecum B"vg tx
Eindhoven ingeschakeld. Degener
die door acquisiteurs worden beha
derd, worden aangeraden deze tffvei
zoeken zich te legitimeren. f?

i?

Vakantietijden |
opening bibliotheek

ZANDVOORT - Net als in 1983̂ 31
de bibliotheek m de schoolvakantie
de openingstijden verschuiven van
de middag naar de ochtend en de
avond. t'

Overzicht van de openingstijden
vanaf 16 juli tot 26 augustus. \

Maandag 9.00 tot 13.00 uur: 19.00
tot 21.00 uur, dinsdag 9.00 tot 13.00
uur; woensdag 9.00 tot 13 00 uur 19.00
tot 21.00 uur.: vrijdag 900 tot 13.00*
uur, 19.00 tot 21.00 uur. zaterdag 9.00 \
tot 13.00 uur

Expositie
,pophoezen"

in bibliotheek
ZANDVOORT - Vanaf heden tot

aan 21 juni is in de Openbare Bibho-
Jieek een expositie ingericht die tot
onderwerp heeft „pophoezen, het ver-
pakken van muziek"

Deze tentoonstelling, de naam zegt
iet al, behandelt de verpakking van
Dopmuziek, de platenhoes brengteen
joodschap over. Platenhoezen ver-
jeelden de muzikale inhoud In de ty-
DOgrafie en de afbeeldingen op hoe-
zen zijn overeenkomsten te vinden
net schoolagenda's. tijdschnjften en
advertenties gericht op jeugd en mo-
de Marktmechanismen, reclame en
,rends spelen een rol bij het ontwer-
Den van pophoezen

Deze tentoonstelling is gericht op
ongeren van het LBO en Mavo en sa-
mengesteld door het Kunsthistorisch
Instituut Utrecht en de Landelijke
Organisatie voor Kunstzinnige Vor-
ming te Amersfoort

Een en ander wordt nader om
schreven m een catalogus die voor
ƒ 1.75 op de tentoonstelling te koop
is.

Wapens gevonden
ZANDVOORT - Een 18-jarige

Zandvoorter is vorige week door de
politie aangehouden op verboden
wapenbezit.

Een vriend van de Zandvoorter uit
Haarlem die zelf met de politie in
aanraking kwam omdat hij over wa-
pens beschikte, vertelde dat zijn
vriend in Zandvoort ook nog wel het
een en ander in huis had.

Deze mededeling bleek te kloppen
want de Zandvoortse politie nam in
de woning van de verdachte een au-
tomatisch geweer in beslag. DeZand-
voorter bleek op het binnencircuit-
terrein met zijn wapen schietoefenin-
gen te hebben gedaan, het m beslag-
genomen wapen van de Zandvoorter
was bestemd voor de collectie van de
Haarlemmer.
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Bezienswaardigheden van Verkeer en Waterstaat

Pijlers m dok. foto R.W.S.)

Op het gebied van Verkeer
en Waterstaat is veel interes-
sants te beleven. Met de eeuwi-
ge "strijd tegen het water" als
centraal thema, zijn een hele
serie excursies mogelijk naar
werken op dit gebied die voor
het publiek toegankelijk zijn.
Voor de w eekend-recreant en
de vakantieganger zijn er oude
en nieuwe waterbouwkundige
werken te zien. En verder zijn
er nog musea en exposities.
Op deze pagina een overzicht
van de bezienswaardigheden
van Verkeer en Waterstaat.

'Kijk Hem'
geeft beeld
aanleg van
spoortunnel

De expositie KIJK HEM (Basisweg
Hoek Ebroweg m Amsterdam) geeft
een beeld van de aanleg van de Hém-
spoortunnel onder het Noordzeeka-
iiaal Ook de historie van de oeverver-
bmdmgen \an het Noordzeekanaal en
hel IJ komt aan de orde Verder zijn er
onder a.ndeie een film over het afzin-
ken en een model van een tunnelele-
ment
KIJK HEM is m principe geopend op
werkdagen van 9 00 tot 16 00 uur Men
kan \ oor alle zekerheid bellen, liefst 's
moigens met 020 - 119572 De toegang
is gratis KIJK HEM is in juli en au-
gustus gesloten Met het openbaar
vervoer is de tentoonstelling te berei-
ken met verscheidene buslijnen die
vertrekken van het Centraal Station
en van station Sloterdijk in Amster-
dam

Houtribsluizen
te bezichtigen

Aan de westkant van Lelystad, vlak-
bij het informatiecentrum Nieuw
Land liggen de Houtribsluizen Be-
langstellenden kunnen op een mfor-
matiepaneel zien hoe de sluis werkt
Er is ook een uitzichtpunt ingericht
Doorlopend gratis toegankelijk

Het gemaal bij de sluizen kan alleen
door groepen worden bezichtigd, (kin-
deren vanaf 16 jaar) Men kan zich
daarvoor schriftelijk of telefonisch
melden bij het bureau Public Rela-
tions van de Directie Zuiderzeewerken

* van Rijkswaterstaat postbus 18, 8200
AA Lelystad tel 02300-41911

Pqler. (foto R.W.S.)

Interessante excursie naar werkeiland Neeltje Jans
Bijzonder interessant is dit jaar een

excursie naar het werkeiland Neeltje
Jans m de monding van de Ooster-
schelde In een bouu dok van het w erk-
eiland staan nog pijlers voor de storm-
vloedkenng te u achten op hun plaat-
sing in de stroomgeulen van de Oos-
terschelde Een aantal pijlers is al ge-
plaatst Zij zullen deel uitmaken van
de stormvloedkering die eind 1986
klaar moet zijn Het is het grootste
waterbouwkundige werk dat ooit in
Nederland is ondernomen

Tijdens zware storm en gevaarlijk

hoog water wordt de kering gesloten
om de veiligheid van het achterland te
waarborgen Op het werkeiland Neel-
tje Jans werkt men hard aan de onder-
delen van de pijlerdam Op het eiland
staat een (vernieuwd) informatiecen-
trum waar de bezoeker een overzicht
krijgt van het project Ook worden er
films vertoond Vanaf het informatie-
centrum heeft men een uitstekend
uitzicht over het werk in een van de
bouwputten Tussen Neeltje Jans en
een punt bij het dorp Westen Schou-
wen (Schouwen Duiveland) is een tij-

delijke brug gebouwd van 3 km lengte
Vlak bij het beginpunt van de brug
(aangeduid met de borden 'informatie-
centrum') vertrekken in ieder geval
tot eind mei 84 ieder half uur bussen
naar het informatiecentrum De bus-
sen vertrekken van 10 00 tot 16 00 uur

De tentoonstelling is van l april t/m
31 oktober dagelijks geopend van 10 00
tot 17 00 uur Groepen die met een
eigen bus komen kunnen na afspraak
op de tentoonstelling terecht De toe-
gangspnjs inclusiefbusnt bedraagt/
5 25 per persoon groepen met een ei-

gen bus kunnen voor / 4,60 per per-
soon de tentoonstelling bezoeken (bij
deze prijs is dan een rondrit langs de
bouwputten onder begeleiding van
een voorlichter inbegrepen) Perso-
nenauto's mogen niet over de brug
Wie dus een kijkje wil nemen op het
werkeiland Neeltje Jans, moet de bus
nemen Overigens is bij de bushalte
etn parkeerplaats ingericht Er is
openbaar vervoer van Zierikzee naar
het beginpunt van de excursiebuslijn
(vertrek Zierikzee 10 48 uur, 11 48 uur,
12 48 uur)

Delta-expo bij Haringvlietbr ugf

'Nieuw Land' toont Zuiderzeeproject
In Lelystad aan de Oostvaardersdijk

ligt het Informatiecentrum Nieuw
land Hier worden de bezoekers voor-
gelicht over het Zuiderzeeproject Om
te beginnen een beeld v an de geschie-
denis Hoe zag het gebied er een paar
duizend jaar geleden uit' Wat gebeur-
de er later' Wat voor mensen woonden
er0 Welke schepen voeren eV in de loop
der eeuwen' Daarna krijgt men een

Kwekerü P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1,
Zandvoort - Tel 17093

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON
Groot assortiment, o.a.:
AFRIKANEN - BEGONIA'S - BALSEMIENEN
e.d. GERANIUMS, hangend en staand.
ZAAIGERANIUMS, 4 voor 10.-
BEMESTE TUINAARDE, 3 zakken voor 10.-
(afgehaald, geldig van 24 mei t/m 2 juni).
Div. soorten BLOEM- en BALKONBAKKEN.
Bemesting: POKON, WOLF, ASF en
GARDENA.
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN.
VASTE PLANTEN in pot,
HEESTERS en ROZEN in pot.

indruk van de landaanwinning en
droogleggingen Vervolgens wordt een
uiteenzetting gegeven over de plannen
om de Zuiderzee af te sluiten Het plan
Lely Hoe maak je zo'n gebied droog13

Dijkbouw gemalen, leegpompen En
daar ligt dan een grote moddervlakte
Wat doe je daarmee0 In cultuur bren-
gen Landbouw recreatie, natuurge-
bieden stedebouw, bosbouw Boven-

adien toont Nieuw land wat we in de
"polder vonden &an scheeps- en vheg-
tulgwrakken En zelfs autowrakken'

De geschiedenis wordt verteld aan
de hand van voorwerpen (stereo) fo-
to s, diorama Oostvaardersplassen,
panorama-i-maquette van Lelystad,
film- en diapresentaties Er is allerlei
documentatie aanwezig (brochures,
prentbnefkaarten oude platen enz),
terwijl voor scholen en jeugdgroepen
speciale werkopdrachten en speur-
tochten verkrijgbaar zijn Er is een
permanent aquarama met zoet- en
zoutwatervissen Bovendien zijn er
\\ isselende tentoonstehngen

In juni is er een aquarellenexpositie
van K Booneburg, genaamd Zuider-
zee Nu Daarna is er een tentoonstel-
ling ov er Remote Sensmg Een nieuwe
opsporingsmethode die berust op de
principes van radar en infra-rood-
straling

Nieuw Land is tot l november dage-
lijks geopend van 10 00 - 17 00 De toe-
gangsprijs is / 2 50 voor volwassenen
en ƒ i 50 voor kinderen tot 16 jaar
Gioepen groter dan 20 personen knj-
gen 30 °o korting Nieuw Land is per
bus bereikbaar vanuit Amsterdam
Emmeloord Harderwijk Kampen en
Enkhuizen

• Informatiecentrum Nieuw Land in Lelystad.

Sluiscomplex Belf eld
In het Limburgse gedeelte van de

Maas ten zuiden van Venlo ligt het
sluis- en stuwcomplex Belfeld Aan de
Belfeldse kant staat een tableau met
afbeeldingen van de lange sluis, van
het verloop van de rivier en een door-
snee van de stuw Aan de andere zijde
van de rivier aan de kant v an Baarlo is
een terp aangelegd met bankjes

De VVV in Belfeld organiseert ex-
cursies naar de sluis die ongeveer an-
derhalf uur duren Nadere mlichtin-
gen en aanmeldingen bij VVV Belfeld,
de heer Geurts Schoolstraat 25 tel
04705-1226 Het sluiscomplex van Bed-

feld is bereikbaar per bus (lijn Venlo-
Roermond)

Afsluitdijk
Op de Afsluitdijk staat het monu-

ment dat herinnert aan de afsluiting
van de Zuiderzee Tegenover het mo-
nument staan informatiezuilen,
waarop posters znn geplakt in vier
talen die een beeld geven van de Zui-
derzeewerken Ook staat er sinds 28
mei 1982 een bronzen beeld van een
steenzetter, dat op die datum, precies
50 jaar na sluiting van de dijk

Men kan zich over de Deltawerken
ook oriënteren m Delta-expo Dit in-
formatiecentrum ligt aan de voet van
het bedieningsgebouw van de Hanng-
vhetsluizen. De tentoonstelling biedt
een overzicht van de deltawerken als
geheel De opzet is een coproduktie
van Verkeer en Waterstaat en het Na-
tionaal Bureau voor Toerisme Enkele
hoogtepunten er worden films ver-
toond over de watersnood in 1953, over
de bouw van de harmgvlietsluizen en
over de Oosterscheldewerken

Verder zijn er verscheidene maquet-
tes, onder meer van het complete del-
tagebied Een lichtpaneel waarop de
eilanden zijn afgebeeld laat zien m
welke volgorde de Deltawerken wor-
den en werden uitgevoerd Deze zoge-
naamde waterkaart van Nederland
laat ook met behulp van 2200 lampjes
zien hoe de waterhuishouding van ons
land m elkaar zit. Verder zijn er een
model van de Harmgvlietsluizen, een

zee-aquarium en een maquette van de|
Oosterschelde

Tot slot is er een rondleiding door de
sluizen, waarbij een bezoek wordt ge-
bracht aan de holle liggers van de sluis
en aan de machinekamer van de sluis-
deuren
Delta-expo is van l maart t/m 15 no
vember dagelijks geopend van 10 00 tot
17 00 uur, ook zondags De toegangs
prijs bedraagt / 2 50 per persoon Km
deren t/m 6 jaar mogen gratis naar
binnen
Voor de kleintjes is er een zogenaamde
kinderhoek waar op speelse wijze een
indruk wordt gegeven van de water-
huishoudmg en de functies van het
water Hierbij wordt gebruik gemaakt
van drie draai-elementen, die te bedie-
nen zijn met een handbeweging
Documentatie en prentbnefkaarten
zijn verkrijgbaar in een koffieshop De
Delta-expo is bereikbaar per metro
vanuit Rotterdam naar Hoogvliet
Dan overstappen op Buslijn 104

Noordeuropese en
Aziatische dieren in
Natuurpark Lelystad

Even ten zuiden van Lelystad heeft
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol-
ders m samenwerking met de Amster-
damse dierentuin Artis een natuur-
park ingericht van ongeveer 90 hecta-
re Het is een eerste ontwikkelingsfase
want in de toekomst zal het park 500
hectare groot worden Op dit moment
is de beplanting nog jong, terwijl ook
het aantal dieren beperkt is Het aan-
zien is duidelijk dat van een gebied in
opbouw Het park is bestemd voor de
rustige recreatie In een omrasterd ge-
deelte - nu 40 hectare - znn Noordeuro-
pese en Aziatische dieren onderge-
bracht. die in het verleden m ons licht
golvende landschap met gras en bos-
partijen voorkwamen Thans leven er
rendieren, elanden, wisenten pater
Davidsherten en przewalskipaarden
(de laatste twee diersoorten stammen
uit respectievelijk China en Mongo-
lie)

Er zijn geen roofdieren omdat dn
beheerstechmsch problemen opleve
ren In eerste instantie houdt men hè;
op hoef dieren Nu zijn erookEurazia
tische vogels te zien ooievaars kraan
vogels en ganzen De meeste djerer
lopen door elkaar maar wisenten wor
den apart gehouden. (Wisenten zijn
Europese bisons) Het zijn nogal woes
telingen

Om het omrasterde gedeelte van hè
natuurpark lopen fiets- en wandelpa
den van bijna 3km lang Er zijn meer
dere routes, duidelijk met pijlen aan
gegeven Soms kan men vandaar di
dieren zien Het park is geopend van
zonsopgang tot zonsondergang He
natuurpark is altijd gratis toegank?
lijk Pei bus is het bereikbaar vanuii
Lelystad en Harderwijk (halte sili
Laiservaart) Daarna moet men onge
veer 1000 meter lopen

VERHUIZEJM?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!.

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKBJDf
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

dierenbescherming

penningmeester: f. ploegman,
burg. van alphenstraat 61/5, 2041 kg zandvoort

Wist u dat u uw nest hondjes of katjes gratis in kunt laten slapen,
mits gebracht bij mevr. dekker, dierenarts?

wist U dat als u het nest wel aanhoudt, u ze minstens 6 a 7 weken
bij de moeder moet laten?

wist U dat als u ze daarna aanbiedt met de woorden „gratis af te
halen" ze wel eens kunnen worden doorverkocht voor
vivisectie?

wist U dat nu de vakanties voor de deur staan, u voor uw huisdier
vroegtijdig pension moet bespreken en dat honden en
katten ingeënt moeten zijn'

WÏSt U dat u informatie kunt krijgen bij het dierentehuis en bij de
dierenbescherming?

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

WIE HELPT MIJ ?
JU?
Wij zoeken mensen, jong en oud, die als
vrijwilliger bij ons willen komen werken.
Heb je belangstelling?

Kom naar onze
INFORMATIE-AVOND op WOENSDAG
20 juni, 20.00 uur
in het Gemeenschapshuis of bel 1 51 14.
Stichting Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort

/NIEUW!
Ouderwets lekker

6-granenbrood
met TARWE - GERST - MAÏS - HAVER -
ROGGE-RIJST.

Dat moet u proberen!

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWiJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IHIJJ

BABY- en PEUTER- l
es DAGVERBLIJF \

Regentesselaan 40 - Haarlem 5
Tel. 023-32 05 74 %

~• ï£

I LES PETITS is het gehele jaar geopend s
l van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van 5
K 6 weken tot 5 jaar. s
= U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer 5
= u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons s
|j brengen. g

ïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'ïï

BEDRIJFSRUIMTE
TE HUUR

in centrum van Zandvoort
m.i.v. 1 juli.

Totale opp.: benedenverdieping 135 m2,
boven 135 m2. Met uitbreidingsmogelijkheid.

Nadere info tel. 02507 -1 45 45.
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Tal van hoogtepunten in attractief programma
ZANDVOORT - Door de Stichting Hippodrome Zandvoort is met

enige verve het programma gepresenteerd voor de komende week
van het paard, een evenement dat alweer haar eerste lustrum beleeft
en ieder jaar meer deelnemers en activiteiten kent.

Hoogtepunten ongetwijfeld zijn zondag 24 juni, wanneer een
springconcours, een monsterkeuring en ringrijderij op het program-
ma staan, gevolgd door de jaarlijkse kortebaandraverij, die op maan-
dag opnieuw in de Zeestraat zal worden gehouden.

Nieuw dit jaar zijn de dressuur-
wedstrijden die in het Ruiter-
sportcentrum Zandvoort aan de
Keesomstraat aanstaande zon-
dag worden gehouden. Deze
dressuurwedstrijden, één van de
moeilijkste onderdelen van de
paardensport zijn niet alleen
voor de deelnemers bijzonder
spannend, maar ook voor het pu-
bliek een fraai schouwspel. „Bij-
zonder interessant, ook voor
niet-kenners", aldus de voorzit-
ter van de Stichting Hippodro-
me, Johan Beerepoot.

De wedstrijden worden zowel
binnen als buiten gehouden, en
zijn dus niet direct weersafhan-
kelijk.

Aanmeldingen voor deze dres-
suurwedstrijden zijn al uit de ge-
hele regio ontvangen en het belo-
ven dan ook spannende dres-
suurproeven te worden, waarbij
het team van het Ruitersport-
centrum zelf, gezien de niet on-
verdienstelijke resultaten op re-
gionale en landelijke wedstrij-
den, hoge ogen gooit.

Tien jaar is de Stichting Hippodro-
me in Zandvoort aktief, voortgekp-
men uit de Zeskamp van de NCRV in
de jaren zestig, besloot men een draf-
en renbaan te realiseren in het bin-
nencircuitterrein. „Het is er nooit
van gekomen, maar Nico Bouwes en
ik hadden toch bijna drie miljoen in
Den Haag losgepeuterd voor dat pro-
jekt. Ik moet nu bekennen dat ik wel
blij ben dat het niet doorgegaan is,
want ik denk dat er dik geld bij had
gemoeten", zegt voorzitter Johan
Beerepoot die zich nog het enthou-
siasme herinnert waarmee Leo van
Duivenvoorden, Nico Bouwes, Bep

Roozen en enkele anderen deze stich-
.iing van de grond tilden.

Bokkedoorns
Nadat vorig jaar manege De Bok-

kedoorns aan de Zeeweg al het on-
derdeel „cross-country"- voor zijn re-
kening had genomen, zijn de aetivi-
teiten dit jaar uitgebreid met een
springconcours op de zondag.

Liefhebbers van de paardensport
kunnen op 24 juni dus hun hart opha-

' „Op de boulevard wer4 je door de
wind meestal uit je jas geblazen, en
het miste ook de sfeer die zo bepa-
lend is voor een dergelijk evenement.
Sinds wij enkele jaren geleden toe-
stemming kregen de Zeestraat in te
richten als korte baan is de belang-
stelling van deelnemers en publiek
toegenomen.

Ten eerste kent deze straat met
zijn café's en bomen een uitstekende
entourage voor het gebeuren, voor de
deelnemers is het leuke van dit par-
cours dat het niet vlak is zoals overal
elders maar oploopt. Dat schijnt voor
de „paarden-jongens" weer eens wat
anders te zijn. Iedereen is tenminste
zeer tevreden over deze locatie, en
het feit dat er misschien Zandvoortse
paarden en jockeys deelnemen, geeft
het gebeuren nog eens extra plaatse-
lijk tintje", aldus Beerepoot.

WEEK VAN HET PAARD VAN 17-25 JUNI
len, want een springconcours is nog
meer dan bijvoorbeeld ringrijderij,
een onderdeel van de paardensport
waarbij de combinatie ruiter/paard
elkaar volkomen in evenwicht moet
houden, qua techniek en vertrouwen.

Om 12.00 uur begint dan op het
Gasthuisplein de grote monsterkeu-
ring, waarvoor veel belangstelling be-
staat. Gehoopt wordt op mooi weer,
zodat ook veel publiek op het Gast-
huisplein aanwezig zal zijn voor de
ringrijderij. „Het Gasthuisplein is
hiervoor een unieke plaats, deze dag
zal ongetwijfeld herinneringen oproe-
pen van vroeger jaren, toen het paard
een eigen plaats in de samenleving
innam", zijn de organisatoren van
mening.

Kortebaan
De kortebaandraverij is ongetwij-

feld hét hoogtepunt van de week van
het paard. Nadat enkele jaren was
geëxperimenteerd waar deze te hou-
den, eerst op het circuit, en later op
de boulevard Barnaart, heeft men nu
de vaste stek hiervoor gevonden, na-
melijk de Zeestraat.

Programma
Zondag 17 juni: dressuurwedstrijden bij de ruitersportcentrum Zand-

voort, Keesomstraat. Aanvang 10.00 uur, aanmelden bij de manege, tel.
02507-15894.

Woensdag 20 juni: ponyraces op het strand voor de rotonde. Aanvang
19.00 uur, aanmelden bij Club Maritirne, tel. 02507-18888.

Zaterdag 23 juni: cross-country bij manege De Bokkedoorns, Zee-
weg. Aanvang 14.00 uur, aanmelden bij de manege, tel. 023-270902.

Zondag 24 juni: springconcours bij manege De Bokkedoorns, Zee-
weg. Aanvang 10.00 uur, aanmelden bij de manege, tel. 023-270902.

Monsterkeuring op het Gasthuisplein. Aanvang 12.00 uur, aanmel-
den vooraf op het Gasthuisplein.

Ringrijderij op het Gasthuisplein. Aanvang 16.00 uur, aanmelden
vooraf op het Gasthuisplein.

Maandag 25 juni: kortebaandraverij in de Zeestraat. Aanvang 15.00
uur.

Zandvoorters
Zandvoorters die hebben inge-

schreyen zijn Joop van Dam met Se-
xy Girl, een acht jaar oude merrie en
Pred Spronk met Unit Fortuna.

Bovendien hebben alle „grote jon-
gens" uit de paardenwereld inge-
schreven, Dooijeweerd etc.

In totaal zijn er zestig inschrrjvin-
gen, doch er zullen er maar dertig lo-
pen. Slechts dertig paarden mogen
deelnemen, dit geschiedt door een lo-
ting die verricht wordt door de
NDRS. In Zandvoort wordt natuur-
lijk gehoopt dat zowel Sexy Girl als
Unit Fortuna bij de „gelukkigen" zul-
len zijn.

Opgericht is namelijk de Harddra-
verij Vereniging Zandvoort, welke
vereniging momenteel in het binnen-
circuitterrein regelmatig met paar-
den oefent.

Het blijkt dat deze Zandvoortse
omgeving speciaal Sexy Girl bevalt,
want nadat haar prestaties afnamen
de laatste jaren, hetgeen geweten
werd aan haar leeftijd, blijken deze
sinds ze onder hoede van Joop van
Dam op het binnencircuit traint, een
opgaande lijn te vertonen.

Bijzonder gelukkig is de Stichting
Hippodrome Zandvoort eveneens
met de steun uit het bedrijfsleven.
„Opnieuw hebben wij de steun van
de plaatselijke ABN-bank, waardoor
wij geen inschrijfgeld hoeven te vra-
gen. Ook het drukwerk, programma-
boekje enz. wordt door deze sponsor
betaald. Het hele programma is gra-
tis toegankelijk, ook een pluspunt,
want dat is niet overal zo. Dit kunnen
wij doen omdat behalve de ABN, ook
bijvoorbeeld de Federatie Handels-
vereniging Hanze met prijzen en geld
steun toezegt. Voeg daar dan nog bij
de vele extra prijzen beschikbaar ge-
steld door de plaatselijke onderne-
mers en je begrijpt waarom het en-
thousiasme onder de rijders groot is,

Ringrijderij op het Gasthuisplein, één van de onderdelen van de week van
het paard, (archieffoto).

speciaal aan de Zandvoortse korte-
baandraverij deel te nemen.

Nadat vorig jaar is gebleken dat
het tijdstip van de start wat aan de
late kant was, heeft men dit nu een
uur vervroegd. De draverfj begint nu
om 15.00 uur.

Ponyraces
Traditioneel worden ook de pony-

races op het strand. Woensdagavond
20 juni zullen weer zo'n vijfentwintig
jeugdige ruiters en amazones aan de
start verschijnen.

Veel jonge kinderen zijn al druk be-
zig met trainingen met de uitverko-
ren pony's. Het belooft opnieuw een

spectaculaire gebeurtenis te worden,
niet in het minst omdat bij deze deel-
nemertjes, zowel pony's als berijders,
de meest onverwachte gebeurtenis-
sen plaatsvinden. Pony's die te vroeg
starten, of helemaal hun benen niet
wensen te verplaatsen, pony's die re-
gelrecht naar de vloedlijn hollen in
plaats van zich te houden aan het uit-
gezette parcours, lieve woordjes en
standjes van de berijders voor hun
beesten, je ziet het allemaal gebeu-
ren.

Hier is mooi weer zeker gewenst, al
was het maar omdat de kinderen nu
al zo1 enthousiast hebben ingeschre-
ven en zich er wonder wat van voor-
stellen.

ZATERDAG NOG EENMAAL

Caravankeuring een
groot succes

ZANDVOORT - De eerste
keuring voor caravans plus trek-
auto die afgelopen zaterdag werd
gehouden, wordt door de plaat-
selijke politie zeer succesvol ge-
noemd.

Achttien caravanbezitters, on-
der wie enkele Haarlemmers en
inwoners van Heemstede, heb-
ben hun vakantievoertuig ter
keuring aangeboden, waarvan
enkelen teleurgesteld zijn terug-
gekeerd. Niet omdat de keuring
niet naar wens verliep, doch het
resultaat ervan was in sommige
gevallen schrikbarend.

„Er was een caravan van mensen
die aanstaande dinsdag met vakan-
tie wilden gaan, doch dat apparaat
was rijp voor de sloop. Er deugde
werkelijk niets meer van, maar dat
was de slechtste die erbij was. Veel
mensen hebben wij kunnen helpen,
zoals het echtpaar uit Haarlem dat
op weg naar de vakantiebestemming
in Brabant, „nog even langs kwam,
want je kunt niet weten". Gelukkig
maar, want ik denk dat ze het zuiden
van ons land niet bereikt zouden heb-
ben. De wielbouten zaten los, en het
was puur mazzel dat ze Zandvoort
nog haalden, vertelde een van de
hoofdagenten die zich met de keu-
ring heeft beziggehouden.

Omdat dit toch de laatste caravan
van de dag was, en er geen garage
meer open was, besloten de aanwezi-
ge agenten dit karwei zelf maar te
klaren, tot grote dankbaarheid van
de Haarlemse vakantiegangers.

Leeftijd
Kenmerkend was het dat de mees-

te gebreken werden geconstateerd
aan caravans die 2/3 jaar oud waren.
„Wij hebben in totaal achttien cara-
vans gekeurd, twee hiervan waren in
perfecte staat van onderhoud, e-lén
was gloednieuw, de andere tien jaar
oud. De eigenaar van de laatste com
binatie stond echt te glimmen. De
oudste caravan hebben en dan toch
technisch perfect in orde zijn, dat ge-
beurt niet veel", aldus een Zand
voortse politieman.

Het blijkt dat caravanbezitters hun
caravan zeer lang als „nieuw" be-
schouwen. „Hoe kan dat nou, dat
ding is praktisch nog nieuw", was een
uitdrukking die vrij vaak voorkwam
„Mensen vergeten dat ze zo'n cara-
van al een keer of twee gebruikt heb-
ben en dat betekent in de meeste ge-
vallen, wel enkele duizenden kilome-
ters", was het commentaar.

Zo langzaam maar zeker lijkt
het of de zomer er aan komt. Gro-
te gebeurtenissen werpen hun
schaduwen vooruit, maar erg
groot lijkt deze zomer niet te wor-
den, maar je weet het nooit, we
blijven optimistisch.

Optimistische plannen hebben
de organisatoren van de Midzo-
mernachtloop, die op het laatste
moment toch nog doorgang kan
vinden. Waren het de afgelopen
jaren de bekende Zandvoorters
Klaas Koper en Dick Castien die
met hun medewerkers van Olym-
pia borg stonden voor de qrgani-
satie en begeleiding van dit eve-
nement, dit jaar moesten ze het
door drukke werkzaamheden af
laten weten, en de Midzomer-
nachtloop dreigde van de agenda
afgevoerd te worden.

Doch Johan Beerepoot, zeker
niet voor een kleintje vervaard,
heeft zich van de hulp van de le-
den van de Reddingsbrigade ver-
zekerd, en zorgt er nu voor dat
aanstaande vrijdagavond, of lie-
ver nacht, de lopers toch aan hun
trekken komen.

„Ik vond het doodzonde wan-
neer het niet door kon gaan, en
met medewerking van het HD en
de Reddingsbrigade zal het toch
weer lukken".

Het blijkt dat in de nacht van
22/23 juni de waterstanden niet
ideaal zijn, het is om 00.09 hoog
water, dus waarschijnlijk geen
mooi vlak strand om op te lopen,
daar staat tegenover dat deelne-

mers voor deze acht kilometer
twee uur de tijd hebben. Je kunt
de vier km heen naar km-paal 62
en weer terug naar de rotonde,
ook wandelend afleggen.

Inschrijvingen voor dit evene-
ment kunnen nu al geschieden en
wel bij de strandpaviljoens 8
(Trefpunt), 9 (Club Maritime) en
10 (Seagull). De kosten bedragen
ƒ 7.- per persoon. Dit bedrag geeft
recht op een start, een insigne na
afloop en een consumptie in één
van bovengenoemde paviljoens.
Deelnemers ontvangen vanaf de
startwagen op de Rotonde tevens
weer een fraai lichtgevend band-
je. „De fakkels die bij de eerste

Midzomernachtloop werden ge-
bruikt komen zeker niet meer te-
rug, het worden de bandjes die vo-
rig jaar goed hebben voldaan",
vertelt Beerepoot.

Voor aarzelaars bestaat de mo-
gelijkheid om vrijdagavond 22 ju-
ni nog in te schrijven bij de start-
wagen aan de rotonde, de kosten
bedragen dan ƒ7,50. Ook deze
keer wordt medewerking ver-
leend door leden van het Rode

Zaterdag viel er nog iets te surfen
voor de cracks, doch helaas men
moest wachten tot maandagmdidag
alvorens er nog wat aktie kwam. (fo-
to Dick Loenen).

Kruis, en de strandpolitie, terwijl
dus de medewerkers van Olym-
pia, de mannen die behulpzaam
zijn bij de start, het keerpunt etc.
leden van de Reddingsbrigde zul-
len zijn. „Zo zie je maar weer,
goed dat de Reddingsbrigade er
is", aldus John Beerepoot.

Ponywedstrijden
Een ander sportief evenement

zijn de ponyraces op het strand,
waarvan de start eveneens bijd de
Rotonde plaats zal vinden. De af
te leggen afstand is 200 meter, en
door jeugdige ponyruiters en
amazones wordt al druk getraind.
Dit evenement begint om 19.00
uur.

Vorig jaar gaf dit evenement
nog wat problemen. Het was die
dag namelijk uitstekend strand-
weer, en het duurde dus nog wel
even voordat men het stuk strand
dat hiervoor was bestemd „vrij"
had gemaakt. Wie weet is dit vol-
gende week woensdag ook wel het
geval, en dat zou dan betekenen
dat de pachters en alle anderen
eindelijk eens wat klanten zien,
want „voorlopig is er op het
strand nog geen cent verdiend",
wordt er somber opgemerkt.

Vorig jaar telde de ponyrace
vijfentwintig deelnemers, en al
snel kwam men tot de ontdekking
dat een flink uit de kluiten gewas-
sen pony, niet synoniem behoeft
te zijn aan een grote snelheid. In-
tegendeel, dapper spurtende mi-
ni-pony's zorgden veelal voor een
verrassende overwinning.

Ook de kunstje paard op tijd te
laten starten was niet alle berij-
ders gegeven, zodat één en ander
een vermakelijk kijkspel oplever-
de.

Woensdag 20 juni om 19.00 uur
is dit evenement gepland, en wan-
neer u vrij bent zeker even komen
kijken.

Spektakelstuk
Het begon zo mooi, een forse

wind op vrijdagavond, en een goe-
de weersverwachting voor zater-
dag. Met goede wordt dan be-
doeld dat er veel wind werd ver-
wacht, en dat konden deelnemers
en organisatoren van de bran-
dingzeilwedstrijden Holland Surf-
cup goed gebruiken.

Het pakte echter anders uit. Za-
terdag was er nog een vrij aardige
wind, al draaide ze dan van noord
naar west, en dat is een krimpen-
de wind hadden wij juist geleerd,
maar zondagmiddag was het hui-
len. Wel zon maar geen wind. Ge-
lukkig werd het tweede Pinkster-
dag wat beter, maar goed werd
het niet, want voor deze wedstrijd
is een windkracht 4 een vereiste
en dat werd niet gehaald.

Verdronken auto
Het scheelde niet veel of de

strandwacht was de auto kwijt
geweest, waarmee 's nachts over
het strand wordt gepatrouilleerd.
Vrijdagmorgen omstreeks kwart
voor vier kwam er een melding
binnen op het politiebureau aan
de Hogeweg dat de strandwacht
met de auto problemen had, of
men een handje kon komen hel-
pen?

De politie toog derwaarts en
trof de auto tot aan het chassis in
het zand, terwijl het zeewater er-
omheen spoelde. Goede raad was
duur, van een nabij gelegen pavil-
joen werd de pachter gewekt en
deze heeft met zijn Landrover de
auto vlot getrokken. Een vlotte
hulpaktie waarvoor aan alle be-
trokkenen hulde wordt gebracht.

Waarschijnlijk heeft de politie

de Schaaf en Jan de Vries.
Zij hebben voor dit evenement

het orgnisatieteam PRAB '84 op-
gericht. Dit staat voor Public Re-
lations Agrarische Bedrijfskunde
1984. Met deze stunt willen deze
studenten de Agrarische Nijver-
heid en wat daar bij komt eens ex-
tra m het zonnetje zetten. Het is
namelijk al zo'n acht jaar geleden
dat studenten in deze studierich-
ting een spectaculaire afstudeer-
stunt uitvoerden.

De Belgische trekpaarden die
de drie dagen durende krachttoer
zullen volbrengen zijn van de heer
P. Brooymans uit Tholen. De
paarden hebben al meegedaan
aan diverse andere festiviteiten
en bijeenkomsten. Ploegdeskun-

Dc studenten en de paarden die volgende weck vrijdag een poging:
zullen wagen om vernield te worden in het Guiness Book of Records.

terzelfder tijd" nog een redding
verricht, want terwijl assistentie
werd verleend bij het vlot trekken
van de strandwachtauto zag men
een vrouw de zee inlopen. Omdat
dit 's morgens om vier uur wel be-
vreernding wekte, informeerden
de agenten, waarom mevrouw
zich zo vroeg in de morgen te wa-
ter begaf. De dame in kwestie, 49
jaar en afkomstig uit Haarlem.
verklaarde dat zij oefende voor de
vierdaagse. Omdat de politie hier-
aan twijfelde, heeft men haar toch
maar veilig thuisgebracht.

PRAB '84
Vorige week werd al vermeld

dat zeven studenten van de Hoge-
re Landbouwschool uit Dordrecht
in het Guiness Book of Records
vermeld willen worden met hun
poging een 23 kilometer lange
ploegyoor van Zandvoort naar
Katwijk te maken.

De zeven HLS'ers zijn Henk
Beltman, Watze Elsinga, Henry
Kapoen, Jan van Nieuwenhuy-
zen, Jan Carel Op de Coul, Jeroen

dige Brooymans zal er echter voor
waken dat ze op geen enkele wijze
overbelast zullen raken. Boven-
dien is een veearts aanwezig om
een oogje op de paarden te hou-
den.

Op donderdag 21 juni wordt
proefgeploegd van Umuiden naar
Zandvoort. de nacht van 21/22 ju-
m overnachten de paarden in de
manege van Ruckert, en de ploe-
gers in een speciaal voor dit doel
ingerichte dubbeldeks-autobus.

Het belooft die vrijdag dus een
ware happening te worden. De
start is 's morgens om 08.00 uur,
en 's avonds kan men dus mee-
doen aan de Midzomernachtloop.

Veronderstel nu eens dat het
een warme zomerdag is, dan kan
iedereen zich die bijna 24 uur ver-
maken op het Zandvoortse
strand.

Het komende weekeinde zal er
muziek zijn in Paviljoen 7, bij
Johnny. wanneer daar twee musi-
ci ervoor zullen zorgen dat de gas-
ten zich kunnen vermaken, wat
dat betreft hoeft men zich niet te
vervelen.

Komende zaterdag wordt door de
Zandvoortse politie nogmaals een
gratis keuring uitgevoerd. ,,Wij heb-
ben al enkele afspraken gemaakt,
maar er kunnen zich nog meer men-
sen melden. Onze ervaringen van de-
ze week hebben geleerd, dat het
noodzakelijk is als je ziet waarmee de
mensen trots komen aanrijden en
constateert hoe weggevaarlijk die
combinatie is, dan kan ik iedere cara-
vanbezitter aanraden even langs te
komen. Men kan van tevoren een af-
spraak maken, maar kan ook recht-
streeks naar garage Raayen tussen
de Burgemeester van Alphenstraat
en Van Speijkstraat komen, want
ook zaterdag was er tijd om caravan-
bezitters „er even tussen door" te hel-
pen.

Moet men het politiebureau bellen,
tel. 13043 en vragen naar de hoofd-
agenten Kuling en Vermeulen, de
technische specialisten voor dit ge-
beuren van het Zandvoortse politie-
korps.

Informatiegids Van
Zandvoort 1985/86

ZANDVOORT - Omstreeks eind
november zal er een nieuwe informa-
tiegids van Zandvoort worden uitge-
geven. Deze gids zal huis aan huis
worden verspreid.

De gids geeft een ruime omschnj-
ving van de verenigingen en instellin-
gen, die m Zandvoort gevestigd zijn
Ook wordt er aandacht besteed aan
instellingen, die in andere Zuid-Ken-
nemer gemeenten zijn gevestigd en
voor de Zandvoortse bevolking van
belang zijn. Er zullen advertenties in
worden opgenomen.

Verenigingen, die nog niet in de
voorgaande gids werden vermeld,
kunnen zich tot en met 20 juli aan-
melden. De naam van de vereniging
of instelling, de datum van oprich-
ting, het doel, de activiteiten, de ac-
commodatie, het secretariaat en
eventueel het aantal contribuanten
en donateurs, alsmede de naam van
het verenigingsorgaan en het aantal
malen per jaar dat dit verschijnt, die-
nen hierbij te worden opgegeven.

Voorts kunnen tot en met 20 juli
eventuele wijzigingen van gegevens
van reeds in de voorgaande gids ver-
melde verenigingen worden opgege-
ven.

Het is de bedoeling dat de gids voor
de duur van twee jaar zal worden uit-
gegeven, dus voor 1985 en 1986. Het
hierboven omschreven boekwerkje is
de enige officiële informatiegids van
de gemeente. Andere gidsen en
adresboekjes van Zandvoort worden
uitsluitend van particuliere zijde uit-
gegeven.

Evenals vorig jaar is zowel voor het
drukken van de gids als voor de ac-
quisitie van advertenties, de uitgeve-
rij Suurland's Vademecum BV te
Eindhoven ingeschakeld. Degenen,
die door acquisiteurs worden bena-
derd, worden aangeraden deze te ver-
zoeken zich te legitimeren

Vakantietijden
opening bibliotheek

ZANDVOORT - Net als m 1983 zal|
de bibliotheek m de schoolvakantie!
de openingstijden verschuiven van'
de middag naar de ochtend en de"
avond. j

Overzicht van de openingstijden
vanaf 16 juli tot 26 augustus. \

Maandag 9.00 tot 13.00 uur: 19 00
tot 21.00 uur; dinsdag 9.00 tot 13.00^
uur: woensdag 9.00 tot 13.00 uur 19.00^
tot 21.00 uur.; vrijdag 9.00 tot 13.001
uur; 19.00 tot 21.00 uur; zaterdag 9.00 '
tot 13 00 uur.

Expositie
pophoezen"> ?

in bibliotheek
ZANDVOORT - Vanaf heden tot

aan 21 juni is in de Openbare Biblio-
theek een expositie ingericht die tot
onderwerp heeft ..pophoezen, het ver-
pakken van muziek".

Deze tentoonstelling, de naam zegt
iet al, behandelt de verpakking van
popmuziek, de platenhoes brengt een
aoodschap over. Platenhoezen ver-
Deelden de muzikale inhoud. In de ty-
DOgrafie en de afbeeldingen op hoe-
en zijn overeenkomsten te vinden

met schoolagenda's. tijdschriften en
advertenties gericht op jeugd en mo-
de Marktmechanismen, reclame en
rends spelen een rol bij het ontwer-
3en van pophoezen

Deze tentoonstelling is gericht op
'ongeren van het LBO en Mavo en sa-
mengesteld door het Kunsthistorisch
nstituut Utrecht en de Landelijke

Organisatie voor Kunstzinnige Vor-
ming te Amersfoort

Een en ander wordt nader om-
schreven in een catalogus die voor
ƒ 1.75 op de tentoonstelling te koop

Wapens gevonden
ZANDVOORT - Een 18-jarige

Zandvoorter is vorige week door de
politie aangehouden op verboden
wapenbezit.

Een vriend van de Zandvoorter uit
Haarlem die zelf met de politie in
aanraking kwam omdat hij over wa-
pens beschikte, vertelde dat zijn
vriend in Zandvoort ook nog wel hel
een en ander in huis had.

Deze mededeling bleek te kloppen
want de Zandvoortse politie nam in
de woning van de verdachte een au-
tomatisch geweer in beslag. De Zand-
voorter bleek op het bmnencircuit-
terrein met zijn wapen schietoefenin-
gen te hebben gedaan, het m beslag-
genomen wapen van de Zandvoorter
was bestemd voor de collectie van de
Haarlemmer.
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AUTO1NFO JMITOINFO
BOORDCOMPUTER GEEFT VEEL INFORMATIE

Peugeot 505 Turbo levert grote
prestaties en verbruikt zuinig

An wezen is de auto, die deze
week onderwerp van een nadere
beschouwing is, geen uitzonder-
lijk opvallende automobiel. Toe-
gegeven, de Peugeot 505 is een
knap gestileerde vierdeurs se-
dan. De auto zal echter geen
volksoploop veroorzaken als hij
tussen soortgenoten op de par-
keerplaats staat.

Maar als je er een dagje mee
kunt rondrijden, dan kom je al
heel spoedig tot de conclusie, dat
het op de achter-zijpanelen aan-
gebrachte kenmerk TURBO wel
betekent, dat je niet met de nor-
male krachtbronnen van de 505-
serie hebt te maken, die zo rond
de 70 kW liggen, maar dat hier
een vermogen van niet mnder
dan 117,8 DIN-kW (= 160 pk) on-
der de motorkap verborgen ligt.
Dat betekent bij pittig accelere-
ren flink tegen je stoel gedrukt
worden.

Om gelijk maar enkele prestatiecij-
fers te noemen: de Peugeot 505 Tur-
bo-Injection legt de 400 meter met
staande start afin 16,2 sec., 1000 me-
ter in 29,6 sec. en de acceleratietijd
van O tot 100 km/h bedraagt 8,6 sec.
De maximum snelheid ligt bij 205
km/h. Allemaal cijfers, die er niet om
liegen en duidelijk demonstreren, dat
het hier wel om een auto met „po-
wer" gaat.

Voor dat grote vermogen tekent de
GARRET T3 turbocompressor, die
de vier cilinders met een totaalin-
houd van 2155 cm3 (boring/slag
91,7x81,6 mm) onder druk vult.
Schrik niet van het toerental van de
turbine: 110.000 omwentelingen per
minuut!

Relatief zuinig
De vrees dat een auto, die met zo'n

machtig vermogen is toegerust, een
enorme benzineverslinder is, wordt
door middel van het BOSCH L Jetro-
nic injectiesysteem tenietgedaan.
Onder andere met behulp van een

elektro-regelumt die de opemngs-
duur van de verstuivers bepaalt aan
de hand van geregistreerde gegevens
(temperatuur koelvloeistof van de
motor, ontsteking, stand vlinderklep,
luchtstroommeter, temperatuur m-
laatlucht). En de gemoderniseerde
transistorontstekihg, "die met twee
electronisch bepaalde krommen
werkt, opgeslagen in het geheugen
van de rekeneenheid, zijn de volgen-
de verbruikscijfers bereikbaar:
- bi: 90 km/h constant 7,7 ltr/100 km
(1:13,0)
- bij 120 km/h constant 9,8 ltr/100
km (1:10,2)
- in het stadsverkeer 12,5 ltr/100 km
(1:8,0)
- gemiddeld 10,0 ltr/100 km (1:10,0)

Voor een auto van het formaat en
gewicht van de 505 met zulke presta-
tiemogelijkheden toch wel verba-
zmgwekkend.

Technisch vernuft
Er is nog veel meer technisch ver-

nuft in de Peugeot 505 Turbo Injec-

tion aanwezig. Wat de beveiliging
van de motor betreft zorgt een toe-
rentalbegrenzer voor stopzetting van
de injectie zodra de motor boven de
6000 t.p.m. draait. In geval van over-
druk van de turbocompressor wordt
de injectie onderbroken door een ma-
nocontact. Maar ook is er een serie
meters, verklikkerlichten en gespro-
ken boodschappen, die de bestuur-
der laten weten als er het een of an-
der dreigt mis te gaan. Afhankelijk
van het land van aflevering waar-
schuwt de sprekende computer in de
Franse, Duitse of Engelse taal als
koelwatertemperatuur, oliedruk,
oliepeil en hoeveelheid koelwater
niet in orde zijn.

Tegelijkertijd licht het betreffende
verklikkerlichtje op het dashboard
op en gaat het STOP-lampje van het
waarschuwingssysteem branden. De-
zelfde computerstem heeft nog meer
signalen en aanwijzingen op zijn pro-
gramma staan.

Daarbij heeft men aan alles ge-
dacht. Ook aan de mogelijkheid, dat

Het dashboard van de Peugeot 505 Turbo Injection. Tegen het plafond gemon-
teerd, aan de bovenste rand van de voorruit, het toetsenbord van de boordcom-
puter met 15 toetsen en een geïntegreerde electronische rekenmodule.

door de hoge rijsnelheid of door de
muziek, die uit de autoradio klinkt,
de stem niet zou worden verstaan. De
waarschuwingen worden namelijk op
drie geluidssterktes uitgezonden, af-
hankelijk van het toerental van de
motor: lager dan 2000 t.p.m. tussen
2000 en 4000 t.p.m. en hoger dan 4000
t.p.m. En als de autoradio aanstaat
dan hebben de waarschuwingen en
aanwijzingen voorrang op het radio-
programma, dat dan automatisch
wordt onderbroken!

De boordcomputer van de Peugeot
505 Turbo Injection geeft de bestuur-
der niet alleen informatie over een-
voudige functies zoals: tijd, aantal af-
gelegde kilometers, verstreken tijd,
gemiddelde snelheid, gemiddeld
brandstofverbruik, totaal brandstof-
verbruik en verbruik op een bepaald
ogenblik, maar bovendien is het mo-
gelijk zelf bepaalde informaties te
programmeren door vooraf de nodige
gegevens over het te rijden traject in
te voeren: brandstofvoorraad, nog te
rijden afstand, geraamde tijd van
aankomst, waarschuwingssein na
een bepaalde afstand, waarschu-
wingssein na een bepaalde tijd.

U mag het eerlijk zeggen als u dat
allemaal een beetje teveel van het
goede vindt. Ik sta helemaal aan uw
kant als u opmerkt dat je ondanks al
dat vernuft geen tel eerder uit de file
geraakt dan zonder computer aan
boord, maar het zit er nu eenmaal in
en voor de liefhebbers best leuk om
mee te spelen.

Rij-eigenschappen
Bij al die uitweidingen over de bij-

zondere techniek in de 505 Turbo In-
jection aanwezig mag ik toch niet
vergeten u het een en ander te vertel-
len over de rij-ervaring zelf. Welnu,
dat is zonder meer een uiterst plezie-
rige belevenis.

Om te beginnen is er de voortreffe-
lijke zit. De bestuursdersstoel is niet
alleen in hoogte verstelbaar, maar
ook de helling van de zitting kan
naar ieders behoefte worden gere-
geld. De rugleuning geeft een goede
steun en zo gezeten verloopt het stu-
ren probleemloos. De stuurinrichting

Peugeot 505 Turbo Injection, een su-
persnelle Fransman (top 205 km/h).

is bekrachtigd. Dat het aan trek-
kracht niet ontbreekt vertelde ik u al.
Met de vijf-versnellingsbak is het
prettig en licht schakelen en de wég-
ligging is uitstekend. Voor de banden
heeft men een niet zo alledaagse keu-
ze gemaakt: op de lichtmetalen vel-
gen (6J15) zijn „low profile" 195/
60HR15 Pirelli P6 tubeless banden
gemonteerd, het reservewiel is iden-
tiek aan de andere vier wielen en dat
is voor een auto als deze ook wel een
logische zaak. Zo'n lichter uitgevoerd
„thuiskomertje" als reservewiel, dat
vandaag de dag wel toegepast wordt,
zou hier niet op zijn plaats zijn.

De onafhankelijke wielophanging,
zowel vóór als achter, draagt bij tot
een goede koersvastheid en de rern-
men werkten optimaal. De remcir-
cuits zijn voor en achter gescheiden,
met rembekrachtiging, op alle wielen
schijfremmen, waarvan de voorste
geventileerd.

Op de dag, dat ik met de Peugeot
505 Turbo Injection heb rondgereden
was het niet koud, maar er vielen zo
af en toe stevige plensbuien omlaag.
Onder zulke omstandigheden kan
het wel eens problemen geven het kli-
maat in de auto prettig te houden
zonder dat de ruiten beslaan, met na-
me als de ramen gesloten zijn. Welnu,
de ventilatie en verwarming lieten
zich voortreffelijk regelen.

Al met al een wagen van klasse met
een hoog vermogen en dienovereen-

komstige rijprestaties. Daarbij ste-
ken de verbruikscijfers bijzonder
gunstig af, want meestal betaal je
eendere rijprestaties met sloten ben-
zine. Wat al die computersnufjes be-
treft, voor mij persoonlijk behoren ze
niet tot de allernoodzakelijkste ac-
cessoires, maar gelet op de opgang
van de huiscomputers, waarmee ook
best leuk gerekend en gespeeld kan
worden, zijn er wellicht ook automo-
bilisten, die aan hun boordcomputer
hun genoegens beleven.

Technische gegevens
Motor: 4 cilinder, 2155 cm3, boring

x slag 91,7x81,6 mm, compressiever-
houding 8.0, max. vermogen 117,8
DIN-kW (160 pk) bij 5200 t.p.m., max.
koppel 245 Nm bij 3000 t.p.m., elec-
tronisch geregelde inspuiting, Bosch
L-Jetronic, turbolading d.m.v. een
Garret T3 compressor, transistor
ontsteking, brandstof super.

Transmissie: aandrijving achter-
sielen, hydraulisch bediende enkel-
voudige droge plaatkoppeling, 5 ver-
snellingen vooruit, handbediende
pook op de vloer. Wielophanging:
vóór onafhankelijk, type McPherson,
schroefveren en in de veerelementen
opgenomen hydraulische schokdem-
pers achter onafhankelijk, getrokken
draagarmen, schroefveren en concen-
trische hydraulische schokdempers.

Remmen: gescheiden circuits, voor
en achter, voprremmen zelf nastel-
lende geventileerde schijfremmen,
achterremmen zelfnastellende schijf-
remmen, lastafhankelijke remdru-
kregelaar. wielen: 6J15 lichtmetaal,

tubeless banden, Pirelli 195/60 HR l
maten lengte x breedte x hoogt
4,b79xl,737xl,424 m., wielbasis 2,74
spoorbreedte voor 1,492, achter 1,45
m, luchtgweerstandscoeffïciênt (Cv
0,37, kentekengewicht 1325 kg. Priji
ƒ 46.995.- incl. BTW.

Alfa biedt koper
gegarandeerde
inruilprijs
Ui r zijn automerken, die een
gunstige reputatie genieten als
het om inruilprijzen gaat, terwijl
er andere zijn die er in dat op-
zicht veel en veel slechter afko-
men. Om het imago inzake de
inruilprijs aanzienlijk op te krik-
ken is Alfa Romeo gekomen met
een gegarandeerde inruilprijs
voor het type 33. Deze is vastge-
steld op 65 procent van de
nieuwwaarde na twee jaar en op
veertig procent na driejaar. Ook
andere maatregelen zijn in voor-
bereiding om het algehele beeld
van de Alfa-modellen te verbete-
ren. Basis hiervoor is de yoltooi-
ing van een uitgebreid investe-
ringsprogramma dat vooral was
gericht op kwaliteitsverbete-
ring. Een eerste stap was de in-
dertijd ingevoerde langdurige
lakgarantie.

Autobedrijf

UGEOTl ~\/7 VERSTEEGE
Wf^^^- Pakveldstraat21-Zandvoort

Tel. 02507-123 45

TALBOT

De sleutel
voor betrouwbare
en degelijke occasions
1983 OPEL KADETT SPECIAL 1.2 S

zilvermetallic 17.000 km
1933 OPEL KADETT SPECIAL 1.2 S

blauw 34.000 km
1982 OPEL KADETT SPECIAL 1.3 N

antique gold 22.000 km
19820PELASCONA1.6S

henna rood 47.000 km
1982 OPEL ASCONA 1.9 N AUTOMATIC

wit 50.000 km
1981 OPEL ASCONA 1.9 N LPG-inst.

Engels rood 78.000 km
1979 OPEL KADETT COUPÉ 1.6 S

speciale rally-uitv. oranje
1979 L AD A1200 E 4-drs.

rood 55.000 km
1978 FORD TAUNUS 1.6 LUXE AUTOMATIC

als nieuw, bruinmetallic 58.000 km
1978 RENAULT 5 TL

beige 80.000 km
m^r^T' •'<-•':'-•>••••'"•" ' ' -*:• '• :'-:': "•'"'''•' ••"'>•..•""•'•• • • ' ' • '•• "

SLvanlent opel
zandvoort
Kam. Öhnesstraat 15Y
2041 CB Zandvoort.
Tel. 02507-15346.

FOTO QUELLE
= Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig §
= afdrukken en =
= ontwikkelen. =
i DROGISTERIJ l
{ MOERENBURG (
| Haltestraat 8 |
| Zandvoort |
M i i i i m i i i i m i i m i m i i i i i i m i i i i i i i i i i f ?

PEUTERSPEELZAAL
MARIASCHOOL

heeft in september weer plaats
voor uw peuter.

Aanmeldingen vanaf nu:
Anneke Borst-Polak -Tel. 1 46 63
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Meedoen aan een fietstoertocht is leuk. Maar je moet wel een
fiets hebben die aan beenenergie-besparing doet. Gazelleszijn

er sterk in. Ze lopen zó lichtvoetig dat uw spieren niet gauw
zullen protesteren. Bovendien is elke Gazelle technisch perfect.

Keuze uit 27 Gazeile modellen
Er zijn Gazelle sportfietsen, trirnfietsen, racefietsen, toerfietsen,

familiefietsen en jeugdfietsen. In diverse variaties.
Gazelle kent alleen al 10 verschillende remsystemen. En dan nog
verschillende framehopgten en frametypen. Hoe veelomvattend

uw wenslijstje ook is. Wij adviseren u graag.

Verwen u zelf met een Gazelle

PETER VERSTEEGE j
Haltestraat 18-Zandvoort •

Tel. 1 44 99 •
GAZELLE fietsen rijden opVREDESTEIN banden ̂

RubbolTHB
Duurzame transparante hout-
bescherming voor alle hout-
soorten. Kan met zachte,
langharige kwast worden aan-
gebrocht op kozijnen, ramen
en deuren. Geeft zijdeglan-
zend resultaat.

sikken!

KEUR EN ZOON
Puradijsweg 2
ZANDVOORT

Tel. 02507 -156 02 /
023-2861 82

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.
Tel. 02507 -196 32

OPKNAPPER:

Talbot 1308 S
1977, technisch +

interieur 100%.
f850.-

Tel.17973

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

G: Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

WEER OF GEEN WEER
ZONDAG 17 JUNI A.S.

LEVENDE MUZIEK
bij

„JOHNNY"
Strandpaviljoen 7-Tel. 1 71 70

ISUZU TROOPER • PICK UP 4x4.
EN U MAAR DENKEN
DAT EEN TERREINWAGEN
NIET KOMFORTABEL KAN ZIJN!

ISUZU TROOPER. Vierwielaandnjving inscriakeicaa'. anti-slipdifferenlieei. ciuto-
matische vnjloopnaven, goed om een 2-ton-trailer -ree te nemen, verkrijgbaar met
geel en grijs kenteken, en nog heel veel meer. Me'. 2.0 liter benzinemotor. 5P *W
(79 DIN-pk) ol 2,2 liter diesel, 40 kW (54 DIN-pkX
ISUZU PICK UP 4x4. Vierwielaandnjving mschakelbaar, automatische viiibop-
naven, anti-slipdillerentieei. laadvermo-
gen 1040 kg Met 1,6 liter benzinemotor,
59 kW (80 ÜIN-pk) of 2,0 liter diesel, •••KSÜ THE TRUCK EXPERTS
37 kW (50 DIN-pk).

81 van lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,
2041 CB Zandvoort
Tel. 02507 - 15346
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LANGS DE VLOEDLIJN
Een hond die niet kwispelt, een
kat die niet spint en een mens
die niet lacht, daar mankeert wat
aan.

Bertus Aafjes (geb. 1914)

DONDERDAG 28 JUNI 1934 44e jaargang no. 26 Red en adm. Gasthuisplem 12, Zandvoort • Tel. 02507-17166 • Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Losse nummers ƒ 0,90 • Uitgave Wecknicdi.i

in M-i:r\ CCLECO

ROVIAIN H EN Rf THEODORE
. 7.DAVJD DE 'FAYAUCE.
- ' » ' . OUD "'l -MAR-

\ K Ü I ' N ~ (V- II. DHAAKCNÜURf.

ZANDVOORT - Henriette van
Ettikhoven (23) uit Zandvoort en
Linda Cornet (22 jaar) uit Bent-
veld zullen namens de Roeibond
worden uitgezonden naar de
Olympische Spelen in Los Ange-
les. Ze komen uit in de twee zon-
der stuurvrouw, maar mogelijk
starten ze ook nog, als extraatje,

| in een acht. Die kans bestaat om-
| dat er in totaal acht dames wor-

B den uitgezonden. „Maar er wordt
niet speciaal voor getraind", ver-
telt Henriette.

Linda, die zes jaar geleden, en
Henriette, die vijfjaar geleden be-
gon bij 't Spaarne in Heemstede,
ontmoetten elkaar daar en roeien
sindsdien samen. Tot 1982 bleven
ze bij 't Spaarne, daarna verplaat-
sten de activiteiten zich in ver-
band met hun studie naar de Am-
sterdamse studentenvereniging
Nereus. Linda is op het ogenblik

Zandvoortse roeisters
naar Olympische Spelen
derdejaars tandheelkunde, Hen-
riette mag zich pas afgestudeerd
fysiotherapeute noemen.

Nadat ze in 1983 op de Wereld-
kampioenschappen in Duisburg
een achtste plaats hadden be-
haald, werden ze door de Roei-
bpnd bij het Nederlands Olym-
pisch Comité voorgedragen als
mogelijke kandidaten. Dat bete-
kende dat ze in 1984 zouden moe-
ten bewijzen bij de wereldtop te
behoren. Tijdens weekeinden in
Grunau (Oost-Berlijn) en in Lu-
zern (Zwitserland), begin en mid-
den juni, is dat inderdaad gelukt.
Viermaal roeiden ze finalewed-

stnjden, waardoor ze uitverkoren
zijn voor de Spelen.

„Een geweldige kans om die he-
le situatie daar mee te maken",
zegt Henriette. Maar direct daar-
op maakt ze duidelijk dat ze toch
vooral zullen gaan om er een goe-
de prestatie neer te zetten. ,.In
Luzern was de hele wereldtop
aanwezig en daar werden we vijf-
de. Maar Oost-Duitsland doet
niet mee, dus dan zijn we in theo-
rie al vierde. Je weet het natuur-
lijk nooit, er kan nog van alles ge-
beuren. Maar we verwachten ze-
ker dat we nog wel één of twee an-
dere ploegen kunnen hebben". Linda en Henriette in de twee zonder stuurvrouw.

Na precies
en eeuw....

iet kan verkeren, zei Brederoo. Dat
achten ook de politiemensen dins-
ag toen de eerste ruit van het oude
olitiebureau moest sneuvelen om,
er voorbereiding van de grote ver-
uizmg vandaag, vast een grote
leldtafel naar buiten te brengen. De
atum 26 juni 1984. Daarnaast de in-
emetselde eerste steen van het poli-
\iebureau met als datum 26 juni 1884.
yestaat er toeval? (Foto Berlott).

• RESERVEPOLITIE -
weer fors uitgebreid. 3
3

• HUIS IN DE DUINEN
- omwonenden voelen
zich voor het blok gezet
door de mededeling dat
de noodbehuizing waar-
schijnlijk nog een jaar in
gebruik blijft.

• BURGERBEDDEN -
in Marinehospitaal moe-
ten volgens provincie
toch gesloten worden.

3
5

• THEO VAN KO-
NINGSBRUGGEN - yer-
eeuwigd in „De mooiste
dag....".

• NUTSSPAARBANK -
nu een opvallende witte
verschijning op de Grote
Krocht. 5
7 • WEEK VAN HET

PAARD - groot hippisch
feest.

ZAALVOETBAL
Klikspaan en Zandvoort
C sterke winnaars. 7
9 • RONDJE TEXEL -

succes voor Zandvoor-
ters.

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Vluziek van
Vlendelssohn op
somerconcert
ZANDVOORT - Op het zomer-

oncert van het Noordhollands Phil-
armonisch Orkest, morgenavond 29
uni in de Hervormde kerk aan het
erkplein, wordt het Concert voor
looi en orkest in E opus 64 van Felix
iendelssohn-Bartholdy uitgevoerd.
)it werk werd in de aankondiging
an het programma ten onrechte toe-
eschreven aan Joseph Haydn. Solist

5 de violist Peter Brunt. Het concert,
ider leiding van dirigent Roelof van
Niesten, begint om 20.15 uur.

Bestemmingsplan
goedgekeurd
.ZANDVOORT - Door het provin-

^aal bestuur van Noord-Holland is
te t bestemmingsplan van de ge-
[neente Zandvoort de Remise I goed-
bekeurd. Door twee inwoners van de
pmeente waren bezwaren tegen dit
Wan ingebracht, die door de provin-
•'e echter niet ontvankelijk werden
''erklaard. Wél zal de gemeente het
j°genaamde dwarsprofiel op de plan-
'jaart dienen te veranderen, omdat
J't niet in de juiste schaal is uitge-
oerd.

„TE DUUR EN TE LAAT AANGEVRAAGD'

Geen rijkspremie
voor nieuwbouw
Van Lennepweg

ZANDVOORT - De kopers
van de nieuw te bouwen huizen
aan de Van Lennepweg nabij de
Sophiaweg behoeven naar alle
waarschijnlijkheid niet te reke-
nen op een Rijkspremie. Dat
werd dinsdagavond duidelijk tij-
dens de raadsvergadering, waar-
in de grondoverdracht aan Slok-
ker bv werd bekrachtigd. De
bouw van 33 woningen in de vrije
sector kan derhalve wel door-
gaan, maar de kopers zullen de
volle prijs op tafel moeten leg-
gen.

Officieel is van een afwijzende be-
schikking op het verzoek om to^ken-
ning van premie C - een éénmalige
rijksbijdrage van 6.500 - nog niets be-
kend. Door een perspublicatie was
echter wel duidelijk geworden dat er
een grote kras is gegeven door de
Zandvoortse aanvraag. Reden voor
PvdA en CDA om in volle hevigheid
over burgemeester Machielsen als
portefeuillehouder van ruimtelijke
ordening heen te vallen. En omdat hij
eerdere waarschuwingen van de
christendemocraat Ingwersen, dat de
woningen te duur zouden zijn voor
premie C, én omdat hij niet eerder de
telefoon had gepakt om eens te infor-
meren bij de provincie. De aanvraag
zou bovendien te laat de deur zijn uit-
gegaan. Ingwersen zei Machielsen
persoonlijk aansprakelijk te stellen.
„U blijkt uitermate slecht gemfor-
meerd en niet in staat iets.op niveau
te regelen. Maar de kopers wordt wel
33 x 6.500 gulden door de neus ge-
boord. Op 27 maart hebben wij aan-
gegeven hoe het zou kunnen. Wij heb-
ben gezegd dat een prijs van 124.000
gulden te duur zou zijn voor premie
C. Er was ook een mogelijkheid een
iets kleinere woning te bouwen voor
109.500 gulden. Maar u hebt met die
informatie niets gedaan". Ook de so-'
cialist Toonen tracteerde de burge-
meester op een reeks heftige verwij-
ten. „U wist dat we de kans liepen de
premie te verspelen. Maar nee, zegt u
in uw hoge eigenwijsheid, dat g eld
krijgen we". Burgemeester Machiel-
sen voewrde wel nog aan dat een be-
zwaarschrift roet in het eten had ge-
gooid wat betreft de termijn van aan-
vrage, maar de heftig verontwaardig-
de raadsleden verwierpen dat argu-
ment in alle toonaarden Alleen de
WD hield zich erg rustig.

Haar woordvoerder Van Caspel
was het eens met de opvatting van
het college dat er gekozen moest wor-
den voor een iets grotere woning, oni-
dat deze eengezinshuizen in eerste in-
stantie bestemd zijn voor gezinnen
met kinderen. Premie C zou meege-
nomen zijn, maar ook zonder premie
zouden deze woningen gebouwd
moeten worden. Overigens had de
fractie onomwonden kritiek op de
ambtenaar van de provincie, die zijn
mond voorbij had gepraat en aan de
krant inlichtingen geeft, terwijl er
nog geen officieel bericht is gestuurd
aan het college.

Kinderen
Een uitvoerige discussie ontspon

zich overigens ook over de toewijzing
van de eengezinswoningen, die in de
eerste plaats bedoeld zijn voor door-
stromers uit flats van EMM en de ge-
meente. Daarbij krijgen gezinnen
met twee of meer kinderen voorrang
omdat voor hen het flatleed het
grootst is. Termes (D'66) en Toonen
(PvdA) wezen er op dat er toch een
vorm van rechtsongelijkheid ont-
staat. Er komen hoe langer hoe meer
gezinnen zonder kinderen en ook die
willen na jarenlange flatbewoning
wel eens naar een huis met een tuin-
tje. Koning (Gemeentebelangen)

Geslaagd
ZANDVOORT - De heer A. P. P

Termes uit Zandvoort slaagde on-
langs met lof aan de Technische Ho-
geschool te Delft voor het examen ci-
viel-technisch ingenieur.

vroeg ook speciale aandacht voor de
bewoners van een etage, die héle-
maal buiten de prijzen vallen.

Burgemeester Machielsen gaf toe
dat discriminatie er altijd inzit als je
bezig bent met doelgroepen. „We
kunnen ook niet altijd op deze weg

doorgaan. Maar in dit geval hebben
we in de eerste plaats gekozen voor
gezinnen met kinderen".

Toonen wees er op dat deze beper-
king niet in de advertentie was ver-
meld, waardoor de mensen als bijen
op de honing afkwamen. „Die men-
sen krijgen nu een bittere pil te slik-
ken". Inmiddels hebben zo'n vierhon-
derd kandidaten voor de 33 koopwo-
ningen belangstelling getoond. Vol-
gens wethouder Jongma zijn mensen
zonder kinderen echter niet bij voor-
baat uitgesloten. „Ze hebben alleen
minder kans". Tijdsduur en punten-
telling gelden ook bij deze toewijzing.
Zo kan eveneens iemand die een een-
gezinshuurhuis achterlaat, in aan-
merking komen. En óók een ambte-
naar, zo liet hij horen tegenover Too-
nen, die nadrukkelijk bepleit had nu
eens geen voorrang te geven aan
ambtenaren.

ZANDVOORT - Nadat de ge-
meentepolitie van Zandvoort de
afgelopen twee zaterdagen, 9 en
16 juni, een gratis caravancontro-
le heeft gehouden, wordt op zater-
dag 23 juni van 9 tot 17 uur een
repressieve controle uitgevoerd.
Deze controle vindt plaats op de
Boulevard Baniaart, ter hoogte
van het Riche Bad. Zowel de Ne-
derlandse als de buitenlandse ca-
ravanbezitter, die rijdend in
Zandvoort wordt aangetroffen,
wordt door speciaal hiervoor in-
gezette motorpolitie naar het con-

Waarschuwing
voor bezitters

caravans
trolepunt gedirigeerd. Als aan de
combinaties gebreken worden ge-
constateerd, wordt de politie een
proces-verbaal opgemaakt. De
Verkeersschout J. Valente zal aan
buitenlandse overtreders een di-

recte transactievoorstel doen, zo-
dat een verdere administratieve
afhandeling niet meer nodig is.

Naar aanleiding van de gehou-
den controles is gebleken dat ca-
ravans maar al te vaak naar hun
vakantiebestemming worden ge-
reden, terwijl ze rijtechmsch met
aan de gestelde eisen voldoen. Dit
geldt in het bijzonder voor de con-
ditie van de remmen, banden,
trekhaak en dissel. Ook zijn de ca-
ravans vaak overbeladen. Alle ca-
ravanbezitters worden langs deze
weg nogmaals gewaarschuwd.

Ineke Wind neemt afscheid
met aanbieding crisispakket

ZANDVOORT - Twee zoenen
van burgemeester Machielsen en

Sexy Girl wint kortebaandraverij
• Grote verrassing maandagmiddag
van de kortebaandraverij op de Zee-
straat werd de Zandvoortse draver

Sexy Girl, gestuurd door pikeur
Ruud Pools, die de eerste plaats ver-
overde. Ook deze voor de tiende keer

in Zandvoort gehouden draverij werd
een groot hippisch feest.

Zie verder de sportpagina.

COLLEGE IN ANTWOORD OP PVDA-VRAGEN:

„Geen sprake van misstanden
binnen gemeentelijk apparaat59

ZANDVOORT - Er is allesbe-
halve sprake van een laakbare si-
tuatie binnen het gemeentelijk
apparaat van Zandvoort. Burge-
meester en wethouders antwoor-
den dat op schriftelijke vragen
van het socialistische raadslid
Gert Toonen. Zoals bekend had
Toonen opheldering gevraagd
over de opstelling van de afde-
ling sociale zaken in Zandvoort.
De ambtenaren zouden een tae-
slissing van het college naast
zich neergelegd hebben, waar-
door een uitkeringsgerechtigde
lang op zijn WWV-uitkering
moest wachten. Boyendien be-
stond er geruime tijd onzeker-
heid over de omvang daarvan.

Dat het college weinig ingenomen
is met de toonzetting van de vragen
blijkt op niet mis te verstane wijze.
„Naar ons oordeel", aldus de brief,
wordt door u op uiterst onzorgvuldi-

ge en misleidende wijze gesuggereerd
als zou bij voortduring sprake zijn
van ware misstanden binnen het ge-
meentelijk apparaat ten nadele van
ons college en de cliënten van onze
afdeling sociale zaken". Het college
zegt dat dit geenszins het geval is en
dat het zich gesteund voelt door een

loyaal en integer ambtelijk apparaat,
waarin de afdeling sociale zaken
kans ziet een nog steeds groeiende
taak deugdelijk te vervullen. „Het is
wellicht tekenend dat noch ons colle-
ge noch het direct betrokken dienst-
hoofd althans gedurende de verstre-
ken zittingsperiode van ons college
klachten van cliënten over onze afde-
ling of ambtenaren van die afdeling
hebben ontvangen". Het college zegt
het schadelijk te achten voor de ge-
hele gemeente en ook voor (toekom-
stige) cliënten van de afdeling sociale
zaken als er zonder enige navraag of
controle op een dergelijke suggestie-
ve wijze kritiek wordt uitgeoefend.

,, Uiterst onzorgvuldige en
misleidende suggestie"

„Uw kritiek is des te pijnlijker nu uit
het gehele verloop van het dossier
blijkt dat onze cliënt al eerder aanlei-
ding gaf tot enige terughoudendheid
bij de afwikkeling van zijn aanvra-
gen, teneinde onjuiste besluitvor-
ming op basis van onvolledigheid
van de verstrekte gegevens te voor-
komen". Een betreurenswaardige
zaak, aldus het college, dat aanvoert
dat er een duidelijke aantoonbare
oorzaak was voor de lange duur. „De

gecompliceerdheid van de aanvraag
en het stelsel van sociale zekerheid,
waaraan noch cliënt, noch de WWV-
commissie, het ambtelijk apparaat of
ons college debet kon zijn, vergde een
langere behandeling dan gebruike-
lijk en in het belang van cliënten ook
wenselijk is". Het college voegt er
aan toe dat hangende de procedure
aan cliënt de mogelijkheid is gebo-
den een voorschot te ontvangen, tot
circa 95 procent van de uitkering.
Een aantal malen deelde cliënt ech-
ter mee geen behoefte te hebben aan
een voorschot.

Het nemen van maatregelen ach-
ten burgemeester en wethouders met
aan de orde nu er geen sprake is van
de gesuggereerde frustatie van colle-
ge- of commissiebesluiten. Sancties
ten opzichte van één of meer ambte-
naren worden niet overwogen en er
bestaat ook geen enkele grond het
voorzitterschap van de WWV-com-
missie te wijzigen. Het college is
evenmin bereid om „op basis van een
enkele ongefundeerde klacht" de
brief van Toonen op de agenda van
de commissie maatschappelijk wei-
zijn te plaatsen.

„Eerst als er sprake zou zijn van
een terugkerend of omvangrijk pro-
bleem zou een algemene discussie in
deze commissie als een waardevolle
bijdrage kunnen worden aange-
merkt".

op iedere wang een pakkerd van
wethoude Jongsma. Maar voor
Ineke Wind dinsdagavond bij
haar afscheid van de raad toch
geen reden opeens te smelten
voor de betoonde hartelijkheid.
Haar naam Wind-Storm eer aan-
doende bood ze wethouder
Jongsma een crisispakket aan
plus een boodschappenlijstje, zo-
dat hij zich „als waardevolle er-
varing eens zou kunnen verplaat-
sen in de positie van de mensen
met een minimuminkomen". Hij
zou dan wel zelf de boodschap-
pen moeten doen. Haar minima-
le voedselpakket (met lege kar-
tonnetjes en blikjes) liet ze verge-
zeld gaan van het rapport „Mini-
ma zonder marge", waarin resul-
taten staan van een onderzoek in
tien gemeenten plus enkele aan-
bevelingen.

De aanbieding was het sluitstuk
van haar bewogen oproep aan alle
raadsleden om een echte volksverte-
genwoordiger te blijven. „Want als u
verzuimt kennis te nemen van de toe-
stand waarin mensen leven, dan is
het gedaan met de geloofwaardig-
heid van de politiek. Wie weet uit ei-
gen ervaring wat het betekent rond
te moeten komen van een minimum,
wie weet wat het is om in de flat te
wonen?" Gesprekken met de burgerij
zijn absoluut noodzakelijk. Dat er on-
vrede heerst onder de kiezers, blijkt
uit het feit dat bij de Europese ver-
kiezingen op 14 juni in Zandvoort 3.9
procent zijn stem uitbracht op „deze
verwerpelijke partij". „Als u wilt
voorkomen dat deze partij over twee
jaar haar intrede doet in deze raad,
zult u er keihard aan moeten trek-
ken".

In zijn toespraak wond burgemees-
ter Machielsen er geen doekjes om
dat het niet altijd pais en vree is ge-
weest met het scheidende raadslid.
„U schroomde niet onomwonden te
zeggen wat u op het hart had, en dat
bracht u wel eens buiten de grenzen
die we hanteren. Zonder aanvaring is
het niet geweest en het was wel eens
moeilijk te verteren zoals u het zei".
Hij zei er echter met aan te twijfelen
dat haar opstelling voortkwam uit
een grote bewogenheid. Hii prees

haar ook om haar werken op de korte
golf: in direct contact met de bevol-
king. „Persoonlijk betreur ik het dat
u vertrekt. U hebt met tomeloze ener-
gie gewerkt, waarbij u risico's beslist
niet uit de weg ging. U zorgde voor
een frisse wind, soms stormachtig,
maar wel verfrissend. U hield ons wel
wakker, of we wilden of niet".

Voor het eerst in de geschiedenis
kreeg een Zandvoorts raadslid ook
een afscheidsgeschenk. Burgemees-
ter Machielsen overhandigde haar
een blijvende herinnering aan zes ia-
ren raadswerk.

(Advertentie)
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FAMILlEBERiCHTEN

Henk, Tineke, Michel en Irene,
veel succes in Malaysia.

Mama, Bert en Tonneke
Jack en Hilde.

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader, opa. schoonzoon, broer, zwa-
ger en oom

Sjoerd Adrianus Pasma
geboren 31-5-1924 - overleden 23-6-1984

Zandvoort:
E. Pasma-Hensel

Parijs:
E. J. Berretta-Pasma
G. Berretta
Julia

Doonverth:
M. E. Hooft-Pasma
W. Chr. Hooft

Amsterdam:
S. T. W. Pasma
J. J. Pasma-Heidstra

Zandvoort:
P. Pasma

Zandvoort:
M. Hensel-Berrevoets

Santpoort:
T. Pasma
L. Pasma-v.d. Molen
Thomas - Heleen
Robert - Gerda

Nairobi:
W. H. van Os-Hensel
B. van Os

Burg. Van Fenemaplein 22/12
Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen: dagelijks van
19.30-20.00 uur. Poststraat 7 in Zandvoort.
Crematie: vrijdag 29 juni om 14.00 uur te Driehuis-
Westerveld. waarna bijzetting in het familiegraf.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de
ontvangkamer.
Vertrek van huis om 13.15 uur.

Geen bloemen.

Op 22 jun i is na een kortstondig ziekbed, toch nog
onverwacht, van ons heengegaan mijn lieve man,
onze papa, schoonpapa, opa. broer en zwager

Johannes Lambertus Vrees
echtgenoot van
Maria Johanna van Gellekom

op de leeftijd van (>2 jaar.

Zandvoort:
M. J. Vrees-van Gellekom
R. J. F. Vrees
H. W. Vrees-van Dam

Jeroen, Margot
en familie

2042 AL Zandvoort, 1984
Marisstraat 54
De teraardebestelling heeft op woensdag 27 juni
plaats gevonden op de Algemene Begraafplaats
Tollensstraat te Zandvoort.

Eniye en algemene kennisgeving

Op woensdag 20 jun i 1984 is, na een moedig gedra-
gen ziekte, van ons heengegaan mijn geliefde man,
onze zorgzame daddy en lieve opa

Johannes Gerardus Volder
op de leeftijd van 79 jaar.

Zandvoort,
> S.F. Volder-Louman

Florida (USA),
C.F. Sikkema-Volder
Th. O. Sikkema

Veendam,
Karin en Gijs

Rubia, Maaike
Florida (USA),

Ronald en Jeanie

2042 XM Zandvoort, 22 juni 1984
Herman Heyermansweg l, flat 20.
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in stilte
plaatsgehad.

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

BEKENDMAKING
Na ruim 30 jaar naar beste kunnen de kiosk
in rookartikelen aan de Vondellaan 1A ge-
dreven te hebben, is - door leeftijd en ge-
zondheid gedwongen - het moment daar de
zaak over te doen.
Ik dank al mijn cliënten voor het vertrouwen
dat ik in al die jaren mocht ondervinden.
Ik heb in

RON VAN KOUTEREIM
de man gevonden die vanaf 2 juli a.s. de zaak
zal voortzetten en die ik als mijn opvolger
aanbeveel.
De zaak van mijn vrouw in de Koningstraat 38
wordt door haar normaal voortgezet.

Ik dank u allen.
H. J. SCHUTTE

Aan de ingezetenen van Zandvoort

Door mij is de tabakskiosk van de heer H. J.
Schutte aan de Vondellaan 1A per 2 juli a.s.
overgenomen.
Ik zal trachten u naar uw volle tevredenheid
van dienst te zijn.
Het ligt in mijn voornemen de bestaande
sortering met lectuurverkoop uit te breiden.

Beleefd aanbevelend:
RON VAN KOUTEREN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DA G en NACHT bereikbaar

Tel.02507- 17244 / 121 37 / 13278

Drogistarij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos!

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 153 51 of 023-33 19 75

JE GAAT DOOR DE KNIEËN VOOR
'NNATUROKURKVLOER

t is wamte-eHgeluid8^\ decoratief en sfeervol,
isolerend,gen$&l])k verkrijgbaar • iMSOsoorten. EJteNK-wintelheeft

'...en led&z maand
kans op een gratiszefteleggen.'wirni", \kWlerenlw3Steii.

Bei voor gratis documentattepakket onderstaand adres.̂ osi5?x Meer dan 20 zaken in. geheel Nederland.
ALMERE-STAD:Umuidenstraat 33,Tel 03240-33277 AMSTERDAM: Weissenbfuchstraat 31-37 (tussen Hoofddorpplein
en Surinameplein) Tefc 020-177138 HAARLEM: Jansweg 26-28 (bij station, achter parkeergarage),Tel: 023-318281
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00 uur. Zaterdag 09.00-17.00 uur. Koopavonden 19.00-21.00 uur. -«duwt i.|m en lak

HEVIGER DIEALLES MEE HEEFT... OOK Z'N PRIJS

JORDAN
AFWASBORSTEL
ook uitermate geschikt
voor het afwassen
van glazen GEEN

Tv/r-vjy^2S3*

SPORTSOKKENtube 50 ml
uit één van de
grootste fabrieken

VISSTICKS
op zee reeds diepgevroren

ANDRELON
ELKE DAG

SHAMPOO

COLA
GLAZEN

BUIGRIETJES
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KNOCK-OUT SHOW MET HARRY VAN MEEGEN

Ja-knikkers en neezeggers favoriet op het circuit
ZANDVOORT - „Het is nu

acht uur en wij vervolgen onze
knock-out show op het Zand-
voortse Circuit. Wie niet precies
weet hoe dit in zijn werk gaat
heeft pech gehad, want ik heb
het allemaal al om half acht uit-
gelegd, en dan had iedereen
maar keurig om half acht voor de
tv moeten gaan zitten".

.Harry van Meegen aan het
'1 woord op het circuit op maan-
f dagmiddag 18 juni om precies
'j 15.40 uur.

>>| Het is niet bekend of het home-
1 risch gelach van de deelnemers
$ uit dit programma geknipt zal
l worden voordat het op 28 augus-

; ̂  tus wordt uitgezonden, zeker wel
:| het geroep „Op je poef Harry"
1 A van de deelnemers toen Van
;'| Meegen in het tumult vergat de
| zo keurig voor hem aangegeven

spot te betreden waardoor hij
recht voor de camera zou staan,
zo noodzakelijk voor deze opna-
men

Ze hadden er overigens wel zin in,
de ruim duizend deelnemers die ge-
volg hadden gegeven aan de oproep
van de VARA en zich gemeld hadden
voor deze show.

Het gegeven was eenvoudig, voor
de hoofdtribune waren een geel en
een rood vak aangegeven. Waren de
deelnemers van mening dat het ant-
woord, ja" behoorde te zijn, dan ging
men naar het rode vak, moest het
„nee" zijn dan verdween men in het
gele. Meisjes hielden via een lint de
ja-knikkers en nee-zeggers geschei-
den en na afloop mochten degenen
die in het juiste vak waren gaan
staan, blijven, de rest viel af.

deelnemers overbleef. Dit was onder
andere het geval bij het vierde spel.

Michel Bleekemolen en Amée Post
zouden strijden in een racewagen.
Wie het eerste aankwam was win-
naar. De vraag luidde: Wint Amée
•van Bleekemolen?

Stilzwijgend bewoog de grootste
massa, allemaal mannen, zich naar
het gele, dus „nee"-vak. De vrouwelij-
ke deelneemsters kozen onvoorwaar-
delijk voor de overwinning van de
vrouw en schoven in het, ja"-vak.

Toen bleek dat de race zonder ben-
zine werd afgelegd, vanaf de start op
de Hunzerug over een traject van 200
meter, waren er enkele aarzelende fi-
guren. Men kreeg de tijd om zich te
beraden, en toen viel de start, die in
een overwinning eindigde voor de
tengere Amée.

Grote consternatie, een ruwe
schatting leerde dat van de toen nog
596 deelnemers zeker zestig procent
zou moeten verdwijnen.

Terwijl Amée uitbundig door de

vrouwen op de schouders werd gehe-
sen, besloot de wedstnjdleiding toch
maar een herkansing m te voeren.
Men kreeg zo'n simpele vraag voorge-
legd dat iedereen het antwoord goed
had, een tweede vraag „Won Mare
Spits zes gouden medailles met de
zwemnummers op de Olympische
Spelen in 1976?" leverde m ieder ge-
val een redelijk aantal verliezers op,
hij won er immers zeven.

Drukwerk
Behalve de Sonny Boys, werd deze

Herkansing
Herkansingen werden ingelast bij

spelelementen die ervoor zorgden
dat plotseling de helft van het aantal

middag ook muziek gebracht door de
groep Drukwerk. Een van de vragen
was: Weegt Drukwerk gezamenlijk
meer dan 360 kg ja of nee?

Het werd een boeiende weegpartij.
Nadat twee leden op de weegschaal
waren gegaan wees deze een totaal
van 144 kg aan. Nog vijf seconden
kreeg men de tijd om te wisselen.
Drie meisjes die eerst in , ja" stonden,
renden op het laatste nippertje naar
„nee". Sippe gezichten na afloop,
want nadat de zanger zich van schoe-
nen, riem, pet en das had ontdaan om
toch maar lichter te worden, wees de
wegschaal precies 364 kg aan. Afvie-
len dus opnieuw een groot aantal
fans.

De kwaliteiten van oud-wielrenner
Jan Jansen werden door de deelne-
mers goed ingeschat. De vraag was
„Wie is er sneller het racepaard Los
Galos van Patricia Paay met jockey Jan Jansen en het paard Los Galos, een ongelijke strijd.

De motorrijder die dus toevallig niet over de auto's heensprong.

Sportief?!?!?!
Voor coureur Amée Post is de

medewerking die zij verleende
aan de Knock-put show op een
teleurstelling uitgelopen.

Haar coureurspak dat zij in
haar directe nabijheid even had
neergelegd, was verdwenen.

Een kostbare grap, want de
speciaal op maat gemaakte ra-
ce-overall wit met licht en don-
kerblauwe strepen en de woor-
den „interstate" kostte haar bij-
na tweeduizend gulden.

„Dit houd je toch niet voor
mogelijk" was de reactie van de
onthutste Amée, die ondanks
verzoeken van Harry van Mee-
gen om het geleende goed even
terug te brengen, haar race-
overall niet terug zag.

Iemand die deze witte overall
mocht vinden, wordt verzocht
deze af te geven pp het kantooi
van de Cenav, circuitterrein te
Zandvoort.

Kevm Davids of Jan Jansen?
Het werd een stilstaande start, de

baan was 800 meter. Toen het paard
met jockey al lang zegevierend over
de finishlijn was gegaan, arriveerde
een bezwete Jan Jansen aan het emd-
punt

Later in de pits vertelde hij: „Ik
heb vroeger wel eens gereden tegen
een paard met sulky en dat gaat lang
zo hard niet Dat paard demareede zo
snel, ik lag gelijk al 60 meter achter
en die heb ik niet meer kunnen inha-
len. Ik had om een vliegende start
moeten vragen, dan was het voor de
toeschouwers spannender geweest,
maar weet dat maar eens van te vo-
ren".

Finalisten
Na een spel en race met vrachtauto

bleken er nog 72 deelnemers over.
Aan hen werd een vragenlijst over-
handigd, en toen werd het een waar
slagveld, want na beantwoording van
de vragen bleken er slechts acht deel-
nemers te zijn die de antwoorden

foto's Dick Loenen.

juist hadden ingevuld.
Voor deze laatste acht werd het

echt spannend, via een schaatswed-
stnjd tussen Frits Schalij en Hein
Vergeer (Schalij winnaar) en een
krachtproef van twee vrouwen met
armdrukken waren er nog vier fina-
listen. Een skelterrace leverde twee
gegadigden op voor de hoofdprijs. De
vragen werden juist beantwoord door •
Kees van der Poel, die de winnaar
werd van deze eerste Knock-out
show. Deze uit Utrecht afkomstige
knaap mocht met een wereldbol rol-
len. Deze stopte op Azië en Kees mag
van de VARA een vakantie doorbren-.
gen op de eilandengroep de Maladi-
ven.

De wedstrijdleiding had gerekend
omstreeks 18.00 uur het evenement
te beëindigen, doch het werd 19.30
uur voordat de winnaar bekend was.
Toen waren er nog weinig toeschou-
wers over. Kenmerkend was dan ook
een zekere matheid van deelnemers
en publiek, misschien was men nog
niet gewend aan de temperaturen op
deze eerste zomerse dag.

De enige onzekere factor in de
nu snel aanbrekende vakantietijd
blijft het weer, vooral wat noord-
west Europa betreft. Voor dege-
nen die zich de komende weken
wat het weer betreft niet geheel
alleen willen verlaten op de offl-
ciële weerdiensten en ook de hulp
niet kunnen inroepen van de ba-
rometer, geven we hieronder en-
kele tips, die aanwijzingen bevat-
ten over het te verwachten weer
op korte termijn, d.w.z. 6 tot 12
uur vooruit.

Het weer zal in het algemeen
mooi blijven als:
1. de wind ruimt van zuid naar
west. Dit wijst doorgaans op de
nadering van een hogedrukge-
bied;
2. cumuluswolken zich omstreeks
het middaguur vormen en tegen
de avond weer even snel yerdwij-
nen. Aan de bovenzijde zijn deze
„mooi weer" wolken donzig en
aan de onderzijde vlak;
3. de wind van de ochtend tot de
middag toeneemt en tegen de
avond afflauwt;
4. een systeem van land- en zee-
winden in de kustgebieden op
gang wordt gezet, d.w.z. in de och-
tend en voormiddag een warme
(zuid)oostenwind en tegen de
avond een toenemende frisse
noordwestenwind;
5. de ochtendmist tegen het mid-
daguur optrekt. De hemel erbo-
ven is dan als regel helder. „Misti-
ge morgen, schone dag".

Zelf het weer voorspellen
Regen mag worden verwacht

als:
1. de wind - speciaal een noord-
westenwind - krimpt, d.w.z. naar
zuidwest of zuid draait en toe-
neemt. Deze verandering van win-
drichting duidt de komst aan van
een depressie. Er is een heel een-
voudige regel, waarmee we de po-
sitie van een lagedrukgebied on-
middellijk kunnen bepalen. We
noemen deze regel de Wet van
Buys Ballot: ga met uw rug naar
de wind toe staan, dan zal de de-
pressie zich altijd aan uw linker-
hand bevinden;
2. cirruswolken snel uit het wes-
ten komen opzetten en door lage
wolken worden gevolgd. Cirrus-
wolken, ook wel vederwolken of
windveren genoemd, bestaan uit
ijskristallen en bevinden zich op
grote hoogte. Zij verschijnen als
dunne, witachtige wolkenflarden
tegen een blauwe hemel. Wanneer
zij verspreid voorkomen hebben
ze niet veel om het lijf;
3. er een kring om de zon of maan
is;
4. tegen de avond de wind aan-
wakkert;
5. de bewolking in de avonduren
toeneemt, vooral als de hemel in
het westen er donker en dreigend
uit gaat zien;
6. cumuluswolken hoog beginnen
op te bollen. De bovenkant ziet er
dan uit als een bloemkool, blin-
kend wit door het zonlicht, de on-
derzijde is vlak en wordt geleide-
lijk aan donkerder. Wanneer deze
stapelwolken zich op een warme
zomerdag beginnen te vormen be-
tekent dit in de meeste gevallen
dat we onweer kunnen verwach-
ten met een kans op hagel en
windstoten.

Vooral de veranderingen die de
wolken in de loop van enige uren
vertonen zijn steeds een zeer be-
langrijke aanwijzing voor het te
verwachten weer. Toch moet men
niet te spoedig uit het verschijnen

van wolken regen voorspellen.
Onder de tien hoofdsoorten van
bewolking zijn er slechts twee die
regen op korte en eveneens twee
die regen op lange termijn voor-
spellen.

Uit het voorgaande is wel geble-
ken dat er heel wat op te merken
valt wanneer er „naar het weer
wordt gekeken". Als de ogen goed
de kost worden gegeven kan in
verreweg de meeste gevallen een
goede weersverwachting voor eni-
ge uren worden opgemaakt.

Koud weekeinde

De afgelopen dagen zat het
weer volledig in het slop. Wat een
groot verschil met vorige week
dinsdag en woensdag, want toen
was het volop zomerweer met in
Mijdrecht maxima van respectie-
velijk 26,1 en 27,3 °C, de eerste zo-
merse dagen. Het weertype vanaf
vrijdag is ontsierd geweest door
een sterke wind. Niettemin kón-
den wij vooral zaterdag overdag
nog van geluk spreken, omdat er
toen ook wat verbeteringen wa-
ren met een zonnetje en de regen
in hoofdzaak in de avond en
nacht viel. Totaal viel er van vrij-
dag tot en met maandag jl. in Mij-
drecht 11 Vb mm regen. In deze pe-
riode werden de volgende lage
maximumtemperaturen geme-
ten: vrijdag 16,7 gr., zaterdag 15,3
gr., zondag 14,4 gr. en maandag
16,6 °C. Nee, juni is in zijn nada-
gen bepaald niet met een schoon-
heidsprijs gaan strijken.

Temperatuurnormalen periode
27juni-4juli:
maximumtemperatuur (overdag):
21 "C
minimum temperatuur
('s nachts): 12 °C.

UIT ZAND VOORTS HISTORIE -1851- 1856

Noodlanding van kerkelijke overheid
Door: Bertus Voets

In het begin van de negentien-
de eeuw, toen de katholieke kerk
uit de schuilhoeken gekropen
was en zich begon te ontwikke-
len, begrepen de romeinse gezan-
ten, die naar Holland waren ge-
stuurd om de katholieken te lei-
den, weinig of niets van wat er
allemaal gebeurde. Zij lieten de
zaken meer en meer over aan de
aartspriesters, die als een soort
vanpausjes hunüistrikt bestuur-
den.
Aartspriester van Holland en
Zeeland

Zandvoort viel in die dagen on-
der het beheer van de aartspries-
ter E. S. v.d. Haagen (1846-1853)
pastoor van Zoeterwoude. Daar
was in 1850 een afvaardiging van
Zandvoortse katholieken naar
toe gegaan om zich te beklagen
over de verwaarlozing van het
dorp door de pastoor van Over-
veen. Van Haagen had hen aan-
hoord en beloofd voor een op-
los—ing te zorgen.

Maar in die jaren was er ge-
brek aan priesters: het was toch
wat al te dol om een flinke pas-
toor voor Zandvoort af te staan.
„Neen", zo redeneerde v. Haagen
bij zich zelf, hij kon hen niet hel-
pen of hij moest onder de catego-
rie minus habentes, de groep van
de minst geslaagden, iemand
kunnen vinden, die van Zand-
voort nog wat kon make?i.

Het lof viel op Jonas

Van Haagen las de lijst van

Evenementen in julii
ZANDVOORT - De Zandvoortse

|WV maakt bekend dat voor de
jjjtnaand juli de volgende evenementen
|op het programma staan:;|zo. 1: kustzeilevenement, WSV Zant-
'Poort. '

Zo, l tm za. 7: open B en C toernooi,
wnnisclub Zandvoort.
Oi. 3: avondfietstocht 30 km, start
'8,30 uur, strandpaviljoen 8 „Tref-

".
. 7: manifestatie klederdrachtenen

olksdansen, De Wurf, Gasthuis-
5lein- 13.30 uur.
/a. 7: kunstmarkt, Gasthuisplein,
f^.OO tot 22.00 uur strandspektakel2uid.

a- 7, zo. 8: branding surfwedstrijden.
o. H; avondcircuittocht 4, 8 en 12

; m , start 19.00 uur, rolski- en lang-
»ufver. Zandvoort.

.12: theatergroep ONK, 16.00 en

19.30 uur.
Za. 14, zo. 15: dragsterraces, circuit,
10.00, 13.00 uur.
Zo. 15: strandspektakel, centrum.
Do. 19: openluchtvismaaltijd, Gast-
huisplein, 19.30 uur.
Vr. 20 t/m zo. 19 aug.: expositie cultu-
reel centrum, knipsels.
Za. 21: vuurwerk, 22.30 uur.
Za. 21 i/m zo. 29: kermis, Kop van V.
Lennepweg.

Za. 21: crazy race, circuit, 19.00 uur.
Zo. 22: race-festival, circuit, 13.00 uur.
Ma. 23: orgelconcert N.H.kerk, Wil-
lem Hendrik de Zwart.
Wo. 25: wielerronde van Zandvoort.
Vr. 27, za. 28: bandentest form. I cir-
cuit, 10.00 uur.
Za. 28: miss en mr. beachverkiezing,
Riche bad, 11.00 uur.
Zo. 29: braderie, circuit.
Ma. 30: orgelconcert N.H.kerk, Wil-
lem Hendrik de Zwart.

f -ogramma
jVrouwen van Nu
l ZANDVOORT - De vereniging
'1bp°f!Wen van Nu' afdeling Zandvoort
<"hp Voor ^e maand Ju'i net volgen-B

rondleiding door boswachter door
Hoog-Buurlo. Terugkomst in Zand-
voort omstreeks 10.30 uur. Kosten
ƒ 35.- per persoon, inclusief diner en
entree.

< " p
1*

B.Pr°gramma samengesteld:
f Ju«: contactochtend in het Ge-
jijn e.nsr>hapshuis, aanvang 10 uur.
jï,u JWi: hofjestocht door Haarlem.
-In f u k om °9-06 uur uit Zandvoort
A»et bus 81, of met eigen vervoer. De
(f andeling start om 19.30 uur vanaf
fet Stationsplein te Haarlem.
Sfe™ strandwandeling met Miep
|l uuss. Vertrek 10 uur vanaf de roton-

In ̂ li: sPeciale excursie voor leden
Stat ateurs naar Hoenderlo. Ver-
|,r? per_bus om 15 uur vanaf het Ge-
l^enschapshuis. Diner en daarna

Jazzavond
HEEMSTEDE - Op zaterdag 30 ju-

ni treedt de jazz-musicus Ray Kaart,
samen met zijn broer Dick die in de
Dutch Swing College Band speelt, op
in het café 't Hof van Heemstede aan
de Valkenburgerlaan 56 te Heemste-
de. Het programma begint om 22 uur.
Op zaterdag 14 juli treedt het trio Pe-
ter ten Have op. De zomer zal worden
afgesloten met een Hawaii-avond.
Tijdens deze jazzavonden worden
verschillende soorten jazz gebracht
zodat iedereen er wel iets van zijn ga-
ding zal kunnen beluisteren.

Expositie in Cultureel Centrum
ZANDVOORT - In het Cultureel

Centrum Zandvoort aan het Gast-
huisplein 9b is van 22 juni tot en met
15 juli een expositie ingericht met
werken van Mariska Pisam en Helen
Westgeest.

Mariska en Helen zijn beiden afge-
studeerd in 1981 aan de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag. Ze hebben na hun oplei-
ding al verschillende malen zowel sa-
men als apart geëxposeerd. Op deze
expositie zijn van Mariska een aantal
schilderijen te zien, die alle het stille-
ven tot onderwerp hebben. Ze stelt
de stillevens zelf samen uit vooral
textiele voorwerpen.

Ook Helen toont een aantal schil-
derijen die stillevens als thema heb-
ben. Daarnaast exposeert ze een aan-
tal tekeningen (aquarellen) op zelfge-
maakt papier. Dit zelfgemaakte pa-
pier geeft het werk een bijzondere
sfeer, omdat bij de samenstelling er-
van al gedacht wordt aan het onder-
werp dat er later pp zal worden ge-
schilderd, en dus één geheel vormt
met het schilderij. Helen Westgeest
heeft tweemaal achter elkaar de pu-
blieksprijs ontvangen tijdens de ex-
positie van de gemeenteaankopen in
Heemstede.

Hoewel hun werk zeer verschillend
van aard is, is een gezamenlijke expo-
sitie zeer geslaagd te noemen.

Een schilderij van Helen Westgeest op zengemaaKt papier.

priesters door en daar viel zijn
oog op een kapelaan van Purme-
rend. Eén van zijn voorgangers
waarschijnlijk aartspriester J.
Banning (1824-1832) had een vol-
gende aantekening over die ka-
pe.la.an nagelaten „L'Ami vroe-
ger van de orde van de Francis-
canen: heeft te'Kome zijn secula-
risatie (ontheffing van de reli-
gieuse staat en 'opname in de
groep van wereldheren) weten te
bewerken. Zijn karakter is niet
openhartig: hij vleijt en kruipt
wanneer het met zijn belang
overeenkomt en weet zich overal
in te dringen.

Minder dan middelmatig stu-
dent, als theologant behoort hij
tot de minus habentes, waarom
men hem geene buitengewone
werkzaamheden kan toebetrou-
wen" (Archief bisdom Haarlem
no 842) Toen hij dit gelezen had,
sloot hij het personeelsboek en
dacht lang na.

Kruisweg van L'Ami
Hij haalde L'Ami voor zich:

volgens hem een wat lastige
man, die het nergens lang had
kunnen uithouden. Hij had al
een stuk of tien plaatsen gehad,
zodat zijn collega's spottend
spraken over de kruisweg van
L'Ami.

Van Haagen had hem voor het
laatst benoemd in Purmerend en
bij die gelegenheid had L'Ami,
die naar hem toegekomen was,
hem gevraagd of hij nog eens in
aanmerking mocht komen om
pastoor te worden. Hij had de
leeftijd en zoals hij zelf meende
de capaciteiten.

Van Haagen had hem toen met
wat nietszeggende beloften naar
Purmerend gestuurd „hem zeg-
gende braaf te zijn en zich ge-
hoorzaam te gedragen" (Bvdra-
gen Bisdom Haarlem IX).

gesprek met de Zandvoorters
nog eens overdacht. Wat was
Zandvoort voor een gemeente.
Een arm vissersdorp met hele ge-
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Benoeming Zandvoort
Dit alles ging aan de geest van

Vcm Haagen voorbij, toen hij het

wpne mensen, die echt geen hoge
eis.en stelden. Er was eenjaar of
veertig terug een hele stenen ka-
pel gebouwd op de plaats van de
oude schuurkerk. Er was ook
woongelegenheid bij, niet direkt
comfortabel maar toch voldoen-
de voor een man, die in zijn han-
den kon knijpen dat hij nog pas-
toor was geworden.

Van Haagen dacht er niet lan-
ger over na, hij ging eens praten
met de pastoor van Overveen of
die er geen bezwaar tegen had
om Zandvoort zelfstandig te ma-
ken. Daar ondervond hij wel te-
genwerkmg want Overveen
maakte heel wat moeilijkheden.

De pastoor erkende dat hij
Zandvoort wat had verwaar-
loosd maar hij beloofde zich te
beteren. Daar moest de aart-
spriester voorlopig genoegen
mee nemen maar toen na een
korte tijd weer opnieuw talrijke
klachten over uenuaarlozing
van de zielzorg door Zandvoor-
ters loerden aangedragen, nam
van Haagen in september 1851
een resoluut besluit. Zonder ver-
dere commentaren van Over-
veen af te wachten, overlegde hij
met zijn onmiddellijke overheid,
internuntius Belgrado in Den
Haag en maakte van Zandvoort

een afzonderlijke statie.
En zonder er verder met ie-

mand over te praten, stuurde hij'
L'Ami als eerste pastoor naar het'
dorp. Hij kon daar als een
„zwakbegaafde" weinig verprut-
sen!

De geestelijkheid, die vroeger
met grote belangstelling de be-
noemingen volgde, noemde de
aanstelling van L'Ami een nood-
landing van de aartspriester. De-
ze man was voorgoed weggebor-
gen in een vergeten dorp! Nu
mag het dan in de geest van Van
Haagen een noodlanding zijn ge-
weest, voor de bevolking van
Zandvoort is deze pastoor, die ze
goed paste bij gewone mensen
een zegen geworden. Ja ook
noodlandingen kunnen vaak
goede gevolgen hebben.

Statiegeld voor
winkelkar

ZANDVOORT - Om een positieve
bijdrage te leveren aan de aanblik
van de wijk, heeft supermarkt Dirk-
son te Zandvoort, onderdeel van de
samenwerkende Dirk van den Broek-
bedrijven, het statiegeldsysteem pp
de wmkelboodschappenkarretjes in-
gevoerd.

Daarmee is het concern tegemoet
gekomen aan de klachten van de
buurtbewoners die zich steeds meer
gingen ergeren aan de rondslingeren-
de wagentjes tot in de verre omtrek.
De karretjes bezorgden niet alleen de
omwonenden veel overlast, ook het
aantal beschadigde auto's nam toe.

De klanten hebben op het invoeren
van het statiegeld positief gerea-
geerd Zij hoeven niet meer te wach-
ten op een wagentje, omdat deze
praktisch altijd worden terugge-
bracht.
Oplossing

Door op de beugel van de wagen-
tjes een apparaatje aan te brengen
waarin een gulden wordt gestopt,
springt een pen los waardoor het kar-
retje vrijkomt. Door na afloop van
het winkelen de penveer weer in het
slot te steken, krijgt de klant de be-
steedde gulden weer terug.

Initiatiefnemer D van den Broek
jr. is uitermate tevreden over het re-
sultaat. „Het systeem bespaart het
concern een regelmatige investering
van ruim tien karretjes per week, die
verdwenen en werden vermeld. Ik
denk dat het statiegeldsysteem voor
de boodschappenkarretjes een :
sneeuwbaleffect teweeg brengt en er
meerdere supermarkten ons voor-
beeld gaan volgen". :

Nieuwe
mode in

K9C- Kunst
ZANDVOORT - De komende we-

ken toont K9C-Kunst aan het Gast-
huisplein 9C te Zandvoort Nieuwe
Mode van Maria Moedt. Maria Mpedt
is een jonge kunstenares, die sinds
kort ook mode ontwerpt. In K9C-
kunst zijn twaalf kreaties van haar te
zien en te koop. De kledingstukken
zijn alle ontworpen en versierd naar
één model en idee, uitgevoerd in hel-
der rood, blauw en zwart en versierd
met linten in dezelfde kleuren. Maria
heeft stoffen verwerkt van zuiver ka-
toen, die niet duur zijn en zeer goed
wasbaar. De hele serie ontwerpen
zijn exclusief.

K9C-kunst is dagelijks open van
13.30 tot 16.00 uur, behalve op maan-
dag en dinsdag.

De modellen van Maria Moedt.



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 28 JUNI 1984 PAGINA 12-

ik zocht..
t \

KWALITEITSVLEES TEGENDE
GSTE PRIJS!

immmmt
WAARDEBON

Tegen inlevering van deze waardebon
ontvangt u een heel kilo verse

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze waardebon
ontvangt u
A f\ originele amerikaanse

'ham-
burgers
(heel kilo) voor

DE WITTE OPENINGSTIJDEN: Dl -WOE
DO VRIJ 900-1800UUR
ZAT 9 00-15 00 UUR

HAARLEM:
ZIJLWEG 102
JULIANAPARK 64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT 7

HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18

De slagerij waar de klant nog echt koning is!
Iet op! ons filiaal Botennarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

bremet mede*
Grote Krocht 19 - 2042 LT Zandvoort

Tel.02507-1 7878

Onze

begint

Kom vlug;

nu is er nog keus!

Volop
zomer-

bloemen
BLOEMENMAGAZIJN

Erica
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Provinciale
studietoelageregeling
Noord-Holland
Ook voor het studiejaar 1984-1985 is het mogelijk
een studietoelage te krijgen van de provincie Noord-
Holland. Die studietoelage wordt toegekend als gift
of alscombmatie van gift en renteloos voorschot.

Wie komt in aanmerking?
Inwoners van Noord-Holland. Bij minderjarigen
moeten de ouders of verzorgers m Noord-Holland
wonen. Hetbruto-gezinsmkomenmag-afhankelijk
van de gezinssamenstelling-niet boven een
bepaald maximum komen.

Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is m de regel 1/3 van de studiekosten na
aftrek van een eigen bijdrage en bedraagt max.
ƒ 1.500,-. Voorde lagere inkomensgroepen is een
max. toelage van ƒ 2.500,- mogelijk.

Voor welke opleidingen?
Alle voortgezet onderwijszoalslavo, mavo, havo,
vwo, lbo, vbo, mbo; dag-of avondschool voor
volwassenen; particuliere opleidingen.
De regelmggeldt niet vooro.a. lager onderwijs,
hoger beroepsonderwijs en universiteiten.

Waar en wanneer aanvragen?
Vóór l oktober 1984 moet een aanvraagformulier
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
Dreef3,2012 HR Haarlem.
Meer informatie, een folder met toelichtingen een
formulier zijn te krijgen bij de provinciale griffie, tel.
023-163097,163530,163531. Het isaan te
raden ook bij rijk en gemeente een studietoelage
aan te vragen. Daarvoor kunt u schrijven naar de
gemeente en naar het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Kempkensberg 4,9722 TB
Groningen.

provinciaal bestuur
van noord-hdland^̂

HIEUW

KLEURENFOTO
FORMAAT:
9x9 cm.
9 x 11 cm.
9x13 cm.

TOP-KWALITEIT
KLEURENFOTO

FORMAAT:
9 x 9 cm.
9 x 11 cm.
9 x 13 cm.

BINNEN 3-DAGEN KLAAR
* KEUZE UIT MAT OF

GLANZEND
'* MET FOTOSTICKERS

KWALITEITS-GARANTIE:
Niet goed, geld terug:

HAAL HET BU

FOTOSERVICE
• HOOFDDORP MiikthmSS • NltUW VENNIP Huolriwiij 1185
•ZWANENBURG D* nu.nb tn 19 • ZANDVOQHT HIIHM mi • »t. i

LnitilbitUsti Mt 71 • MAAHSStN H irmoru. pi. >n

•̂•••••••••••••••••••••̂

TE HUUR
AANGEBODEN:

GARAGE
bij

„De Schelp"
Tel. 1 52 12

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL en AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOLGRIMBERG / ZANDVOORT /TEL 02507 - 16197

iniiiuuuiuiiiimiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimim
Strandpaviljoen 9, =
bij de rotonde vóór Es

l Tel. 02507 - 1 88 88 Hotel Bouwes en het Casino g

l In ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan I
| visgerechten. |
i Wij noemen er enkele: s
% GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50 |

l GEPOCHEERDE KABELJAUWFILETS met mosterdsaus 13.50 |
l GEFRITUURDE KABELJAUWFILETS met kerriesaus en ananas 14.50 |

| GEPOCHEERDE TONGFILETS i„ botersaus 22.50 |
l GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50 |
| GEBAKKEN ZEETONG. zo u.t de roomboter 24.50 |
^ Alles met uitgebreid garmtuur. =
= Natuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten. i
H Tevens het adres voor: =
Ü familie-diners, recepties en . . . volledig verzorgde barbecue-feesten. j§
iïiniHiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiMiMiiiMiiinniiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

HOTEL BOUWES
ZANDVOORT

Badhuisplein 7.
Belangrijke openbare verkoping

zondag l juli 14.00 uur
onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C H. Boeder, Zijlweg 69,

Haarlem, zal door veilingbedrijf ROZENBURG, Laan van
Meerdervoort 249, Den Haag in het openbaar worden verkocht.

Grote kollektie kostbare
wollen en zijden

PERZISCHE
TAPIJTEN,

GOUD, ZILVER EN
JUWELEN

de veilmgvoorwaarden garanderen de authenticiteit en
ieder tapijt is voorzien van een garantie certificaat

Kijken vrijdag 29 juni van 11.00 tot 17.00 uur.
Veiling van 19.00 tot 21.00 uur.

Kijken zaterdag 30 juni, van 11.00 tot 17.00 uur.
Veiling van 19.00 tot 21.00 uur.

Kijken zondag l juli van 10.00 tot 13.30 uur.
Aanvang veiling zondag 14.00 uur

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

Div. soorten BLOEM- en BALKONBAKKEN
Bemesting: POKON, WOLF, ASF en GARDEIMA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN
VASTE PLANTEN in pot
HEESTERS en ROZEN in pot

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! f !

NE D AL O BV

NEDALO B.V. te Uithoorn, fabrikant van - total energy units -
schakelkasten - waterpompsets en scheepsdieselmotoren,
zoekt ter versterking van haar service-afdeling een ervaren

„STORINGSMONTEUR BUITENDIENST"
Leeftijd: ca. 25-35 jaar.
Ervaring t.a.v. electronica strekt tot aanbeveling.
NEDALO B.V. vormt een onderdeel van de Intermotorgroep, waartoe ook
VEGE-MOTOREN B.V. te Spijkenisse behoort.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heer A. Ruizeveld de Winter, tel.
02975-63851 op werkdagen.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan NEDALO B.V., Industrieweg 4,
Postbus 30, 1420 AA Uithoorn.
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Negen leden Zandvoortse reservepolitie beëdigd
ZANDVOORT - „Het lijkt een

aardige vrijetijdsbesteding, maar
ingewijden weten wel beter". Dit
liet burgemeester Machielsen op
velerlei manieren uitkomen tij-
dens de beëdiging van negen
nieuwe leden van het korps reser-
vepolitie in Zandvoort, zaterdag-
morgen in het raadhuis. Een
sfeervolle bijeenkomst, waarbij in
totaal twaalf reservisten hun di-
ploma in ontvangst mochten ne-
men, acht gehuldigd werden van-

van dienst, variërend van vijfen-
twintig tot tien jaar, was er een
fraaie oorkonde. In de aanwezig-
held van tal van raadsleden op
deze bijeenkomst zag de burge-
meester een uiting van waarde-
ring die ook de raad koestert.

Ook korpschef Menkhorst legde
er de nadruk op dat het behalen
van het diploma het resultaat is
van een lange weg van inspan-
ning. Het valt niet mee na een ge-
wone dagtaak 's avonds weer in

„RESULTAAT VAN LANGE

WEG VAN INSPANNING'i •>•>

wege langdurig dienstverband,
één reservist zijn diploma „briga-
dier" in bezit kreeg en één bevor-
derd werd tot hoofdagent. Op-
merkelijk feit deze ochtend: ook
drie vrouwen op de voorste stoe-
len in de raadszaal!

„Ik heb er altijd voor gepleit en
ik houd dat ook vol, dat er ook
vrouwen bij de reservepolitie zou-
den kunnen en moeten komen",
aldus de burgemeester, die" aan-
kondigde dat ook de eerste vrou-
welijke brandwacht komende is.
Korpschef Menkhorst wenste hij
geluk met zijn goede korps, een
nieuw politiebureau in het voor-
uitzicht en een reservepolitie, die
„bij de tijd en inzetbaar is". Hij
roemde de vrijwillige dienstbaar-
heid van de reservisten aan de ge-
meenschap, onder dikwijls niet al
te gemakkelijke omstandighe-
den, en prees pok de plichtsge-
trouwheid en ijver die de Zand-
voortse reservisten kenmerken.
Voor de leden met een lange staat

de boeken te duiken. En bij de re-
servepolitie hebben zich, ook in
de opleiding, wijzigingen voorge-
daan. Het diploma is nu vereist.
Zandvoort heeft als eerste korps
gebruik gemaakt van het op ini-
tiatief van de minister samenge-
stelde handboek, waardoor er ge-
lijkheid komt in de opleiding.
..Een zeer intensieve opleiding",
aldus de korpschef. „Velen heb-
ben er twee jaar lang heel hard
aan moeten trekken om die oplei-
ding te voltooien. Met enthousias-
me alleen kom je er niet". Ver-
keersrecht gaat misschien nog
wel, maar staatsrecht, strafvorde-
ring, dat is geen eenvoudige kost.
Toch is die kennis noodzakelijk,
omdat de burgerij de reservist
ziet als een gewone politieman en
de reservist ook erg goed moet
weten hoe hij een eerste optreden
tot een goed einde moet brengen.
Hij bestreed dat de reservisten
„veredelde suppoosten" zijn van
het circuit. „Het is een korps dat

berekend is voor zijn taak. Een
bijzonder korps, dat goed functio-
neert en waarbij niemand eigen-
hjk in de gaten heeft dat het vrij-
willigers zijn.

„Wel", zo voegde de korpschef
er aan toe, „moeten we ons ervan
bewust zijn dat er nog een groot
verschil bestaat met de gewone
politieman. We zijn er nog niet
We zullen ook aandacht moeten
besteden aan voortgezette ople-
ding. Regionaal gaan we bekijken
hoe het verder moet, want het zijn
zorgen die ook in andere gemeen-
ten spelen".

Over de noodzaak van reserve-
politie in Zandvoor,t zei de korps-
chef dat allerlei evenementen in
het dorp nauwelijks nog door-
gang zouden kunnen vinden als
het korps er niet zou zijn. „Vooral
als er veel mensen op de been zijn
wordt er gebruik gemaakt van de
kennis en vaardigheden van de
reservepolitie. In het weekeinde is
de werkdruk het grootst en op tij-
den dat de meesten al op één oor
liggen. Hij sprak zijn grote erken-
telijkheid uit aan het adres van de
reservisten, die zich zo veel opof-
fering getroosten in hun vrije tijd.

Commandant van de reservepo-
litie G. Schaap liet in zijn woor-
den eveneens uitkomen dat de re-
servisten onmisbaar zijn. Ook een
goede training is geen luxe. De re-
servist assisteert onder andere bij
de surveillance. Maar als er wat
aan de hand is maakt de crimi-
neel echt geen onderscheid tus-
sen „de beroeps met zijn pistool
en de reservist met zijn scherpe
zakdoek". In totaal,- zo had hij be-
cijferd, heeft de reservepolitie al
160 dienstjaren ofwel 30.145 uren
op haar naam staan. „Als al dat
werk door gewone politie was ge-

• Alle gediplomeerden by elkaar in de raadszaal, van links naar rechts op de voorgrond: A. Soekai, G. Beekhuis, F.
Bruins en H. Jansen. Staand van links naar rechts: I. Bussing, J. Schraal, A. Klepper, P. Luttik, R. Schaeffer, M.
Bosman, 1. Wegman, M. van Nes, J. van Vrijaldenhoven. (foto Berlott)

daan, zou dat een vermogen heb-
ben gekost", aldus de heer
Schaap.

Beëdigd werden: M. Bosman,
M. van Nes, G. Beekhuis, J.
Schraal, J. van Vrijaldenhoven, P.
Luttik, I. Wegman, J. Jansen, F.

Bruins, die tevens hun diploma
„geoefend man" in ontvangst
mochten nemen. Het diploma
werd ook behaald door de al in
dienst zijnde reservisten A. Klep-
per, R. Schaeffer, A. Soekai. Ge-
huldigd werden wegens langdurig

dienstverband: J.Heesemans, B.
Paap, L. Mezenbeek, 25 jaar, C.
Harms, A. Koper, H. Lefferts 20
jaar, J. Hollander 15 jaar, en G.
Verboom 10 jaar. Diploma driga-
dier: Th. Bussing. Bevorderd tot
hoofdagent: G. Verboom.

)MWONENDEN
OELEN ZICH

OOR BLOK
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Noodbehuizing Huis in de Duinen
wellicht nog een jaar in gebruik

ZANDVOORT — Bij diverse omwonenden is ongerustheid ont-
aan over een eventueel voortgezet gebruik van de noodbehuizing
j het Huis in de Duinen. Vooral de bewoners van de flats aan de
erman Heyermansweg zeggen het als een „volkomen verrassing" te
varen dat de houten woningen, die uitsluitend bedoeld waren ten
ihoeve van de renovatie van het Huis in de Duinen, nu waarschijn-
k nog een jaar blijven staan. Het Haarlemse verzorgingstehuis
>aar én Hout, dat eveneens voor een renovatie staat, zou er zijn 52
•woners'willen onderbrengen.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort, aan wie het verzoek
gericht, hebben nog geen beslissing genomen. Deze wordt echter
el op korte termijn verwacht.

Spaar en Hout, in de Haarlemmer
Hout, is 55 jaar oud en dringend aan
renovatie toe. Overal is gezocht naar
een mogelijkheid de, vaak hoogbe-
jaarde bewoners, tijdelijk onderdak
te brengen. Overwogen is een aantal
flats te huren, waarbij één bewoner
de voorkamer en een ander de slaap-
kamer zou bewonen. Ook bezien is of
een renovatie in twee fasen mogelijk
zou zijn, waarbij dan noodwoningen
op het terrein van Spaar en Hout zou-

stukje monumentenzorg in de Hout,
is niet voldoende ruimte voor een
noodbehuizing voor alle 55 bewoners.
Dan zouden er bomen moeten wij-
ken.

Mevrouw Niemeyer heeft de indruk
dat het allemaal wel erg negatief ge-
speeld wordt. „Ik begrijp de situatie
wel. Maar van ons zal men geen over-
last hebben. Ik zou zo graag zien dat
men zich ook enigszins zou kunnen
inleven in de omstandigheden waar-

ren, zou ik daar héél dankbaar voor
zijn. En tenslotte komt er toch ook
weer een stukje kosten terug".

Kosten
Dat laatste kan directeur J. Bra-

bander van'het Huis in de Duinen al-
leen maar bevestigen. De tijdelijke
huisvesting, met plaats voor 83 bewo-

Uit de protestbrieven met tiental-
handtekeningen die de gemeente

middels heeft ontvangen, maakt
meentesecretaris Merts op dat de
zwaarden zich vooral gegriefd voe-
i door het feit dat er geen voorover-
ï is geweest. „Er was beloofd dat de
odwoningen uiterlijk eind 1984
rdwenen zouden zijn. Ze waren na-
ukkelijk bedoeld ten behoeve van
t Huis in de Duinen. Daar beroept
;n zich nu op. Men voelt er niets
or andermans problemen op te los-
n. Maar hoofdzaak is geloof ik toch
t men zich voor het blok gezet
elt. De weerstand was wellicht heel
t minder geweest als men de om-
nenden als partij eerst naar een
':ning had gevraagd. Nu valt het de
'nsen wat rauwelings op het dak".
3at de bewoners onkundig zijn ge-
Jden is ook de voornaamste grief
i de heer H.F. Hose, één van de be-
ners van de flats aan de Herman
yermansweg. Tijdens een bijeen-
rcst van de bewonerscommissie,
arvan hij als vertegenwoordiger
p de flats deel uitmaakt, werd het
in openbaar gemaakt. Omdat hij
jde veronderstelling verkeerde dat
i agenda voor deze vergadering
ta bijzondere punten vermeldde,
s hij deze keer niet aanwezig. Op
n verzoek schreef directeur J. Bra-
ihder van het Huis in de Duinen
inog, op 21 juni, een brief aan alle
Ivoners van de flats, waarin één en
tier uit de doeken werd gedaan,
bzelfde dag stuurden vrijwel alle

bewoners een protestbrief aan'het
college. „Het is allemaal zonder ons
beslist", zegt hij. „wij vinden dat
Spaar en Hout zelf zijn zaakjes moet
opknappen en niet ten koste van de
bewoners van een bejaardenflat, die
een zeer hoge huur (ruim 900 gulden
per maand) moeten betalen voor hun
woongenot". Hij en zijn medebewp-
ners vinden dat hun woongenot in
hoge mate bedorven wordt door het
uitzicht op de noodbehuizing. Men
had gerekend op een mooie tuin, die
tegen het eind van het jaar zou kun-
nen worden aangelegd. Bovendien,
zegt hij, is er nogal wat geluidsover-
last. Ook achten de bewoners de hou-
ten woningen brandgevaarlijk.

De heer Hose vreest het het ge-
bruik van de noodbehuizing door
Spaar en Hout ook nog weer anderen
op het spoor zou kunnen zettten.
„Wie weet wie er dan weer mooi van
wil profiteren".

Wel voorstellen

In Haarlem zegt mevrouw A. Nie-
meyer, directrice van Spaar en Hout,
dat ze zich wel kan voorstellen dat de
flatbewoners zo reageren. „Maar ik
zeg dan ook: wees blij dat het uzelf
niet overkomt! Onze mensen vinden
het ook een offer om een jaar lang te
moeten wonen in een noodwoning
van 12 vierkante meter. Maar'de zaak
is van alle kanten belicht. Het is de
enige redelijke oplossing".

• De noodbehui-
zing bij het Huis in
de Duinen, die wei-
licht nog een jaar
langer gebruikt
gaat worden ten
behoeve van de be-
woners van ver-
zorgingstehuis
Spaar en Hout,
dat gerenoveerd
moet worden <foto
Berlott).

den worden geplaatst. Dat zou echter
betekenen dat de helft van de bewo-
ners in allesbehalve benijdenswaar-
dige omstandigheden in het oude
huis zou moeten achterblijven. Op
het terrein van Spaar en Hout, een

in wij verkeren. Dat men een klein
beetje sociaal gevoel en verdraag-
zaamheid zou kunnen opbrengen,
wat soepelheid. Met dit oude huis
kunnen we echt niet verder. Als men
ons voor een jaar zou willen accepte-

ners, heeft circa anderhalf miljoen ge-
kost en als het gebouw nog een jaar
gebruikt kan worden scheelt dat
straks wellicht zo'n twintig gulden
per maand in de verzorgingsprijs,
wat over dertig jaar uiteraard een be-

hoorlijke besparing oplevert, ten
voordele van de bewoners. „Maar het
financiële aspect is niet echt de
hoofdreden", zegt hij. „Mijn voor-
naamste overweging is: als je elkaar
de helpende hand kan toesteken,
moet je dat niet laten. Hoewel er nog
geen uitsluitsel over gegeven is, ligt
het in de lijn der verwachting dat het
wel doorgaat, meent hij.

Hijzelf heeft getracht de omwonen-
den zo uitvoerig mogelijk op de hoog-
te te brengen en tegemoet te komen
aan mogelijke bezwaren. Zo komt er
een afsluiting tussen het Huis in de
Duinen en de houten woningen, die
alleen open gaat bij de verstrekking
van warme maaltijden. De omvang
van het houten complex wordt aan-
zienlijk verkleind. Het achterste deel
gaat eraf en een deel aan de voorkant
verdwijnt, zodat de bewoners van de
benedenflats vrijwel weer vrij uit-
zicht hebben op het duin. Een deel
van de bewoners van de eerste etage
kijkt dan nog wel tegen het dak van
de noodwoningen. „Maar ik geloof
dat de bezwaren sterk overdreven
zijn. De auto's mogen niet binnen de
poort van het Huis m de Duinen wor-
den geparkeerd, alleen op de Herman
Heyermansweg. Van de mensen zelf
zal men geen last hebben. Lawaai?

Dat komt van het bouwverkeer,
maar dat is eind september helemaal
over. Het uitzicht is minder mooi dan
men zich wenst. Maar het valt ge-
woon wel mee. Alleen: als je het niet
wilt, vind je natuurlijk altijd dingen
die je niet aanstaan".

Overigens heeft hij er wel begrip
voor dat niet iedereen even sociaal
voelend is. „Als je met bejaarden be-
zig bent denk je mensgericht. Maar ik
kan me voorstellen dat anderen daar
misschien minder boodschap aan
hebben".

Planologisch zou het gebruik van
de noodwoningen nog wel een jaar
mogelijk zijn. Op 28 september vorig
jaar werd namelijk een vergunning
verleend voor de duur van drie jaar.
Daar is in september dus pas één jaar
van verstreken. Volgens gemeentese-
cretans Merts behoeft dat echter niet
automatisch in (e houden dat het ge-
bruik door een andere instelling kan
worden voortgezet.

„Gezien de reacties van omwonen-
den kan ik me voorstellen dat het col-
lege eerst eens met de betrokkenen
gaat praten", aldus de secretaris.

rergadering
bmmissies
&ANDVOORT - Op dinsdag 3 juli
llen de Commissie voor Maat-
fiappelijk Welzijn en de Commissie
F Algemene Zaken en Ruimtelijke
dening een gezamenlijke vcrgade-
jg beleggen. Hierbij zal het rapport
PI het sociografisch bureau de
ierlanden over „de kwalitatieve
ningbehoefte in Zandvoort eind
!3" ter tafel komen.

i Zandvoorts
j Nieuwsblad
j Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
[Aerdenhout. Verschijnl op donderdag.
'Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
| Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
; 451515, postbus 51, Amstelveen.

: Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
i/ 18.25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
j v°or poslabonnementen gelden andere
; tarieven.

• Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
'Zandvoort, tel. 02507-17166, Postbus 26.
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates.

IN ADVIES AAN STAATSSECRETARIS WVC

Provincie blijft bij sluiting
burgerbedden Marinehospitaal

ZANDVOORT - Het besluit
van staatssecretaris Hoekzema
van defensie om het Marinehos-
pitaal in Overveen in stand te
houden, heeft nog geen wijziging
gebracht in het standpunt van
de provincie. Gedeputeerde sta-
ten blijven erbij dat de argumen-
ten van actievoerders tot behoud
van het Marinehospitaal niet
zwaar genoeg wegen om het be-
sluit tot sluiting van de burger-
bedden in Overveen te herzien.
Dit staat in een brief, waarin aan
staatssecretaris Van der Reijden
van WVC advies wordt uitge-
bracht over de beddenreductie in
de ziekenhuizen in de regio Zuid-
en Midden-Kennemerland.

Nadat er begin juni weer hoop
gloorde voor het Marinehospitaal.
doordat staatssecretaris Hoekzema
de vaste kamercommissie van defen-
sie liet weten het in oorlogstijd niet
zonder deze militaire bedden te kun-
nen stellen, ziet het er nu naar uit dat
het pleit nog lang niet is beslecht.
Weliswaar beloofde Hoekzema zijn

collega Van der Heijden te zullen
meedelen dat hij niet kan instemmen
met diens voornemen de zestig bur-
gerbedden van het Marinehospitaal
te sluiten, maar tot nu toe heeft Van
der Reijden niet gereageerd. De pro-
vincie belast met het uitbrengen van
advies over de beddenvermindering,
heeft noch van Hoekzema, noch van
Van der Reijden een officiële reactie
ontvangen. Voorlopig althans wordt
derhalve vastgehouden aan het oor-
spronkelijke plan tot sluiting. Staats-
secretaris Hoekzema was degene die
zich tot begin juni in stilzwijgen nul-
de en slechts aandrong op nader on-
derzoek. Tijdens mondeling overleg
met de vaste kamercommissie, op 4
juni maakte hij bekend het Marine-
hospitaal uit operationele overwegm-
gen niet te kunnen missen Boven-
dien was hij, vooral op grond van de
door de Stichting tot Behoud van het
Marinehospitaal aangedragen cijfers,
tot de conclusie gekomen dat slui-
ting van het hospitaal geen besparm-
gen zou opleveren. Volgens een
woordvoerder van de provincie is het
nu een zaak tussen Hoezema en Van
der Reijden hoe de kwestie moet wor-
den opgelost.

In hun brief aan staatssecretaris
Van der Reijden van WVC schrijven
gedeputeerde staten dat de betrpk-
kenen het in grote lijnen eens zijn
met de manier waarop het aantal zie-
kenhuisbedden in de regio moet wor-
den verminderd. Omdat het om in lo-
taal 750 bedden gaat, verdeeld over
alle zeven ziekenhuizen in de regio,
zullen er uiteraard problemen ont-
staan. Er zullen weer afdelingen van
ziekenhuizen moeten worden geslo-
ten, weliswaar geleidelijk. Daarom
doen gedeputeerde staten de staats-
secretaris ook voorstellen om de pro-
blemen het hoofd te bieden. De
staatssecretaris wil dat de hele bed-
denoperatie voor 1989 gebeurd is. De
provincie had 1990 genoemd, maar is
bereid de zaak te versnellen als de in-
stellingen meewerken door een ver-
antwoord sociaal plan op te stellen.
Gehoopt wordt dat het ziekenhuis-
personeel zo veel mogelijk via na-
tuurlijk verloop verminderd kan wor-
den.

De totale operatie moet een bespa-
ring opleveren van 50 miljoen gulden
per jaar.

Het Marine Hospitaal

RAAD IN HET KORT
ZANDVOORT - Tijdens de raads-

vergadering van dinsdagavond zijn
de volgende besluiten genomen:
- de socialist Toonen krijgt zijn zin:
op één van de komende vergaderin-
gen van de commissie maatschappe-
lijk welzijn wordt het beleid van de
WWV-commissie op de agenda ge-
plaatst;
- Jan Filmer mag zijn terras maken
aan de Haltestraat 32;
- W. Kuijken is toegelaten als nieuw
raadslid voor de PvdA, als opvolger
van Ineke Wind;
- wie dat wil kan bij de gemeente een

rolemmer kopen voor 110 gulden,
met de stem van de PvdA tegen, die
de rolemmer niet milieuvriendelijk
vindt en uitgerekend heeft dat het de
gemeente nog een forse duit kost;
- de Josina v.d. Endeschool is voor
54.300 verkocht aan het Rode Kruis,
afdeling Zandvoort, maar wel met be-
scherming van de rechten van de hui-
dige gebruikers;
- er zal in overleg met de CENAV een
zicht ontwikkeld worden op het ge-
bruik van het binnenterrein van het
circuit, waar het wildkamperen nu
welig bloeit.

Ruzie tussen
Zandvoorters

ZANDVOORT - Op zaterdag 23
juni moest een 21-jange Zandvoorter
met een ernstige bloedneus en een
vermoedelijk gebroken neu.sbeen
naar het Diaconessenziekenhuis wor-
den gebracht. De man had een klap
van een andere 21-jarige Zandvoorter
gekregen toen beiden zich m een café
in de Kerkstraat bevonden. De klap
was „zomaar" uitgedeeld

Caravancootrole
ZANDVOORT - De Zandvoortse

politie heeft op zaterdag 23 juni van 9
tot 16.30 uur een controle van cara-
vans en aanhangwagens gehouden
op de boulevard Barnaait In totaal
werden 15 combinaties gecontro-
leerd. Tijdens deze controle kregen S
bestuurders een proces-verbaal om-,
dat de gebreken zeer ernstig waren.:
De tekortkomingen bleken voorna-
melijk te bestaan uit ondeugdelijke
remmen, onjuiste hulpkoppelingen;"
of losbreekremmrichtingen slechte
banden en geen kentekenplaten. Ook
werden twee gevallen van overbelan-j
ding geconstateerd, waarbij een eara-
van een overbelading van 380 kg en
een van 685 kg had. Twee bestuur-,
ders moesten met hun caravan na de'
reparatie bij de politie voor na-con-
trole terugkomen.

Misdaad neemt toe
ZANDVOORT - Tijdens de afgelo-

pen week is er weer op grote schaal in
de badplaats gestolen, ingebroken en f
vernield. Buiten twee inbraken m ho-'
telkamers waarbij zeer waardevolle
sieraden verdwenen, werd ook in een,,
woning ingebroken waarbij njbewij-"
zen, eurocheques, twintig Canadese
en dertig Amerikaanse dollars ver-j
dwenen alsmede 350 gulden Neder-?
lands geld. Uit een huis aan de Thor-
beckestraat werd een diplomatenkof-,
fertje met belangrijke papieren ont-~-
vreemd en uit een horecabedrijf aan;
de Boulevard Barnaart verdwenen
ongeveer 20 flessen sterke drank. Een,
hoeveelheid van de gestolen goede-'
ren werd in de Noorderstraat aange-
troffen. ;

Er werd een groot aantal pogingen!
tot inbraak in auto's gedaan, waarbij
een keer daadwerkelijk een auto
werd gestolen. Ook verdwenen er
dertien keer goederen uit auto's. Ver-
der werd er gemeld dat er zes fietsen,
een motor en een surfplank met toe-
behoren waren verdwenen en dat er
een portemonnee waarin zich ruim
ƒ 100.- bevond, was gerold. Een auto
werd beschadigd doordat het voer-
tuig door een hek met prikkeldraad
was geduwd.

Weigerende
remmen

ZANDVOORT - De remmen van
de auto waarin een slipmstructeur
reed op het terrein van de slipschool,
bleken plotseling met meer te
werken, hoewel de man het rempe-
daal tot aan de bodem indrukte. De
31-jarige Zandvoorter kwam uit een
slip en reed op de uitloopstrook met
een snelheid van ongeveer 35 km.
Een „vapor-lock" werd vermoed.
Door het niet werken van de remmen
reed de auto de baan af, door een hek
en kwam via het trottoir tot stilstand
tegen de geparkeerd staande race-
auto van een 25-jarige Duitser. De au-
to van de instructeur zal nagekeken
worden.

Juwelenroof uit
hotels

ZANDVOORT - In de nacht van
donderdag op vrijdag hebben dieven
in twee verschillende hotels een grote
slag weten te slaan. Uit een hotelka-
mer verdwenen een gouden arm-
band, een gouden dameshorloge, een
gouden ring met vi]f briljanten, een
geldbedrag van ƒ 1200,- en een be-
drag van DM 700,-. De waarde van de
sieraden bedraagt ongeveer DM
16.000.-.

Ook uit een ander hotel werden uit
één van de kamers zeer waardevolle,
kostbaarheden ontvreemd. Ditmaal"
betrof het een witgouden horloge met
briljanten, een witgouden nnn met
briljanten, een witgouden armbandf
een witgouden ketting met briljan
ten, alsmede een geldbedrag vai
ƒ 350,- en een bedrag van DM 1200.-

Vrouwen op de
vuist

ZANDVOORT - Een vrouw, die
zou zijn mishandeld door een aantal
andere vrouwen bij de toiletten op
het Noordstrand, werd opnieuw aan-
gevallen door vrouwen op de Boule-
vard Barnaart. De aangevallen
vrouw was op dat moment in gezel-
schap van de poli! ie Ze had haar be-
laagsters herkend in de geparkeerd
staande caravans. De vechtende da-
mes werden door de politie gesehei-
den en mee naar het bureau Reno-
men. Zowel het slachtoffer als de aan-
vallende vrouwen deden aangilte van
mishandeling. De politie heelt de
zaak in onderzoek.

Gevaarlijke
strandstoel

ZANDVOORT - Een vrouw was t ij-
dens het opzetten van haar strand-
stoel zodanig met haar hand klem ge-
raakt dat zij een diepe snee in haar
middelvinger kreeg. De vrouw is door
de politie naar een huisarts gebracht
die haar vinger heeft gehecht

'm

*-,

Kogel uit windbuks
raakt jongen

ZANDVOORT - Een 15-jarigc jon-3
gen, die uit pure balorigheid met ziin"
windbuks uit zijn dakraam aan het
schieten was, raakte daarbij hetr
voorhoofd van een andere 15-jarige"
jongen. Het kogeltje moest door een
huisarts worden verwijderd. ~•
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Voor de lekkerste kaas
blijft ff De Kaashoek"de baas.

OVERHEERLIJKE

JONGBELEGEN KAAS
VERS GEBRANDE

PISTACHE-NOTEN. -

El llH t N UIT BARNEVELD,20 voor.

Tot ziens bij:

héél kilo 9.95

5.95

5.00

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 -Zandvoort- Tel. 1 50 00

SLAGERIJ AAT ARBOUW
Haltestraat 12 - Tel. 1 26 16

Deze week speciaal aanbevolen:

VOOR DE BOTERHAM

Gegrilde fricandeau 100gram 1.65

MalSe biefStuk 250 gram 7.75

CHICK-KING SNACKCORNER
NIEUW voor ZANDVOORT:

kip Southern Fried Style, verrukkelijk gemarineerde
stukjes kip op een zeer speciale, vetarme manier gefrituurd,

naar keuze met patates-frites, salade of rijst.

Chick-King Corner levert dit bijzondere kippegerecht in
speciale meeneemdozen voor één of meer porties.

U kunt het natuurlijk ook nuttigen in onze Chick-King Corner.

l IlltllllIllllllllll

7 dagen geopend
m iedere dag van 12.00 tot 24.00 uur m

Haltestraat 24 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 32 01 J
PRIJZENSLAG

BIJ
DROGISTERIJ

DE GAPER
Elsève shampoo van 5.35 ........ NU 3.95

,-
I •

vakantiemaat,

125 ml NU

vakantiemaat, ^ AC
125 ml NU l • «! Ö

OU Of UlaY van 8 65 NU 6.95

Zwitsal shampoo NU 3.70
Zwïtsal crème-spoeling NU 3.95

Kerkstraat 36 - Zandvoort
Spaar onze kassabonnen! Bij 100.- aan kassabonnen krijgt u

3.- terug (geldt niet voor geneesmiddelen).

[f GOED
fTICni/nrtn Kerkstraat 16, Zandvoort,
UUCUIMJUr telefoon 02507-12270

Wij gaan door met lage prijzen, prima service en Ie klas kwaliteit!
RUNDVLEES

T-BONE4ons 32.50
TOURNEDOSaons 29.50
ENTRECÖTF.2y;ons 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
B l EFSTU K-TARTAAR 21.50
CHATEAU BRIAND 2personen 52.50
OSSEHAAS
m stroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac

PRIME-BEEF 2% ons
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE4onS

KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons..

KALFSKOTELET225gram

VARKENSVLEES
SPARE-RIB plm.Bons... .*

LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES

.29.50

.32.50

.32.50
26.50
21.50

19.50

20.50

VIS
GEB.TONG4ons 29.50
2SLIPTONGETJES 19.50
Alles voorzien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.

GESNAPT BIJ ...
SLAGERIJ AAT ARBOUW
Wie is deze mevrouw die met zoveel plezier haar boodschappen
deed bij Slagerij Arbouw.

Zij wordt verzocht na morgen eens langs te gaan bij Slagerij Arbouw
in de Haltestraat.
Misschien ligt er wel een verrassing op haar te wachten . . .

GRATIS MINIFOTO VAN ELKE
DIA BIJ KODACHROME FILM.

Wij laten u gratis dubbel genieten van uw zomerse dia's.
Bij alle Kodachrome 35 mm diafilms die u tussen l juni en 15 september

'84|laat ontwikkelen, ontvangt u gratis kontakt-
strookjes met een minifoto van elke dia.

> Zo kunt u uw dia's in één oogopslag
bekijken. Een handig formaat om een archief

van aan te leggen of... gewoon om bij j e te houden
of aan vrienden te geven.

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31 -Zandvoort

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.

Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04.

7 dagen per week geopend.
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

Voor levende kreeft, ook gekookt en
fantasierijk opgemaakt - levende forel
- zalmforel - Noorse zalm - zeewolf -
tarbot - heilbot - griet - zeetong - poon - schol - homvis -
gamba's - inktvis - schar - neustong - levende paling - wijting .
- kabeljauwfilet, 100% zonder graat - scholfilet - tarbotfilet -
zalmfilet - tongscharfilet, enz. ///

VEEL SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN

P. REUS voor als het goed moet zijn!

ttDIER-PLEZIER ff

ledere week verse voorraad vlees

Kippevlees 0.95

Vers vlees 1.25

Boekmaag 1.05

(géén 300 gram,
géén 400 gram
maar de volle
500 gram)

Ter kennismaking tot augustus:

.U .van 1.05 voor ....

het volle pond,
een delicatesse
voor de hond.

DIERENSPECIAALZAAK

drfoevo -lid

Helmersstraat 11

Tel. 1 93 45,

b.g.g. 1 55 66 .

Zandvoort

Wij zijn met ingang van juli
weer iedere middag open
van 14.00 tot 18.00 uur,
zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur,
maandags de gehele dag
gesloten.

Het is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

Ook verhuur van barbecues.

Psssst... niet vertellen, hoor!

Maar wij verkopen uw
spullen voordat de
deurwaarder komt en
het brengt nog meer op
ook.

Gauw brengen en gauw
kopen, hoor!

Want als ze er achter
komen....

JL
WATERLOOPIEINTJE

H ALTESTRAAT 61 -TEL. 1 34 63
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Zandvoorters deden het
best in Rondje Texel
. ZANDVOORT - Zandvoprtse

topzeilers hebben zich uitste-
kend-geweerd in het Rondje Te-
xel '84, dat afgelopen weekeinde
verzeild werd. Deze grootste zeil-
race ter wereld wordt gevaren
met zeil-catamarans, omdat deze
tweerompers bij uitstek geschikt
zijn om de zware branding van
ónze Noordzee te weerstaan. We-
•kenlang is er door de Zandvoort-
se zeilers getraind om ook dit
jaar goed voorbereid aan de start
te kunnen verschijnen.

: Aan deze race over 100 km namen
dit jaar 685 boten deel, waaronder
113 zeilers uit negen verschillende
landen. De Zandvoortse topteams
konden met veel optimisme een har-
de, maar sportieve strijd verwachten.
De weergoden immers leken hen
goedgezind. De voorspellingen vanaf
donderdag gaven aan, dat er veel
wind was te verwachten, maar hoe
anders zou het echter uitpakken.

Zaterdag 16 juni, 8 uur - Briefing
-. Hierbij werd de zeilers de nieuwe
startprocedure bekend gemaakt. Dit
jaar zou, in tegenstelling met voor-
gaande jaren, onverbiddelijk worden
dpgetreden tegen te vroege starters,
en terecht, want het is en blijft een
zeilwedstrijd.

Start om 9.30 uur precies bij een
windsterkte van 2-3 Bft. één uur voor
hoog water, een gunstige stroom dus
naar het noorden. Immers hoe eerder
•men de vuurtoren rond en op weg
kan gaan naar de boei VC, die op het
wad ligt aan de rand van een zeer
smalle vaargeul, des te meer kans de
snelle zeilers hebben om gebruik te
maken van de hogere waterstand op
de Vlakte der Kerken, de Vlakte der
Kerken meet een grootste diepte van
1.20 mtr., gevaar om vast te lopen
alom dus.

Terug naar de start. Onmiddellijk
na de start maakten Jan Visser en
Marko de Boer zich los en namen sa-
men met de Texelse cracks Warnaar/
Rienks en de Zwitser Murkens de
koppositie in. Bij de vuurtoren had
de Zwitser de kopplaats overgeno-
men. Hij zeilde met dit lichte weer
miraculeus en zou de koppositie niet
meer afstaan. Jan Visser rondde boei
VC als derde op enkele minuten na
Warnaar en Murkens. Murkens was
slim en liet Warnaar hem met zijn Su-
percat keurig de weg wijzen over de
zo gevaarlijke Vlakte der Kerken.
Eenmaal er overheen, na ongeveer 45
minuten varen, maakte Murkens zich
los en ging er alleen vandoor, Visser/
De Boer in zijn zog meeslepend, ter-
wijl Warnaar en Rienks met hun veel
grotere schip nu toch problemen kre-
gen om bij te blijven. Onze plaatsge-

noten Loor/De Boer waren inmiddels
opgeklommen tot de 25e plaats.

Veel verder konden ze niet komen,
deze twee mannen, die normaliter al-
leen maar winnen. Hun schip met een
vergelijkbaar kleiner zeilpppervlak
kon overigens als enige in zijn klasse
dit kopgeweld nauwelijks bijhouden,
om nog maar niet te spreken van een
Jons Trouw met zijn kleine Hobie 14,
die voorwaar midden tussen deze
grote schepen zijn partij vrolijk mee
blies en deed alsof dat de gewoonste
zaak van de wereld was. Stel je voor,
dat er echt wind was geweest. Dan
zouden we in Zandvoort een klein
feestje hebben kunnen bouwen, want
dat deze jongens tot de top behoren
is reeds langer bekend. Deze race kon
en zou gewonnen worden door de
zeilboten met het grootste tuig erop,
hetgeen betekende dat onze zeilers
met Olympische aspiraties, Spijker/
De Haas op Tornado in het stuk niet
voor zouden komen.

Als eerste finishte na 4 uur, 23 mi-
nuten en 13 seconden de Zwitser
Murkens, die direkt na aankomst wel
kwijt wilde dat op het Meer van Ge-
nève dit weertype normaal is en dat
hij als het ware een thuiswedstrijd
had gevaren, waarbij het loodsman-
werk van Warnaar/Rienks hem zeer
welkom was geweest. Nog geen vijf
minuten later finishten onze zeilers
Jan Visser en Marko de Boer. Een

Grote belangstelling bij de vuurto ren voor het rond je Texel.

prestatie van de bovenste plank, als
men bedenkt, dat het schip waarop
zij voeren dit jaar voor het eerst in
Europa te zien is. Acht en twintig mi-
nuten later kwamen Gerard Loos en
Menno de Boer binnen. Zij zouden op
de 5e plaats in het eindklassement
terecht komen alsmede Ie in hun
klasse.

Jammer voor 28 zeilers die moesten
worden' gediskwalificeerd, maar te-

recht, omdat ze te vroeg waren ge-
start. Zij hoorden dit na afloop van
de race.

Het was juist dat de wedstrijdlei-
ding had beslist, dat de zeilers die
Cpcksdorp niet voor een bepaalde
tijd waren gepasserd, naar de start-
plaats zouden moeten terugkeren,
teneinde problemen op het wad te
voorkomen.

Terugblikkend op dit bijzonder ge-

slaagde zeilfestijn is het verheugend
te mogen constateren, dat NOS-jour-
naal, Tros Aktua en Studio Sport
hieraan aandacht hebben willen be-
steden. Ook het Pall Mail Service to
Sailing team heeft zich van zijn beste
kant laten zien. Al met al een groots
zeilfstijn.

JULES FRANSSEN

Wentelvliegwedstrijd
ZANDVOORT - Onder bijzonder

gunstige weersomstandigheden von-
den de wedstrijden om de Bronzen
Schelp plaats op het parkeerterrein
Zuid.

Aan deze zogenaamde wentelvlieg-
wedstrijd (ook wel gevechtsvliegeren
genoemd) hebben veel enthousiaste
vliegers deelgenomen.

In totaal werden achttien wedstrij-
den gespeeld, hetgeen resulteerde in
een verliezersronde, een winnaars-
ronde en de finalepoule.

Bij dit type vliegeren is het name-
lijk de kunst de vlieger van je tegen-
stander uit de lucht te snijden, een
sport die vooral in Aziatische landen
zeer populair is.

Hoofdprijs was een Bronzen
Schelp, een herinnering aan de beeld-
houwer J.W. van Tetterode, vader
van de organisator.

De vechtpartijen tussen de vliegers
werden op grote hoogte uitgevochten
1100/150 meter).

Winnaar van de bronzen schelp
werd de heer G. Waltimena uit Zeist
(67 jaar), tweede A. Bekkers uit Zeist
en derde A. Kooijmans uit Utrecht.

De heren Backhoven uit Heems-
kerk, De Frete en Becker uit Zeist
werden respectievelijk 4, 5 en 6.

De zevende en achtste plaats was
voor de heren Schróder uit Delft en
T. Backhoven uit Heemskerk.

De heren Beckers Kooijman en
Verhitor werden laatsten.

De jury werd dit keer gevormd door
de heren Schuurman, Hedden, Sik-
ken, Van Honschoten en Van Tette-
rode.

: ZANDVOORT - Lammy van
de Heuvel kon zondag als de eer-
ste kampioen van Nederland in
dit autorensportseizoen worden
gehuldigd. Door in de formule

-Ford 2000-klasse de eerste vijf ra-
ces op rij te winnen is de vijfen-
twintigjarige Eindhovenaar on-
Jjereikbaar geworden voor de
"concurrentie.

'~ Opnieuw won Van de Heuvel met
grote overmacht. Weliswaar beschik-
te Peter Kox over een nieuwe Rey-
nard, maar ook nu moest de winnaar
•van de Marlboro Challenge Cup een
kloof van vijftien sekonden toestaan
voor hij als tweede kon worden afge-
vlagd. Veel rijders waren het afgelo-
pen weekend naar het Duitse Hoc-
kenheim afgereisd om er deel te ne-
inen aan het Europees kampioen-
schap. Zo kon het gebeuren dat het
toch al niet zo grote startveld uit
slechts negen wagens bestond. Lam-
my van de Heuvel had voor Zand-
voort gekozen, omdat zijn toekomsti-
ge sponsor op de tribune aanwezig
was. En wat is er voor een coureur,
die graag formule 3 wil rijden, dan
mooier om kampioen van Nederland
te worden.
" Na het sukses van de pinksterraces

MOTORRIJDERS MAAKTEN TEVEEL LAWAAI

Nat. titel Lammy v.d. Heuvel
met groep A-toerwagens werd op-
nieuw een race over veertig ronden
gehouden, maar nu met sportscars
2000.

Aanvankelijk lag het in de bedoe-
ling van de circuitleiding om naar
Brits voorbeeld een Europees kam-
pioenschap op Zandvoort te laten
verrijden. Het is echter nog niet ver-
der gekomen dan de aanzet daartoe.
Dit neemt echter niet weg, dat de
plannen er nog altijd zijn. Besprekin-
gen hierover zijn gaande met Dan
Partell van de EFDA om deze lange-
afstandsraces die in Engeland bijzon-
der in trek zijn ook op Zandvoort te
krijgen.

Ondanks de aanwezigheid van en-
kele Britten was het startveld met
vijftien wagens te mager voor een
dergelijk evenement. Maar deson-
danks was de race het aanzien waard.
Tot de verplichte pitsstop voor rij-
derswissel en brandstof tanken ging
de weer eens op Zandvoort aktieve
Cor Euser aan de leiding. Maar het

was te verwachten dat Ger Brands de
voorsprong van tien sekonden niet
zou kunnen vasthouden.

• Bij de training was immers al ge-
bleken, dat de op Zandvoort vrij on-
bekende Limburger zes sekonden
langzamer rondging dan de coureur
die hij als zijn tweede rijder had inge-
huurd. Het kostte het duo Henny
Vollenberg/Ron Kluit dan ook weinig
moeite de koppositie over te nemen .'
om tenslotte als eerste te worden af-
gevlagd. Achter Huub Vermeulen/
Hans Edvinsson maakte circuitdi-
rekteur Jim Vermeulen verbeten
jacht op de in de derde positie liggen-
de Ger Brands. In de voorlaatste ron-
de zag Vermeulen, die het stuur met
Arthur van Dedem deelde, zijn jacht
beloond en verwees daarmee Brands/
Euser naar een vierde plek.

Met Hans Deen, Maarten Henne-
man, Arthur van Dedum, Fred Krab

. en Jaap van Silfhout werd dit evene-
ment gedeeltelijk een reünie van
oud-gedienden. En dat is voor Fred

Krab en Jaap van Silfhout bijzonder
spijtig, omdat beide rijders nog niet
in dit rijtje thuishoren. Noodgedwon-
gen zijn zij dit seizoen nog niet in ak-
tie geweest, omdat de sponsorgelden
ontbreken. Door op de uitnodiging in
te gaan om als tweede rijder te funge-
ren konden zij tonen dat zij het na
een jaar nog niet verleerd zijn. Fred
Krab noteerde een tweede trainings-
tijd achter Cor Euser. Jaap van Silf-
hout deed met zijn derde tijd weinig
onder voor die prestatie.

De met de auto's gecombineerde
nationale motorraces stonden in het
teken van diskwalificaties. Maar
liefst zesendertig motoren kwamen
tijdens de race niet door de geluids-
metingen, hetgeen betekende dat de
coureurs uit de uitslagen werden ge-
schrapt. Dit de waarschuwingen een
week tevoren door de KNMV ten
spijt. De rijders hadden toen nog
eens te horen gekregen, dat de uitla-
ten niet meer dan 105 decibel moch-
ten produceren. Zondag werd beslo-

ten de grens bij honderdtien decibel
te leggen, maar zelfs toen moesten al-
leen al bij de 500 cc tien rijders wor-
den gekwalificeerd.

Uitslagen:80/125 cc: 1. Stefan
Slootjes, Benschop, Honda 125 cc; 2.
Wilco Zeelenburg, Bleiswijk, Huvo-
Casal 80 cc; 3. Bertus Grinwis, Rot-
terdam, Huvo-Casal 80 cc.

350 cc Nationaal: 1. Johan Holtrug-
ter, Bussum, Yamaha; 2. Gyula Na-
gy, Roermond, Yamaha; 3. Gerard
Beek, Megen, Yamaha.

Sportklasse 600 cc: 1. Johan Hart-
ingsveld, Rotterdam, Honda; 2. Her-
wie Peters, Groessen, Yamaha; 3.
Piet Laan, Warmenhuizen, Suzuki.

500 cc Nationaal: 1. Henk van der
Eerden, Den Bosch, Yamaha; 2. Wim
Versteeg, Giessen, Yamaha; 3. Henk
Coelman, Den Haag, Köneg.

Yamaha, RB 350 LC-klasse: 1. Erik
van Rijn, Nootdorp; 2. Adrie Schoon-
hoven, Langbroek; 3. Henk Brug-
man, Naaldwijk.

250 cc Nationaal: 1. Allan Brom,
Bodegraven, Yamaha; 2. Karel in 't
Veld, Zutphen, Special; 3. Stefan
Slootjes, Benschop, Yamaha.

Sportklasse, 1000 cc: 1. Gerard Fla-
meling, Amsterdam, Kawasaki; 2.
Dick Bemelman, Lisse, Honda; 3.
Hans Coster, Nieuw-Leusen, Kawa-
saki.

CLUBRECORDS GESNEUVELD

Zeeschuimers in topvorm
ZANDVOORT - Tijdens

zwemwedstrijden ter gelegen-
heid van het jaarlijkse interna-
tionaal zwemtoernooi, georgani-
seerd door WZ & PC in Purme-
rend, bevestigde zowel Ria Wil-
lemse als Hans Jansen van de
Zandvoortse Zwem- & Poloclub
de Zeeschuimers hun kandida-
tuur voor deelname aan de
Olympische Spelen. Hans met
vijf overwinningen en Ria met
drie zeges waren in de stemming
om hun zwemkapaciteiten nog
eens met klinkende tijden te on-
derstrepen. Ria, schoolslagspe-
cialiste bij uitstek, no.teerde zelfs
een landelijk scherpe tijd van
1.02.0 sek. op de 100 m. vrije slag,
een zwemslag waarin zij tot nu
toe niet tot de uitblinksters be-
hoorde.

In totaal 38 zwemmers en zwem-

Succes voor kunstzwemsters
ZANDVOORT - In de Vierkamp-

kunstzwemmen in Leiden tussen AZ
.& PC uit Amersfoort, ZZS uit Zaan-
•dam, De Zeeschuimers uit Zandvoort
en De Zijl/LGB uit Leiden verover-
'den de kunstzwemsters van de Zand-
voortse Zwem- en Poloclub de Zee-
;schuimers weer vele nieuwe kunst-
'zwemdiploma's. Mascha Reinders
Folmer, Mariël Hogkamer, Arlet
Sandbergen, Brenda Trouw en Patri-
.cia van der Aar waren de diploma-
kampioenen, bii de muziekuitvoerin-

Mascha Reinders
Folmer, kunst-
zwemster van for-
maat, behaalt het
hoogste A-dipIo-
ma tijdens wed-
strijden in Leiden.

gen stalen de allerkleinste Zeeschui-
mers de show met hun „Puppet on a
string" waarvoor zij veel waardering
.oogstten van jury en publiek. In het
algemeen klassement eindigde de
Zeeschuimers-ploeg op een derde
plaats.

In deze belangrijke Vierkamp-ont-
moeting met zwemverenigingen uit
de kringen Noord-Holland, Gouwe-
Rijnstreek en Utrecht veroverde Ma-
scha Reinders Folmer op overtuigen-
de wijze het hoogste kunstzwemdi-
ploma A. De 17-jarige VWO-leerlinge
en ruim 3 jaar lid van de kunstzwem-
afdeling van de Zeeschuimers reikte
met 55.74 pnt. royaal over de A-limiet
van 54.50 pnt. Mascha is daarmee de
enige kunstzwemster in de zwem-
kring Noord-Holland met dit hoog-
gekwaliflceerde diploma en behoort
daarmee tot de beste 60 kunstzwem-
sters van Nederland. Dat A-diploma
is een toegangslimiet voor deelname
aan zowel de nationale kunstzwem-
wedstrijden als voor de selectie-wed-
strijden later in 1984. Een belangrijke
en nieuwe troef van de Zeeschuimers
om ook op nationaal niveau mee te
*Waaien.

?-De bekwame trainersstaf van de
Zeeschuimers heeft veel vertrouwen
"| een aantal kunstzwemsters dat
"finenkort ook voor de hogere diplo-
'fia's in aanmerking komt. Een goede
aansluiting bij Mascha behoort zeker
tot de mogelijkheden in 1984 want
Marie! Hogkamer, die binnen een
.'aar ai jjj.jp dipioma's binnensleepte
Pfesteerde het ook om het zware B-

met 49.73 pnt. te behalen,
tiaar leeftijd, zij is pas 13 jaar,

: zij niet dit diploma in 1985 aan
"c Nederlandse jeugdkampioen-
«chappen meedoen. De 15-jarige Ar-
|et Sandbergen slaagde royaal voor
net B-diploma en kan, als zij dit jaar
?T

a?r A-diploma haalt ook naar de
«K. Met 51.25 pnt. bleef zij slechts 3
Punten onder het A-diploma. Brigit

Peters en Ingrid Duivenvoorden, bei-
den zwemmend op het zware AB-ni-
veau behoren zeker tot de kandida-
ten die in 1985 op nationaal niveau
moeten kunnen presteren. Ingrid
miste tijdens deze wedstrijden helaas
een belangrijke figuur en ontving
daarvoor te lage waarderingscijfers,
Brigit zal gezien haar geweldige in-
zet, zij traint bovendien ook de aller-
kleinste kunstzwemsters van de Zee-
schuimers, ook de kunstzwemtop
kunnen bereiken.

Op het C-niveau waren in een veld
van 12 kunstzwemsters twee van de
Zeeschuimers zeer actief en ook suc-
cesvol. Patricia van der Aar en Bren-
da Trouw behaalden het C-diploma;
Patricia met 43.29 pnt. en Brenda
met 45.73 pnt. waarmee zij de B-li-
miet van 49 pnt. toch dicht benader-
de.

In de gekombineerde DE-groep wa-
ren zes Zeeschuimertjes present, die
ook erg goed bleken te zijn. Een 2e
plaats voor Janneke Reinders Fol-
mer met 20 pnt. pp D-niveau en een
Ie plaats yoo-- Linda Paap, gevolgd
door Ingrid Kraaijenoord met een
tweede plaats op het E-niveau. Sa-
men met Ditte Valk, Sylvia Mettes en
Tanja Paap brachten zij een geweldig
spontane muziekuitvoering „Puppet
on a string" waarmee zij bij jury en
publiek veel waardering oogstten.

Komende zondag zullen de kunst-
zwemsters van de Zeeschuimers aan-
treden tegen zwemverenigingen uit
de kring Noord-Holland. Gezien de
goede prestaties van de afgelopen
weken zullen zij zeker hoge ogen
gooien om als kampioenes uit de
strijd te komen. De wedstrijden be-
ginnen om 17.30 uur in zwembad De
Duinpan en zullen tot ca. 19.30 uur
duren. Een uitstekende gelegenheid
om eens kennis te maken met de
kunstzwemsport waarmee deze
Zandvoortse zwemvereniging zo ak-
tief en succesvol is. Overigens is het
mogelijk om weer in te schrijven voor
de opleiding kunstzwemster want de
Zeeschuimers hebben weer plaats
voor zeker l o nieuwe aankomende
kunstzwemsters.

Nico Wcmpe in actie tijdens het langebaanzwemmen.

LANGEBAAN SEIZOEN GEOPEND
ZANDVOORT - Traditioneel

wordt het seizoen „langebaan-
zwemmen in buitenwater" ge-
opend met wedstrijden op de
bosbaan, de internationaal be-
kende kanobaan in het Amster-
damse bos. Met een enthousiaste
73 deelnemers tellende zwem-
ploeg, zij veroverden daarmee de
Gevado-cup voor de grootste
ploeg, waren ook afgelopen
weekend de Zeeschuimers pre-
sent.

Opereerden de wedstrijdzwem-
mers van de Zeeschuimers in
1983 in hoofdzaak op de 2 en 3
kilometer schoolslag, dit seizoen
verschijnen zij ook aan de start
voor de vrije slag.

Een duidelijke uitbreiding in het
wedstrijdgebeuren, waarmee zij pro-
beren de jarenlange zwemsuccessen
op de schoolslag, kampioen van Ne-
derland, ook in de vrije slag te vero-
veren. Het cijfer elf was pp de bos-
baan op deze slag het magische getal,
want de drie beste vrije slagzwem-
mers bereikten ieder een elfde plaats.
Patricia Heeremans ontving op de 2
km. daarvoor zelfs een prachtige be-
ker, Karin van de Aar op de l kilome-
ter en Wander Halderman op de 2 ki-
lometer ontvingen een herinnering.

De hegemonie van de Zeeschuimers
op de schoolslag dames werd beves-
tigd door Ria Willemse met een eer-
ste en Ingrid van de Fits met een
tweede plaats. Weer een geweldige
start van het langebaanseizpen, een
bevestiging van de kwaliteiten, die
zij in 1983 zo duidelijk toonden. In
het schoolslag herengeweld werd de
kopgroep in de eindstrijd gevormd
door vier zwemmers met Berjan Cor-
nelisse, zeven maal winnaar van de
bosbaan, Ron Phaff, zwemkronie-
kwinnaar 1982, Hans Jansen en de
jeugdige Nico Wempe van de Zee-
schuimers. In de eindsprint tikte
Hans Jansen als eerste aan, Ron
werd tweede en ongelooflijk maar
waar, Nico pakt de derde plaats.

Naast het specifieke wedstrijd-
zwemmen, waarbij overigens lande-
lij k gezwommen wordt om de Zwem-
kroniekbekers, worden er speciaal
voor recreatie-zwemmers kortere
prestatie zwemtochten georgani-
seerd van maximaal 1000 meter. Een
groep van 45 Zeeschuimers-recreatie-
zwemmers liet zich met veel plezier
omspoelen dor het chloorvrije
bosbaanwater, daarbij van harte
aangemoedigd door de langs de zon-
nige kant meelopende ouders en an-
dere klubgenoten. Een herinnering
en een beker warme chocolademelk
ontvingen zij als beloning.

Tour de Nieuw
Unicum

ZANDVOORT - Evenals in
voorgaande jaren, wordt ook dit
jaar weer een zogenoemde „Tour
de France Nieuw Unicum" gehou-
den. De wedstrijden, die op 3, 17,
19 en 24 juli zullen plaatsvinden
in Nieuw Unicum, worden iedere
dag besloten met speciale evene-
mentenavonden.

Op de eerste dag, dinsdag 3 juli,
worden de uitslagen van de wed-
strijden bij de bar bekend ge-
maakt om 16.30 uur. De uitslagen
worden gevolgd door een rommei-
markt, die om 17 uur begint. Er
zal voor voldoende tafels voor de
rommelmarkt worden gezorgd en
degenen die aan de markt willen
deelnemen, worden verzocht hun
spulletjes tijdig in te leveren. Te-
gelijkertijd, dus ook om 17 uur,
gaat het restaurant op de Brink
open, dat zowel een speciaal tour-
menu als een speciaal toeristen-
menu zal serveren. Voor dit res-
taurant worden nog vrijwilligers
gezocht.

Ook op dinsdag 10 juli zullen de
uitslagen van de tour aan de bar
om 16.30 uur worden bekend ge-
maakt. En om 17.00 uur is het res-
taurant weer open met allerlei
heerlijke hapjes. Deze avond
wordt besloten met jeu de boule-
wedstrijden op de Brink, die om
19 uur besinnen. Aan deze wed-

strijden kunnen de bewoners
deelnemen met een personeelslid
als speelpartner. Men kan zich
hiervoor opgeven bij het bestuur
van de vereniging „La Boule Uni-
que".

De uitslagen van de Tour wor-
den ook op dinsdag 17 juli om
16.30 uur aan de bar bekend ge-
maakt. Tevens zal het restaurant
weer om 17 uur open gaan. Om 17
uur vinden bovendien wedstrij-
den op home-trainers plaats,
waaraan iedereen kan deelne-
men.

Dinsdag 24 juli is de slotavond.
Deze feestavond wordt geopend
met een optreden van de Olden
Bis Band en de intocht van twee
bekende wielrenners om 16 uur.
Om 16.45 uur volgt het tweede op-
treden van de Olden Bis Band. De
officiële prijsuitreiking van de
Tour de France Nieuw Unicum
vindt plaats om 17.30 uur. Het res-
taurant, waarin Harm en zijn
vrienden de scepter zwaaien, zal
op deze avond vanaf 18 uur ge-
opend zijn. De feestelijke evene-
menten zullen worden besloten
door het laatste optreden van de
Olden Bis Band, die dan van 18
tot 18.30 uur zal spelen.

Het bestuur van de Tour Nieuw
Unicum is allen, die zich voor het
succes van de Tour hebben inge-
zet, alsmede de sponsors, zeer er-
kentelijk en hoopt ook het vol-
gend jaar weer op hun steun te
mogen rekenen.

WEEKEND: 30 juni-1 juli 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen. Bediening H. Doop m.m.v. kin-
dermuziekgroep. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
nawcg 15
Zondag 10.00 uur: Ds. L. Dorst, Sant-
poort. Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-

Win een O de Lancôme-
fiets bij
Drog.-Parf. „De Gaper"
Die kans krijgt u. Door mee Ie doen
aan de O de Lancôme-wedstrijd,
waarin liefst 100 van die droomfietsen
te winnen zijn.
Voorwaarde voor deelname is alleen de
aankoop van een Ó de Lancôme-
produkt, waar een wedstrijdstickertje
voor uw deelnameformulier op zit. Wie
meedoet krijgt in ieder geval een
originele verrassing in de vorm van een
O de Lancôme-collier. Wat de wedstrijd
precies inhoudt, kunt u zien in de
etalage en in de winkel bij Drog.-
Parf. De Gaper, Kerkstraat 36, Zand-
voort.

30 juni/1 juli 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17. Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van

9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.

VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

BOND, Brusstraat 15
Zondag: Niko van Noordenne, Am-
sterdam.
ROOMS-KATHOLIEKE KEIIK, Pa-
rochickcrk „St. Agatlia" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur E.V. orgel/samen-
zang. Zondag 08.45 uur: stille viering.
Zondag 10.45 uur: Hoogmis m.m.v.
St. Caeciliakoor.

KERK VAN DE NAZARENER, Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Overduin. 19.00 uur: Avonddienst
Ds. J. Overduin; woensdag 20.00 uur:
bijbelstudie/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen: tel. 14878.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37. Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen. Van
Raephorststraat 36. Haarlem, tel.
023-244553.

sters van de Zeeschuimers traden
aan tegen gerenommeerde zwem-
ploegen van HZC/De Robben uit
Bussum, DOK uit Amsterdam, Nord-
heim uit Duitsland, AZVD uit Assen-
delft, ZV Hoorn en gastheer WZ & PC
uit Purmerend. Aan het einde van dit
drie dagen durende toernooi boekten
de Zeeschuimers in het totaalklasse-
ment een zeer eervolle tweede plaats
bij de dames achter WZ & PC, terwijl
de heren in het totaalklassement een
eerste plaats opeisten. In totaal wer-
den 19 zeer scherpe klubrecords ver-
beterd.

De onbetwiste topper van dit toer-
nooi was ongetwijfeld de jeugdige Ni-
co Wempe, die door zijn vechtlust en
uitstekende beheersing en uitvoering
van de zwemtechniek vier prima
klubrecords voor jongens onder 16
jaar voor zijn rekening nam. Vooral
zijn 200 m. schoolslag en zijn 400 ni."
persoonlijke wisselslag waren van
landelijk niveau. In vergelijking met
zijn zwemprestaties in 1983 blijkt nu
dat Nico met grote sprongen vooruit
gaat; bijna moeiteloos verbeterde hij
ook de bestaande klubrecords op de
100 m. schoolslag en 200 m. rugslag.
Zijn jongere broer Eric werd vast
aangestoken door het prima zwem-
werk van Nico, want in zijn leeftijds-'
groep onder 12 jaar noteerde hij twee
klubrecords; zowel op de 400 m. vrije
slag als op de zware 200 m. vlinder-
slag was hij niet te passeren.

De sterke all-roundzwemmer Wan-
der Halderman legde de 200 m. vlin-
derslag afin recordtijd en voegde het
zoveelste klubrecord toe aan zijn lan-
ge lijst van schitterende zwempresta-
ties. Ruud Heeroma en Onno Joustra
legden beiden beslag op een record
tijdens de 100 m. vrije slag.

Klubrecords waren er ook voor Ka-
rin van de Aar en Patricia Heere-
mans.

Karin op de sprintafstand 50 m.
vrije slag en Patricia op de lange 400
m. zwommen de konkurrentie duide-
lijk naar het tweede plan. Voor de
Zeeschuimers een zeer interessant
zwemtoernooi met vele mogelij khe-
den zich nationaal en internationaal
te bewijzen. En dat deden zij met hun
Ie en 2e plaats in het totaalklasse-
ment overduidelijk.

Rolski
De open Zandvoortse Rolski kam-

pioenschappen werden reeds vrijdag
afgewerkt en de vele deelnemers
maakten er een spannende strijd
van. In vele klassen werden de wed-
strijden verreden over diverse afstan-
den. De sprint- wedstrijden, die zon-
dag werden gehouden voor de hoofd-
tribune, brachten vele eneverende
momenten.

Aan de wedstrijden van vrijdag-
avond nam ook een blinde vrouw
deel. Tineke Hekman werd begeleid
door Ingrid Gordijn en volbracht de
twee rondes in een uitstekende tijd
van 43 min. 18 sec., goed voor een
twaalfde plaats. Een unieke gebeur-
tenis in een sportaktiviteit. zienden
samen met visueel gehandicapten.
Jan Visser 6r/r ziende, rolskiede via
de witte lijn en gevoel en werd even-
eens begeleid door Ingrid Gordijn. In
een hoog tempo werden de drie rond-
jes van ieder 1200 meter afgelegd.
Eveneens een prestatie van formaat.

Uitslagen: rolskikampioenschap-
pen heren senioren: 1. E. Schalkwijk,
2. M. Willems, 3. H.J. Visser. Dames:
1. B. Teeling, 2. Gitta Kappeteijn, 3.
Gezina Perkaan. Pupillen jongens: 1.
Wim Zindier, 2. Ricardo Vcrschuure,
3. Ben Rutte. Meisjes: 1. Anke Zind-
ler. Veteranen heren: 1. H. Veldt. He-
ren 2 J. Geelhoed. Dames 1: H. Bod-
dee, dames 2: L. v. Buitenen.

Rolski-sprintwedstrijden: 1. E.
Schalkwijk, 2. S. Teeling. 3. H.J. Vis-
ser. dames: 1. B. Teeling. 2. G. Per-
kaan, 3. J. Neubauer. Pupillen: W.
Zindier, 2. R. Verschuure, 3. G. Brou-
wer.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

29 juni
30 juni
1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli

4.08
4.58
5.42
6.26
7.12
8.01
8.56

12.17
0.40
0.40
2.08
2.56
3.45
4.35

16.40
17.24
18.11
19.00
19.47
20.35
21.29

13.11
13.55
14.35
15.17
16.02
16.50

Datum
27 juni
28 juni

HW
2.42
3.25

LW
10.37
11.25

HW
15.10
15.54

LW
23.06
23.54

Maanstanden: vrijdag 29 juni NM 5.18
uur.
Springtij: maandag 2 juli NAP + 105
cm.
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ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de parti
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300.- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Flexa Metaallak
Roestvorming op metaal is
een voortdurende bedrei-
ging De bestrijding daarvan
en/of de bescherming doar-
tegen vergt soms mgewik-
kelde systemen Maar t kan
ook makkelijk Meteenen
dezelfde verf gronden en
aflakken van alle metalen
met Flexa Metaallak

l

Zandvoorts nieuwsblad

r

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing

j in dezelfde week op donderdag

l Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Plaats

* Telefunken PLATEN-
SPELER stereo, m div
platen, pracht toestel,
f 35 - Tel na 19 00 uur
18055

| GEZELLIGE VROUW, 62
jaar, zoekt dito man Auto
gewenst Br ond nr
Z776, bur v d blad

* Te koop aangeboden
PUCH MAXI voor ƒ 300 -
lul 19571
* T k a TOMOS
MER, 4 jr oud
02507-15080

BROM-
Inl tel

* LEREN MOTOROVER-
ALL merk Daraen Maat
52 ƒ 95 - Kam Onnesstr
30, tel 14372
* VOLLEYBALVER
SPORTING OSS zoekt voor
seizoen 84/85 dames voor
onze teams in de tweede
klasse en dames en heren
die recreatief willen spelen
Tel ml 15556 en 16312
* WONINGRUIL aangeb
flat, Ie etage (hoek), huur
ƒ 237 - Gevr eengezins-
wonmg Tel 18441

* Te koop APWASMACHI-
NE (Bosch) ƒ 50 - Tel
18765
* Te koop TRAPEZE-
ZWEMVEST, nieuw
ƒ 200 - voor ƒ 75 - Tel
16362
* Te koop aangeb VOORT
VOOR CARAVAN, oml
820 cm, merk Gerjak, pr
ƒ 295 - Tel 15227
* Te koop SURFPLANK
oompleet merk Ten Cate,
type windsurfer ƒ 300 -
Bel 17994
* Te koop CORNET merk
Besson, ƒ 225 - Tel
17994
* T h 6-PERS STACARA-
VAN op recr camping in
Oisterwijk (N Br ) in bos-
rijke omgeving, v a
ƒ 250 - p w Huisdieren
toegestaan Tel 02290-
36669, b g g 020-443411/
04242-19271

* Te koop BLAUWEKEES-
HOND, 5 maand hef bij
kinderen en bij katten
Moet de ruimte hebben,
liefst grote tuin Te bevia-
gen na 19 00 uur tel
02507-17962

GARAGE GEVR v augus-
tus, omg Trompstraat
Tel 02507-14871 t
Voor voordelig schilder-,
wit- en behangwerk De
Boet. Tel 02507-15655,
voor vrijblijvende pnjsop-
gave

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort.

tel. 02507 - 1 61 23

Aangeb ZONNEBANK m
ventilator 10 lamps, lam-
pen zojuist vernieuwd,
prijs ƒ 700 -, kleine zonne-
hemel op statief 6-lamps
ƒ300- Tel 02507-15799

aiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiMMiia

( FOTO QUELLE (
= Compleet foto/film |
= assortiment, voordelig =
= afdrukken en |
= ontwikkelen i
l DROGISTERIJ l
l MOERENBURG l
f Haltestraat 8 |
i Zandvoort =
nniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff

W. BLUYS
Bloemenhuis

Winkelcentrum Nw Noord
Pracht

cyclamen
5.5O

MAZDA 616 bj '76,
ƒ 1300 -, Ie eig , garage
gestald, buitenk met
mooi, techn prima Tel
02507-16887

Gevraagd NETTE DAME
die als oppas/hulp op ma
en do op baby van 9 mnd
wil passen Tel 14087

Te huur aangeb m Amstel-
veen HOEK-EENGEZUMS-
WONING, gr woonk , 3
slaapk , douche, gel m
tuin voor en achter Gevr
3-kam woning in Zand-
voort Tel 020-454661

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Irkend hovenier Vraag
offerte1 Tel 020-999245

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

* Te koop HOUTEN VLET I
5 mm kar en 15 pk Evinru-
de motor, anker, zwemves-
;en, boei en roeispanen
Tel 12914, Burg Engel-
bertstr 64

Te koop PAARDRIJ-
BROEK wit en beige cap
maat 134, laarzen, maat
34, zweepje, kinderfiets
Tel 02507-16017

HexoMetoollalt
Roestvorming op metaal K
een voortdurende bedrei-
ging De bestrijding daarvan
en/of de bescherming daar-
tegen vergt soms ingewilc-
kelde systemen Maar t kan
ook makkelijk Met één en
dezelfde verf gronden en
aflakken van alle metalen
met Flexa Metaallak

* Te huur Zandv 2 gr
KAM M EIGEN KEU-
KEN, douche, toilet, voor
alleenst jongeman Niet
roken Br ond nr Z777
Bur v d blad

MlCR
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Mlcro-advertentles worden gezet over 1 of 2 kolommc
breedte In diverse lettergroenen.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagir
„MICRO'S"
Plaatsina is moegelijk in de volqende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter
Sluittijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02977-28411 of 0296
2673 of afgeven of zenden aan-
>• Weekmedia Aalsmeer. Dorpsstraat 8, Postbus 264. 14;
AG Aalsmeer.
* Weekmedia Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Postbus 5
1180 AB Amstelveen
* Weekmedia Badhoevedorp, pa Verkuyllaan 8, 1171 E
Badhoevedorp.

• Plaatsing Is ook mogelijk in de volgende combinatie
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwei
sa Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Wee
blad, Uithoomse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerdi
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Niei

Vi

INFO AUTO INFO

we Bijlmer/Nlieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het An
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsbla [

v
n

Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weef
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4 80 per millimeter
Sluittijd vrijdag 16 00 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie»
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ve
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt f 4 50 m rekening g<
bracht
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummei
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten h*
verspreidmgsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1 O
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z, telelonisc
opgeven tel 020-562 300*. 020-562 3005 of 020-562 296
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aai
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaai

te
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RONDA MOTOR MET PORSCHESYSTEEM

leat versterkt positie
behulp van Duitsers

door Jo Goe/inne

S,linds Seat zich heeft losge-
maakt van het Italiaanse Fiat-
concern en een eigen zelfstandig
leven is gaan leiden, heeft men
ook duidelijk gestreefd naar een
eigen gezicht en het eerste mo-
del waarmee de fabriek naar bui-
ten trad, was de Seat Ronda Ons
land was daarbij, wat de export
betroft, een voorloper In april
vorig j aai werd de eerste Seat
aan ae gebruiker overgedragen
en van mei '83 tot en met april '84
werden er 3 288 Seats op kente-
ken gezet In de afgelopen
maand april bedroeg het markt-
aandeel van Seat l,757r en dat is
met slecht voor een merk, dat
van nul af moest beginnen

Om hun positie te versterken
en een flinke stap voorwaarts te
maken hebben de Spanjaarden
samenwerking gezocht met de
ingenieurs van Porsche Deze
Westduitse fabriek heeft zich een
uitstekende leputatie verworven
op het gebied van betrouwbare
motoren met een hoog prestatie-
niveau maar tevens lange levens-
duur

Het frappante resultaat van de
nog jonge samenwerking tussen
Seat en Porsche is nu, dat er om
te beginnen voor de Seat Ronda
— later komen andere Seat-mo-
dellen aan de beurt — een motor
is ontworpen, die qua construc-
tie Porsche-kenmerken als hoog
prestatieniveau, grote betrouw-
baarheid en lange levensduur be-
looft, met daarnaast een laag
brandstofverbruik en weinig on-
derhoud En dat alles voor een
naar mijn mening aantrekkelijke
prijs

Seat Motor system Porsche
Zonder meer is de motor van de

Ronda P zoals dit model aangeduid,
wordt het sterkste punt van het
nieuwe concept Dat viel al vast te
stellen bij de lancering op de interna
tionale autotentoonstelhng van Ge-
neve begin maart van dit jaar

De Porsche ontwel pers hebben een
aantal constructies toegepast die
voor motoren van deze grootte en in
deze pnjskasse uniek zijn Het TOP-
verbrandmgssysteem van Poische
(TOP Thermodynamisch Optimali-
siert Porsche) weid tot nu toe alleen
bij de modernste Porsche motoren
toegepast Ook hydiauhhche klepsto-
ters znn uniek in de cilindenn

houdsklassen van 1,2 en 1,5 liter De
hier toegepaste oliekoeling van de
zufgers vinden we ook wel bij de Por
sche 911-motor en grote dieselmoto-
ren, maar niet in de Seat-klasse

En er zijn door de hele motor heen
constructies aan te wijzen, die met el
kaar zorgen voor de beste eigen-
schappen, die m een moderne motor
te vinden zijn op het gebied van ver-
mogen, laag brandstofverbruik, laag
niveau van uitstoot van schadelijke
uitlaatgassen, laag geluidsniveau,
betrouwbaarheid en levensduur

De 1,2 en l 5 litermotoren hebben
een hoge compressieverhoudmg De
l 2 liter neemt bij 9,5 l genoegen met
normale benzine en de 1,5 liter vraagt
met een compressieverhoudmg van
10 5 l om benzine met octaangetal
van tenminste 96 De l 2 liter ontwik-
kelt 46 kW (63 pk) bij 5 800 t p m pn

de 1,5 liter 62 kW (85 pk) bij 5600
t p m

De betrouwbaarheid en lange Ie
vensduur zijn bereikt door het toe-
passen van vooruitstrevende tech-

Gelet op zijn afmetingen biedt de
Ronda veel ruimte

Seat Ronda P
Technische gegevens:
Motor:
brandstof
cilinderinhoud
compressievrhouding
max vermogen DIN-pk/kW
omw mm
max koppel DIN kgm/Nm
omw mm
ontsteking
distributie

Transmissie

versnelhngsbak
Wielophanging
voor
achter
Stuurmrichtmg:
draaicirkel
Remmen:
voor
achter

rembekrachtigmg
wielen
velgen
banden
Prestaties en verbruik:
acceleratie 1-100 km/u
topsnelheid
verbruik bij 90 km/u
verbruik bij 120 km/u
stadsverkeer
Prijzen mcl BTW

12 15
vier cilinders in lijn
normaal super
1193 cc 1461 cc
9,5 l 10,5 l
63-46 85-63
5 800 5 600
9-86 12 116
3 500 3 500
elektronisch met Hall-effekt
enkele nokkenas en getande
HTD aandrijfnem
zelfstellende enkelvoudige
droge plaatkoppeling
4 of 5 5

onafhankelijk McPherson
onafhankelijk
tandheugel met levenslange smering
9 40 m

schijfremmen
trommeliemmen met zelfstellende
remschoenen
gescheiden hydraulisch circuit,
tandem hoofdremcilmder
Master Vac vacuüm bekrachtigd

58x13
155 SR 13

17 sekonden
145 km/u
5,1 1/100 km
6,8 1/100 km
9 3 1/100 km

5V-.JX14
165/65 SR 14

12,8 sekonden
166 km/u

4,9 1/100 km
6 3 1/100 km
9,11/100 km

ƒ 14 995 - en hoger ƒ 19 795 - en hoger

nieken bij de opbouw van blok en
vlakke cilmderkop De korte slag van
67,5 mm geeft een lage zuigersnelheid
en weinig tegenwerkende krachten
De excentrische ohepomp wordt di-
rekt door de krukas aangedreven en
heeft met zijn hoge werkingsgraad
een gunstige invloed op de levens-
duur van de motor

De krukas is vijfmaal gelagerd met
een dubbel contragewicht per astap,
ook de nokkenas is vijfmaal gelagerd
en daardoor worden trillingen en bij-
geluiden aanzienlijk verminderd

Door het blokontwerp compact te
houden en toepassing van een licht-
metalen cilmderkop is voor de 1,5 li-
ter motor een totaal gewicht van
slechts 105 kg bereikt

De cilmderkop is vlak gehouden en
de verbrandingsruimte is in een a-
symmetnsche vorm m de zuiger uit-
gespaard Hierdoor kon een maxima-
le werveling bij de bougie worden be-
werkstelligd en mede dank zij de
plaatsing van m- en uitlaat tegenover
elkaar (cross-flow), vorm en lengte
van de mlaatkanalen is een groot
thermisch rendement bereikt, en een
gelijke verbranding per cilinder, ver-
eist voor het toepassen van de hoge
compressieverhoudine

Er zijn meer technische verfiinm-
gen, die dikwijls alleen maar in duur-
dere auto's worden aangetroffen, zo-
als de hydraulische klepstoters,
waarbij uiteraard een oliecircuit on-
der druk behoort Dit zorgt er weer
vooi dat ook bij een koude start op
de juiste plaatsen olie aanwezig is,
waarmee een belangrijke oorzaak
van olieshjtage wordt weggenomen
De Bosch volelektromsche ontste-
king waarborgt een exacte ontste-
king en betekent tevens minder on-
derhoudsproblemen

Carrosserie
De Ronda, ontwikkeld in het ont-

werpcentrum van Seat m Martorell
nabij Barcelona, heeft een moderne
vormgeving met strakke lijnen Veel
aandacht is besteed aan de bescher
ming tegen roest Zo zijn verschillen-
de carrossenedelen die aan de bui-
tenkant liggen, m zincrometaalplaat
uitgevoerd, een legering die veel be-
ter tegen roest bestand is dan alle
traditionele roestwenngsmethoden
en de fabriek geeft dan ook, net als
voor de andere Seat modellen, een
garantie van zes jaar tegen doorroes
ten

Interieur en uitrusting vei dienen
ook een dikke voldoende

Ook het dashboard toont een strak
uiterlijk, eenvoudig maar wel volle-
dlg.

Tot de uitmonstermg behoren ver
stelbare blaapstoelen met hoofdsteu
nen, aanjager met drie snelheden, te-
lescoop schokdemper op de ach
terklep, digitale klok, dagteller, halo
geen koplampen, rmstachterlicht
driedimensionale sloten om maar en:

kele zaken te noemen, die bij de GI
en de GLX uitvoeringen nog weer di
verse uitbreidingen ondergaan

Weggedrag
Bij een eerste kennismaking dezetj

dagen op het circuit van Zandvoort
waar enkele 1,2 en 1,5 liter versies be
schikbaar waren, kon ik vaststellen
dat de Seat Ronda P zich ook m de
praktijk voortreffelijk laat besturen
en m zijn klasse stellig hoge ogen
gaat gooien

De nieuwe versnelhngsbak, ook het
resultaat van de technische samen
werking tussen Seat en Porsche, laat
zich voortreffelijk en soepel bedie
nen Er is een combinatie van Borg
Warner en Porsche synchronisatie
toegepast, wat leidde tot een lager
geluidsniveau en een grotere belast
baarheid

Ook de remwerkmg is goed Het
systeem bestaat uit een dubbel hy
drauhsch circuit, gescheiden voor
voor- en achterwielen Op de voor
wielen zijn schijfremmen achtei
trommelremmen gemonteerd, waar
bij de remkracht naar de achterwie
len naar mate van de belading wordt
geregeld Op alle versies is vakuum
bekrachtiging aanwezig

Koffiedikkijken en voorspellingen
doen is en blijft een hachelijke zaak
Bij de importeur van Seat, Nibhart
Car B V , is men echter bijzonder ver-
heugd met de komst van de Seat
Ronda Motor System Porsche omdat
men er ook daar van overtuigd is, dat
hiermee toch echt wel een zeer goede
auto tegen een aantrekkelijke prijs
geleverd vordt en dat was aanleiding
om het geraamde jaartotaal vooi
1984 te verhogen van 5000 tot 6500
Seats voor Nederland De leveringen
van de Ronda P zullen m juli mond
jesmaat beginnen, vanaf augustus is
hij ruim leverbaar
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De ALL-RISK BEVEILIGING tegen autonnbraak
Unieke In/uitschakeling met elektronisch-programmeerbaar
raamcodeplaatje.

Uit te breiden met ULTRA-SONARSYSTEEM.

SPARKRITE AUTO-ALARM, de kampioen van AUTOVISION.

Voor in f o, prijzen, inbouw etc.:

AUTOVISION
Vinkenstraat 38 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 1 36 65 £.
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ODE THEO VAN KONINGSBRUGGEN VEREEUWIGD IN „DE MOOISTE DAG"

,Ieder huwelijk heeft zijn eigen charme"
SANDVOORT - Bode Theo van Koningsbruggen (36) van het
ndyoortse raadhuis zegt het wel niet met zo veel woorden, maar
zijn verhaal valt duidelijk op te merken dat hij er apetrots op is.
het zojuist verschenen boek „De mooiste dag...", een boek over
ertig jaar trouwen in Nederland, staat hij met de uniformpet van
gemeente op voor het raadhuis gefotografeerd. Met daarbij afge-

ukt een interview over zijn ervaringen met trouwerijen. De opzet
n samensteller Ferry Tromp was niet alleen in een rijke verzame-

foto's een beeld te geven van die yoor velen de meest gedenk-
lardige dag in hun leven, maar in uiteenlopende schetsen ook een
pressie te geven van alles wat er om heen hangt. Verhalen van
nsen die leven van trouwen: de bloemist, de banketbakker, de
tauranthouder, de zaak in bruidskleding, het taxibedrijf. En ook
n mensen die er ambtshalve bij betrokken zijn: de ambtenaar van
burgerlijke stand en ja: de stadhuisbode.
heo vond het niet alleen leuk om
nterviewd te worden, hij vond het
k goed dat er weer eens wat aan-
ht werd geschonken aan datgene
i er op het raadhuis gebeurt. Een
tje publiciteit voor het huwelijk
i geen kwaad, is zijn overtuiging.
n dat moderne gedoe van samen-
nen moet hij niets hebben. Zelf is
zestien jaar getrouwd en hij heeft

nog geen moment spijt van gehad.
is ook erg gelukkig met zijn twee
hters. „Onze trouwfoto, gemaakt
de ruïne van Brederode, hangt

g steeds boven ons bed. Daar kijk
,och op terug, op zo'n dag".

Veel vergelijkingen met vroeger
m hij overigens niet trekken, want

functie van bode oefent hij pas
ds drie jaar uit. Voordien was hij
istent-uitvoerder in de bouw.

Maar op zeKer moment was er geen
werk meer en omdat hij niet met zijn
handen over elkaar wilde gaan zitten
besloot hij te solliciteren naar de va-
cante functie van bode. Samen met
Dirk Dpornkamp en Ed Disco ver-
zorgt hij nu het hele scala aan taken
in het raadhuis. En daaronder de
trouwerijen.

„Van een rauwe wereld terechtge-
komen in een papieren wereld", zo
omschrijft Theo de overgang. „Wat
rustiger en heel plezierig. Goede col-
lega's en een goede werksfeer".

Bewuste keus
Zo erg veel huwelijken worden er in

Zandvoort de laatste jaren niet geslo-
ten. Ongeveer twee in de week en dan
nog meestal op vrijdagmiddag. Deze
dag voor het weekeinde is het meest

in trek. Van de circa honderd bruids-
paren die jaarlijks de trappen van het
Zandvoortse raadhuis durven te ne-
men, komen er dan nog velen van
buiten de gemeente. „Ze kiezen voor
dit schitterende raadhuis", weet
Theo. „Die oude raadszaal, dat is
toch iets heel bijzonders met zijn
aparte sfeer. De mensen kiezen er be-
wust voor, komen ook eerst kijken
hoe het gaat".

Theo stelt er een eer in er voor te
zorgen dat alles tot in de puntjes ge-
regeld is. Het eerst wat hij en zijn col-
lega's doen is 's morgens de buiten-
trap inspecteren. Een prachtige, stijl-
volle trap, maar ook een geliefde
pleisterplaats voor toeristen om er in
alle rust in het zonnetje een bak pa-
tat of een hoorn des overvloeds met
ijs te verorberen. Alles goed en wel,
vindt Theo, maar je kunt het de bruid
niet aandoen over zo'n baggervette
trap te schrijden. Derhalve komt
's morgens eerst de spuit uit de kast.

De trouwerij zelf neemt meestal
zo'n drie kwartier in beslag. Maar er
gaat ook nog heel wat voorbereiding
aan vooraf. De raadszaal moet in or-
de zijn, er moet gezorgd worden voor
een bloemetje op tafel. De afdeling
burgerzaken heeft de loper onder
haar hoede, maar de bode moet er op
toezien dat deze ook inderdaad is uit-
gelegd. Als dan het grote moment
daar is en het bruidspaar gezeten,
gaan de kroonluchters aan. Vervol-
gens zorgt Theo er voor dat de getui-
gen en de familie allemaal op de juis-

te plaats terechtkomen. Voor hem is
het toch steeds weer een belevenis.
„Ieder huwelijk heeft zijn eigen char-
me. Bijna alle bruidsparen zijn dood-
zenuwachtig. Het is toch de dag van
je leven".

Een enkele keer komen er nog wel
eens jonge stellen, die „even erin en
eruit gaan", maar als ze er zo noncha-
lant bijstaan is dat yoor Theo al een
teken dat ze er weinig waarde aan
hechten. „Je voelt op zo'n moment,
door de manier waarop de mensen
zich gedragen, dat het niet goed kan
gaan. En meestal zie je ze ook na een
paar maanden al weer terug voor
echtscheiding".

Waarde
Hij heeft echter sterk de indruk dat

het huwelijk weer in waarde stijgt.
Vaak hebben de aanstaande echtelie-
den al een tijd samengewoond, maar
als ze dan voor het huwelijk kiezen,
gebeurt dat heel bewust. Héél jonge
stellen ziet hij niet, wel de laatste tijd
veel ouderen. Soms al ver in de ze-
ventig, die eerst in het bejaardente-
huis al hebben samengewoond.

„Hartstikke fijn", vindt Theo, dat de-
ze mensen toch weer die stap durven
wagen". Die stijgende waardering
ziet hij ook tot uiting komen in de
grote zorg, die de meeste bruidsparen
aan hun huwelijksdag besteden. „Ze
maken er iets moois van. De bruid

komt weer echt als bruid. Die broek-
pakken en alternatieve bruidsjurken
zie je niet meer. En de bruidegom
komt netjes in kostuum. Niet in jac-
quet of donkerblauw pak, vaak wel
iets in crème, maar heel verzorgd en
feestelijk. Je kunt ook echt merken
wat ze voor idee aan die dag willen
geven. Het ene paar komt met mooie
taxi's, het andere met bespannen
koets of een bijzondere Oldtimer. En
sommigen komen ook lopend, als het
mooi weer is, en waarom ook niet?"

De terugkeer naar de oude stijl
doet hem deugd, zoals steeds weer
uit zijn opmerkingen blijkt. Voor
Theo blijft het niet alleen als titel van
een boek maar vooral letterlijk „de
mooiste dag". Zelfs als hij er alleen
maar als bode bij betrokken is. Niet
zo verwonderlijk overigens, omdat
hij als voorzitter van de reservepoli-
tie, met heel wat contacten in het
verenigingsleven, de meesten van
zijn dorpsgenoten persoonlijk kent.

„Je voelt je er toch ook als mens bij
betrokken. Het huwelijk zie ik als een
afronding. En pp zichzelf is het na- •
tuurlijk een héél vrolijke en feestelij-
ke gebeurtenis!"

ALICE VERWEY

• Theo van Koningsbruggen, zoals
hij vereeuwigd staat in het boek

„De mooiste dag...".

ANDVOORT - Als een op-
illend en markant gebouw, dat
uitspringt in zijn omgeving. Zo
te Nutsspaarbank aan de Gro-
Krocht te voorschijn gekomen
haar verbouwingscocon. He-

maal in de stijl van strand en
, met een voorgevel als van

n schip, compleet met patrijs-
prten. Ook gebruikte tinten
iten aan op de kleurschakelin-

n van de kust: lichtblauw, grij-
, aubergine, rood, bruin, geel.
t geheel is een schepping van
hitect Cees Dam, die op het

enblik overal in'het land vesti-
gen van de Nutsspaarbank
derniseert.

:et gebouw aan de Grote Krocht
eert al uit de jaren twintig. Het
in was maar heel bescheiden.
n a twee keer per week werd er
ing gehouden in een kantoortje.
kbaar viel er in die jaren niet veel
iparen of de spaarduitjes werden
; in een ouwe sok gestopt. In ieder
al was de belangstelling mini-

'iaal. Zo gering zelfs dat er na een
antal jaren stemmen opgingen om
r maar mee te stoppen. Enkelen wil-
ten toch doorzetten. En dat blijkt nu
en heel goede keus te zijn geweest.
Iet aantal cliënten nam zo toe dat er
ringend aan uitbreiding moest wor-
en gedacht.

Niet alleen de ruimte is vergroot,
ok het aantal loketten is aanmerke-
jk uitgebreid. Was er voorheen één
ialie met zegge en schrijve één loket,
iu zijn er vijf gesloten loketten - met
.ogelvrij glas - voor geldhandelingen
n twee open loketten yoor informa-
ie. Nieuw is dat daarbij verstelbare
mreaustoelen zijn geplaatst, zodat
liënten op hun gemak zaken kunnen
'espreken. Voor vertrouwelijke infpr-
latie, bijvoorbeeld over beleggin-
en, is er een aparte spreekkamer,
/ellicht minder vriendelijk aan-
oend maar nu eenmaal noodzake-

Nutsspaarbank herboren
in stijl van strand en zee

• De opvallende
verschijning van
de Nutsspaarbank
aan de Grote
Krocht, met op de
voorgrond de „pa-
trijspoorten". Vas-
te medewerkers
zijn: beheerder
T.P.H.F. Mos, as-
sistent-beheerder
mevrouw H.T. van
der Zon-Loos,
G.J.M. de Wit, me-
vrouw J. Drommel
en mevrouw N.
van Beurten. In de
somermaanden
komt er dan nog
een vakantie-
kracht bij.
(Foto Berlott)

lijk anno 1984, is de toepassing van
niet alleen kogelvrij glas maar ook
van ijzer in de sponningen om de be-
veiliging optimaal te maken.

Het hele gebouw is toegankelijk ge-

maakt voor minder validen. De Nuts-
spaarbank houdt al zitting in Nieuw
Unicum en hechtte er bijzonder veel
waarde aan dat deze cliënten nu ook
zelf de bank zouden kunnen bezoe-
ken.

Uiteraard heeft de verbouwing, die
op 30 januari begon, voor het perso-
neel een paar moeilijke maanden
meegebracht. Assistent-beheerder
mevrouw H.T van der Zon-Loos: „En
met onze noodbehuizing hebben we

ook nog twee maanden, toen de ge-
meente bezig was met de reconstruc-
tie van het kruispunt, op een eiland
gezeten. Er kon bijna niemand meer
bij ons komen. Ook voor de klanten
was het een opoffering. We hebben
nogal wat oudere cliënten en die
moesten dan door dat zand banjeren.
Soms zag je ze ook maar één keer per
maand, alleen even om geld te halen.
Maar als ze nu bij ons binnenkomen
begrijpen ze best dat we vier maan-
den in de rommel hebben willen zit-
ten om dit voor elkaar te krijgen".

In het begin, geeft ze toe, was het
wel even wennen. Want zoals dat
gaat bij een verhuizing: niemand kan
iets terugvinden. „Maar nu is ieder-
een erg enthousiast".

Ook in vergelijking met die begin-
jaren is er heel wat veranderd in de
zaken die de Nutsspaarbank onder
haar hoede neemt. Zo'n halve eeuw
geleden kwamen mensen een boekje
openen, om er een paar gulden op te
storten. Nu kent de bank het hele
scala van bankzaken: hypotheken,
reizen (er is een aparte reishoek inge-
richt), verzekeringen en uiteraard le-
ningen, spaardiensten, vreemd geld,
beleggingen. Nog altijd is de Nuts-
spaarbank, ooit opgericht voor het
algemeen belang, een stichting met
een bestuur. Een stichting mag per
definitie geen winst maken. Het over-
schot dat de bank boekt, wordt
steeds opnieuw weer geïnvesteerd in
nieuwe kantoren en personeel. Als
extra activiteit stelt de Nutsspaar-
bank computers beschikbaar voor
scholen, zodat de jeugd ook met com-
puters kan leren werken.

Als embleem voert de Nutsspaar-
bank de S met een stip erboven, ten
teken dat men „Bondsspaarbank" is.
In Europa werken al tal van landen
zoals Duitsland en Frankrijk met dit
symbool en vele toeristen herkennen
het dan ook direct.

De verbouwing van de bank is uit-
gevoerd door aannemer Bert Verwey
een bouwbedrijf Van der Putten.

Vrolijk zomerconcert
Zandvoorts Kinderkoor
ZANDVOORT - In de Gerefor-

meerde Kerk aan de Julianaweg
heeft het Zandvoorts Kinderkoor
vrijdagavond j.l. het jaarlijks zomer-
concert gegeven, waarvoor een ver-
heugend grote belangstelling be-
stond. Henk Trommel had de leiding
over het kleine, maar goed zingende
kinderkoor en hij had een vrolijk en
leuk programma opgezet met num-
mers, die zoals hij zelf vertelde, in di-
verse blokken waren ingedeeld.

Begonnen werd met een viertal
geestelijke liederen, dan vijf vrolijke
kinderliedjes, waarvan het Herders-
wijsje erg aansprak. Hierna een vier-
tal volksliedjes, die ook ten gehore
werden gebracht bij de muzikale her-
denking van de dood van Willem van
Oranje.

Na de pauze bevatte het program-
ma drie liedjes van Annie M.G.
Schmidt, drie Engelse liederen, ge-
zongen door de oudere kinderen van
het koor, waar na het programma
werd besloten met 4 Russische volks-
liedjes, waarvan Kaljinka eruit
sprong. Het viel op dat er duidelijk
gearticuleerd werd, zodat het gezon-
gene goed verstaanbaar was.

De begeleiding was, zoals ieder
jaar, in handen van Willem Poot, die
op vakkundige wijze de pianobegelei-

Samenstellling
EMM-bestuur

ZANDVOORT - Met ingang van
mei 1984 is het bestuur van de Wo-
ningbouwvereniging Eendracht
maakt Macht als volgt samenge-
steld: de heer J. Termes, voorzitter,
de heer A.J. van der Moolen, secreta-
ris, de heer A. Koper, penningmees-
ter, mevrouw G.M. van As-Stokman,
tweede secretaris, de heer C.J. Paap,
tweede penningmeester, de heer W.
Ingwersen, lid en de heer Jb. Kerk-
man lid De heer Jb. Kerkman, die
tot aan het begin van dit jaar secreta-
ris was. heeft zich uit deze functie te-
rugge trokken.

Het is een wonderlijke week ge-
weest op het strand. Na de druk-
kend warme woensdag, donder-
dag opeens een schrikbarende af-
koeling. Het weer had veel weg
van een tijdelijk vervroegd na-
jaar, met omgekeerde dooi in het
vooruitzicht. De middagtempera-
turen waren officieel nog wel ma-
ximaal 16 graden, maar in de ste-
vige wind en met de relatieve
vochtigheid voelde het aan als
een kille bries van een graad of 14.
Voor zwemmers, zo waarschuwen
de kenners, is het zeewater nog
steeds te koud: 14 a 15 graden.
Dat betekent dat de grootste
zorgvuldigheid geboden is, omdat
onderkoeling snel verkregen is.
Inmiddels lijkt de zon toch weer
haar rechtmatige zomerpositie te
gaan opeisen. Komend weekein-
de zou het wel eens druk kunnen
worden in Zandvoort. De Duitsers
zullen zich waarschijnlijk niet on-
betuigd laten. Nordrhein/Westfa-
len is aan de vakantie begonnen
en als het weer een beetje mee-
werkt wordt er een grote stroom
uit het oosten verwacht, ondanks
de lange golf van stakingen, waar-
aan men onderhevig is geweest.
Voor de toeristen is het dan wel te
hopen dat het dievengilde minder
actief wordt. Want met een re-
cordaantal van zestig opengebro-
ken auto's in het afgelopen week-
einde zal voor menigeen de
vakantiepret wel danig bedorven
zijn geweest.

vaar voor de badgasten mochten
ze niet voor de Rotonde verschij-
nen, maar al voor het Dolfinarium
halt houden. Ze stonden er een
beetje verloren bij, de pas afgestu-
deerden van de Hogere Land-
bouwschool in Dordrecht en ook
min of meer overgeleverd aan de
sponsors, die alle mogelijke moei-
te deden de jongens vooral met
duidelijk zichtbare reclame te la-
ten fotograferen.

Een beetje narrige stemming
derhalve, daar op dat winderige
en weinig herbergzame strand. De
bezwete trekpaarden werden al
spoedig afgevoerd naar manege
Rückert, waar tenslotte ook de
studenten bleken te overnachten
omdat de aangekondigde dubbel-
dekker als onderdak niet arriveer-
de. Nog troostelozer was het ver-
trek van vrijdagochtend. Aange-
kondigd was dat het span om 8
uur 's morgens zou vertrekken.
Later veranderde dat in 10 uur en
ten slotte werd het 11 uur. Met
een mopperende fotograaf, die
een uur vergeefs had moeten
wachten, en een eenzame wethou-
der Jongsma, die met alleen de
golven als toeschouwer het start-

DOOR ALICEVERWEY A.Lg

schot mocht lossen. Volgens de
berichten is het onderweg echter
leuker geworden, al ging het niet
van een leien dakje. Doordat de
storm het strand bij Katwijk
blank had gezet kon het laatste

Ploegvoor
Was menigeen donderdag toch

nog hoopvol naar het strand ver-
trokken in de hoop dat het verkil-
lende weerbericht het toch wel
weer aan het verkeerde eind zou
hebben, het met veel fanfare aan-
gekondigde strandevenement
van /.even studenten viel toch
min of meer in het water. Henk
Beltman, Jan Open de Coul, Wat-
ze Elzinga, Henry Kapoen, Jan
van Nieuwenhuyzen, Jeroen de
Schaaf en Jan de Vries versche-
nen weliswaar met hun door drie
Belgische trekpaarden getrokken
ploeg op de verschenen afgespro-
ken tijd van drie uur op het
'strand, maar de belangstelling
was vrijwel nihil. Vanwege het ge-

Wethouder Jongsma lost het startschot voor het begin van het trekken van de
langste ploegvoor van Europa, door zeven studenten plus drie trekpaarden.
(Foto: Dick Loenen)

deel van de tocht pas beginnen bij
de Wassenaarse Slag. Van Zand-
yoort naar Katwijk was 23 km in
één ruk geploegd, met een snel-
heid van 3'/2 a 4 km per uur. De
dag daarop werd nog 7 a 8 km af-
gelegd naar-JScheveningen, waar,
heel toepasselijk, staatssecretaris
Ploeg en vertegenwoordigers van
landbouworganisaties de jongens
opwachtten in een speciaal voor
de gelegenheid afgehuurd pavil-
joen. Of ze echt de langste ploeg-
voor hebben getrokken en ze nu
opgenomen worden in het Gui-
ness Book of Records is niet be-
kend. De hele grap heeft circa
20.000 gulden kost. De bedoeling
was de agrarische sector te pro-
moten en enkele bedrijven/orga-
nisaties een „plaatsje te geven in
de harten van het grote publiek",
zoals het persbericht roerend ver-
meldt. Maar Zandvoort is er niet
warm van geworden.

Midzomernachtloop
Het lijken wel allemaal treurige

berichten, deze week. Zo werd
ook de raidzpmernachtloop een
natte bedoening. Het was zonder
meer een wonderlijk gezicht toen
vrijdagnacht ruim zevenhonderd
druipende figuren het donkere
strand opholden richting Bloe-

mendaal. Gejaagd door de felle
zuidwester en nog natter wordend
door venijnige regenvlagen en de
opspattende branding spoedden
ze zich naar paal 62, waarna ze
dapper - hollend of wandelend -
aan de terugtocht naar de Roton-
de begonnen. Maar ongelooflijk
positief is dan dat ondanks de
barre weersomstandigheden er
toch nog onverwacht veel hardlo-
pers, trimmmers en wandelaars
aan de start van de derde midzo-
mernachtloop verschenen. Deze
keer georganiseerd door Johan
Beerepoot van Club Maritime,
met assistentie van de Zand-
voortse Reddingsbrigade. Initia-
tiefnemer Klaas Koper, die voor-
heen de loop organiseerde met
Dick Castien, beperkte zich nu
tot het lossen van het startschot.
De in sport- en regénkleding ge-
hulde enthousiastelingen voer-
den ook nu weer een lichtgevend
bandje met zich mee op hun acht
kilometer lange tocht langs de
vloedlijn. Dat leverde een fraai
schouwspel op.

Na precies 34 minuten meldde
de eerste atleet zich alweer aan de

finish. Het was pnno du Fossé uit
Haarlem, die drijfnat en hijgend
uitbracht: „Het was erg zwaar.
Het strand was slecht te belopen
omdat het vloed werd en daarom
ben ik maar door het water gaan
lopen. Nat was ik toch al". Maar
de meesten deden het wat kalmer
aan. Het was omstreeks één uur
in de nacht toen de laatste
strandwandelaars hun herinne-
rinn.smedaille in ontvangst na-
men.

Kustzeilevenement
Voor het komend weekeinde

staat het kustzeilevenement op
het programma. Vrijdag, zaterdag
en zondag zal dat al leven op zee
ongetwijfeld weer zorgen voor een
boeiend schouwspel. Nu nog even
de temperatuur wat omhoog - en
al durven we het bijna niet meer
te geloven maar volgens al die
koffiedik'satelietkijkers zit het er
toch wel aan te komen - en het
laatste juniweekeinde zou dan
toch weer een vrolijke en mis-
schien zelfs wel zomerse blik kun-
nen geven. Laten we er met z'n al-
len maar eens ferm voor duimen!
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Regen op de lens van de fotograaf leverde dit schimmige maar ivel waarheids- j
getrouwe beeld op van de midzomernachüopers bij de start. (Foto Berlott)

ding voor zijn rekening nam.
Mevrouw Kuneman sprak aan lief.*

begin van de avond een woord vaij:
welkom. Zij deed een beroep op de
kinderen die in de zaal aanwezig -,vu£
ren om lid te worden, daar het kui"
derkoor best wat uitbreiding kan ge"-'
bruiken. ;.

Als medewerkster aan het c onccr|
had het bestuur dit keer het poppr:i"-
theater Mijko uit Haarlem aan^o-
trokken en dat bleek een schut in dg,
roos. Met knap improvisatietalunt
werd ingespeeld op de situatie UT
plekke. De kinderen reageerden ei>,
thousiast op het spel en ook dt aan-
wezigen in de zaal hebben genot'.ii.
Toen één van de poppen bij het
Zandvoorts kinderkoor wilde komen;
en zich voorstelde als dirigent, rea-
geerde een koorlid met de opmer-
king: We hebben al een gocie. waarop!
het publiek met een warm applaus'
reageerde. Na de pauze overhandigrle
met een leuke speech burgemeester
Machielsen, die met zijn vrouw aan"
wezig was, aan Els Nanmnga een me-
daille in verband met haar vi]l.ia;i |
lidmaatschap. Van de vos uit l u t;
poppenspel ontving ze een bnclri i]è
bloemen. In de pauze werd een •. <•• 'o;

ting gehouden om de kosten van hg
concert te drukken. k

Al met al was het een ef.s'a.iL'rle
avond. In september wordt weer c<s
start met nieuwe evenementen, ui:
een kinderkoorfestival m noy:!ii"ï
in Huizen en het Kerstconcert. V.'iilcft
Zandvoortse kinderen Hieraan nu •£
doen, dan kunnen ze zich aanmr!'. a
in september. ?;

Afscheidsreceptie •̂
ZANDVOORT - Op vnjdau l!;1 ju-

ni zal ter gelegenheid van het af-
scheid van de heer D. van Tooi Y L E
de gemeentesecretarie, de hn-r ''ri;p
Toor en zijn echtgenote. n:e\ iouw
Van Toor-de Bruin een recept R- ,-. ur-
den aangeboden in de raadszaal • ,.r,
het gemeentehuis te Zandvo<>r i l ;c-
receptie begint om 16.00 uur. I "• het r
van Toor, medewerker van d" at<v«-
ling Onderwijs, Personeels/ukeu ' -n
Welzijn, zal zijn functie op 'i') ] i > " 4
neerleggen. De receptie i.s toet; I - T :-
lijk voor belangstellenden.

H. J. Schutte dra?.;i,\
kiosk over aan
opvolger

ZANDVOORT - Na dertig \tw /ft
de heer H. J. Schutte nu eer, u u i i i , , ' t r-
ter zijn werkzame leven ;n <1> ' : i ' - . - k
aan de Vondellaan. Op '2 iu ! i ne . ' in j ,
Ron van Routeren de zaak , > v . "

Op 15 april 1964 beguu c i < i i t , • ]
Schutte met de verkoop van i •<•\ \ u
ren in de Vondellaan, dat hei: n n
een goed punt leek. Er vvrc! i m : :a
tensief in Noord verhuurd, l ï n :.., . i;,
te werkdagen van kwart, ov< i u'
de ochtend tot tien uur \s . < • • ( n >
ven dagen in de weck. maai i i ' ',« i . {-
de. Nu is dat anders. De k i < ';•'•. r '
zamerhsnd een erhte buun .v . ' ' - • '-
worden. Schutte kent zi|ii kLv. i i r - a
heeft met de meest en een i r i ' i ' i - / B
vertrouwensrelatie, 's Maand:! ' , • .<•
het geijkte praatje na tuu ih ' ! . .
Zandvoortmeeuwen. Doorcl.i ' i ;
waren niet seizoengcvuelii; / M ' ' ' i ' t
hij er altijd best zijn brood in !. i > , ,1
verdienen, vertelt Schuit e. I I i '• > < • i:
wel beduidend minder v. I U M ,
rookt. De verkoop van sigaret i < •: ' •-
schoof bovendien naar shui. n is
laatste tijd zelfs naar hahe ! ; • - . < • ,1
shag. Dat betekende wel 'vn n ; i .
verlaging. Ook dure sigan n /M n. .• t
minder in trek dan vroe(;ei ni v . •«
den alleen nog maar door u « ' i.; p .-
ten gerookt, weel hij. De dm; , i «'.
hij zelf in huis heeft, is ' . .ü) . i ' r
ook daarvan is de verkoop ma < r < l
summier". Als zoon van eer, J -UMI i . •
maker weet hij overigen:-, upp . •• t
wat een goede sigaar is. Wat ML i
teruggang te zien geeft, i.s d" '.< '' ' ; > '.'
toto. Zijn werk heeft hij. ver/.t '• > L ' ' j
altijd met zeer veel plezier '<\•.<> i:
Nu hij 77 jaar is geworden i - n / i j n
zondheid niet meer optimaal is 'v i ;"t
hij echter toch besloten nu P I . K I I ' 6
streep te trekken. „Het was ni . i • «
werk, met veel goede relatie;- H: v .«.
altijd opgewekt aan hel w: k en i-
genlijk spijt het me nog dat iL •-'. .;
pen moet. Je kunt 't je haas' UK t m
denken zonder. Maar er ,-.it nu t •".•!•
niets anders op".



Dekbed voor alle seizoenen

Fiets met unieke vering
, Wie herinnert zich niet zijn eerste
fiets! Glanzend en nog zonder krassen
werd hij gekoesterd, gepoetst en voor-
zichtig bereden. In de loop der jaren is
de keuze in fietsen enorm uitgebreid
en wie nu zijn eerste fiets krijgt kan
zich zeer gelukkig prijzen als dit de
Arsenal Girl fiets is.

Een meisjesfiets dus, die door een
Ingenieuze en technisch uiterst duur-
zame constructie voorzien is van een
comfortabele achtervering. Het ach-
terwiel is ..scharend" gemonteerd aan
het frame, waardoor je ook als je over
onregelmatige kinderhoofdjesstraten
rijdt, nog het idee hebt over een spie-
gelglad gepolijste dansvloer te fietsen.

i Andere opmerkelijke details zijn de
veilige trommelrem achter, de lichte
kunststof spatborden van opvallende

;,,af gehoekte" vorm en de complete ver-
lichting, zo meldt me de firma Stokvis,
die de fiets op de markt brengt. Die
laatste aanduiding lijkt me overbodig,
"want uit veiligheidsoverwegingen zal
elke fiets wel van een complete ver-
lichting voorzien moeten zijn.

Nog meer fietsnieuws van Stokvis
betreft de Rodeo Bike, een stoere En-

ïgelse naam voor wat ik zou willen
'noemen een woeste speelfiets. De fa-
brikant snreekt eufemistisch over een

.fiets voor behendigheidsritten, even-
'wichtskunst-demonstraties en fiets-
acrobatiek.

" De Rodeo Bikes zijn speciaal ge-
schikt voor gebruik op geasfalteerd

, speelterrein en trottoirs, zegt Stokvis
"en hij noemt de fiets ook wel „Fun-
Fiets"

Praktische
fietstas

De Spatbag is de leukste fietstas, die
ik ooit zag en beslist afwijkend van het
•model van de krantenman. Deze
nieuwste tas, die onder elk zadel past,
'combineert drie belangrijke functies.

Hij is namelijk naast ruime zadeltas
met twee grote vakken ook spatbord
'en reflectorhouder.

De onderkant van de Spatbag is af-
gewerkt met afwasbaar kunststof en
beschermt zodoende de fietsers tegen
dat hinderlijke, opspattende water en
vuil. Aan de achterzijde bevindt zich
een keurig, transparant vakje waarin
precies een goedgekeurde NL-reflector
past. De tas heeft een inhoud van bij-
na 5 liter, weegt 230 gram en kost on-
geveer vijftig gulden.

1 international
galerij kerkstraat 22
zandvoórt _ __ _

eigentijds zpmerkapsel

Altijd gedacht dat een dekbed in de
zomer koel zou zijn en in de winter
lekker warm. Dit schijnt echter een
fabeltje te zijn. Mensen die al jaren
terug hun vertrouwde wollen dekens
hebben afgezworen weten dan ook dat
je, om echt in alle seizoenen goed te
liggen, een duodekbed moet hebben.

Bij het duodekbed, dat in bedden-
kringen ook wel vier seizoenen-dekbed
wordt genoemd zijn het bovenste en
onderste gedeelte aan elkaar verbon-
den. Beide gedeelten bevatten ieder de
halve vulling.

Daarnaast is er nog het thermodek-
bed dat uit twee aparte dekbedden be-
staat die zowel te zamen door middel
van klitteband of rits, als wel apart
van elkaar gebruikt kunnen worden.

Je hebt dan als het ware een dikker en
een dunner dekbed, zodat je in de win-
ter het dubbele gedeelte kan gebrui-
ken, in de zomer het „zomergedeelte"
en in voorjaar en herfst uitsluitend
het dikkere gedeelte.

Zowel dubbel- en thermodekbedden
vallen echter, zowel in dons, synthe-
tisch als wollen uitvoering, in de wat
hogere prijsklassen. Wie dan ook die
hele dekbedden-toestanden te inge-
•wikkeld en te duur vindt, kan gewoon
weer eens een laken, een deken en een
sprei aanschaffen. Op dit gebied zijn
verrassende ontwikkelingen te con-
stateren wat betreft kleur, dessin en
afwerking.

Er zijn natuurlijk de rechttoe-recht-
aan lakens en slopen in wit, maar
daarnaast weelderige, lekker luxe sets
van zijde, satijn, voorzien van fijn ge-
borduurde monogrammen, cordon- of
schulpranden en vooral veel kant en
witte broderie.

Bedtextiel en dit alles krimp- en
strijkvrij biedt veel mogelijkheden om
de slaapkamer eens een verjongings-
kuur te laten ondergaan.

Internationaal succes Clarins

Zonnige
zomer?

De firma Warner schijnt nog steeds
in een warme zomer te geloven. Heel
optimistisch ontwierp men maar liefst
vier strapless beha's.

De eerste is een bandeautype, de
tweede een broderiemodel en beide
hebben een goede pasvorm. Door de
afneembare schouderbandjes kunnen
beide modellen ook als „normale" bh
worden gedragen, wat in deze tijd van
bezuinigen een plezierige bijkomstig-
heid is.

Warner meldt dat er ondanks reces-
sie en crisis, een duidelijke voorkeur is
voor de serie Frivool, een luchtige,
Frans-aandoende serie, van satijn-
glanzend materieel en weelderige
kantverwerking.

In de frivole serie is een fraai beugel-
model beha in modieuze lijn met glad
kant, alsmede een nieuw model, dat
Warner „topbeha" noemt. Onder
doorschijnende kleding of laag dècol-
leté lijkt het, alsof de draagster een
hemdje aan heeft, maar dat is dan de
juist genoemde topbeha.

Beide modellen zijn er in wit en
mink en alle andere accessoires van de
Warner Serie French Impressions
passen hierbij.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en

geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

, VA COIFFEURS
international
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i VROUWELIJK
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door Leni Paul

Vlees wordt beter met bratometer
Die Miele toch! Je denkt bij de naam

Miele onwillekeurig aan de waschma-
chine, maar de inventieve jongens van
deze firma hebben meer in huis. Nu is
er weer, in combinatie met de nieuwe
inbouwoven H 618, de bratometer ont-
wikkeld. Het is een spiesvormige, tem-
peratuurvoeler die in het vlees wordt
gestoken. Afhankelijk van het soort
vlees, vis. wild of gevogelte wordt de
temperatuur tussen de 30 en 99°C. in-
gesteld en de bratometer zorgt voor
een perfecte braadtijd. Wie de biefstuk
medium of rood wil, kan dit ook nog
uiterst nauwkeurig regelen.

De bratometer is verbonden met de
ovenverwarming en schakelt automa-

tisch uit wanneer een zoemtoon aan-
geeft dat de ingestelde temperatuur is
bereikt.

Tijdens het braden kan de tempera-
tuur tussentijds op een afleesvenster
worden gecontroleerd.

Perfectie dus alom met Miele die nog
even wijst op de digitale tijdklok met
automatische voorkeuze tot 24 uur en
automatische uitschakeling na afloop
van de tevoren gekozen bak- of braad-
tijd.

De H 618 B (waarom moet ik nu aan
een Urker vissersschip denken?) is ide-
aal voor inbouw op ooghoogte en ook
als inbouwfornuis te gebruiken.

Mannenondergoed vrouwenrage
Mannenkleding staat tegenwoordig

vaak model voor vrouwenmode:
doublebreasted blazers, schoudervul-
lingen, bandplooibroeken en stropdas-

jes geven deze invloeden duidelijk
weer. Dat was in vroeger jaren wel
eens anders!

De bekende schrijfster George Sand,
geliefde van Chopin, wekte het onge-
noegen op van velen, als ze weer eens
ergens verscheen in vest, colbert en
pantalon.

Ook Coco Chanel werd argwanend
bekeken toen ze in 1929 aan de Franse
Rivièra paradeerde in een strakke tri-
cotbroek met gestreept matrozenshirt.

In de jaren dertig en veertig waren
het filmdiva's zoals Mariene Dietrich,
Greta Garbo en Katherine Hepburn
die zich graag in mannenpakken ver-
toonden. Meer recenter zien we Diane
Keaton in haar rol in de Woody-Allen-
film „Annie Hall", gehuld in een
vormloze zwerverspantalon en col-
bert.

Rage in Amerika: Men's Look

In Amerika schijnt het nu de nieuw-
ste rage te zijn je als vrouw te kleden in
een mannenonderbroek. De bekende
Amerikaanse modeontwerper Calvin

Klein introduceerde met groot succes
zijn Men's Slip voor vrouwen, een per-
fect zittende slip die is afgeleid van de
traditionele mannenonderbroek.

De broek is afgebiesd met breed elas-
tiek om het herenondergoed-effect
nog te verhogen.

Dat Nederland niet zou achterblij-
ven lag voor de hand. Hunkemöller
introduceerde onder het label „Blos-
soms" een in 100% katoen uitgevoerde
serie heren-damesondergoed, ver-
krijgbaar in wit. Als concessie aan de
inmiddels aan kleurig ondergoed ge-
wend zijnde vrouwen gooide hij ook
zachtroze, mint en babyblauw op de
markt.

Als aanvulling op „Blossoms"
brengt Hunkemöller de z.g. boxer-
short. Even dacht ik aan een voetbal-
broek, maar. zo zegt Hunkemöller
enigszins bestraffend, het is géén voet-
balbroek, maar een ruimvallend, ge-
dessineerd shortachtig broekje. De
zonneshort of boxershort is te koop in
opvallende dessins, die aan de jungle
en aan Hawaii doen denken.

Zeventig landen in de wereld, waar
volop successen worden geboekt met
de schoonheidsprodukten van Cla-
rins, dat is wel even het vermelden
waard.

Sinds 1968 worden de eerste uit
Frankrijk stammende produkten in
de handel gebracht. Jacques Courtin,
een kwieke Fransman, leidt de maat-
schappij van Clarins. Aanvankelijk
studeerde hij medicijnen, maar door
de oorlog werd zijn studie onderbroken
en is hij zich gaan specialiseren op de
fysio-therapie. Daarbij kwam zijn gro-
te hobby, „planten", hem goed van pas
in de samenstelling van de produkten,
die hij aanvankelijk alleen in zijn in-
stituut gebruikte bij de behandeling
van vrouwen uit geheel Frankrijk. La-
ter kwam de vraag naar voren om
thuis de behandeling te kunnen voort-
zetten en zo kwamen nadien de pro-
dukten in de handel.

In Nederland werd 5 jaar geleden
gestart met de verkoop van Clarins en
het succes bleef ook hier niet uit.

Het aardige aan de Clarins-produk-
ten vind ik, dat ze geen wonderen belo-
ven, maar wel resultaten. Middelen
die je toeroepen, datje er op je veertig-
ste nog uit kunt zien als een jonge
bloem van twintig, wantrouw ik al bij
voorbaat. Niks daarvan, roept Cour-
tin, een Clarinsprodukt is een eerlijk
produkt voor een eerlijke prijs. Op ie-
der produkt wordt bovendien aange-
geven, uit welke ingrediënten het is
samengesteld, welke eigenschap en
werking de produkten hebben, enzo-
voort. Bovendien is elk produkt aller-
gisch en dermatologisch getest.

Er zijn zeven sleutelprodukten ont-
wikkeld. De eerste serie bestaat uit
lichaamsoliën, die uit 100% zuivere
plantenextracten bestaan, er is de se-
rie voor versteviging van bindweefsels
van de borsten, er zijn plantaardige
produkten voor het gezicht en er zijn
verrukkelijke crèmes voor vermoeide
gezichten.

Er is een extra gevoelige huid-serie,
er zijn schuimbaden voor vermoeide
lichamen en er zijn veilige zonnepro-

dukten. Zeker voor puur natuur-lief -
hebsters loont het de moeite eens iets
van Clarins te proberen.

JOGGING PAK, NOODZAAK?

Spelletjes op reis
Wie kleine kinderen heeft en had

herkent het nu door mij te schetsen
beeld tijdens vakantieritten met de
auto. Net buiten de bebouwde kom
wordt geïnformeerd, wanneer het reis-
doel in zicht zal zijn. Het regent, de
limonade begint op te raken en de lan-
derigheid en verveling reizen als on-
zichtbare spoken mee op de achter-
bank. Moeder heeft tot Lille zitten
voorlezen en de roze vakantiestem-
ming dreigt uiterst broos te worden.

Gelukkig dat MB International in
Zeist nu spelletjes in mini-uitvoering
heeft bedacht. Bekende spelen zoals
Zeeslag, die er voor zorgen dat een ech-
te veldslag wordt voorkomen.

Zeeslag, Yahtzee, Vier op 'n Rij, Rol-
woord en andere bekende spelen zijn
er nu in een handige reisuitvoering.

Zeeslag is het grootst, iets forser dan
een pocketboek, de andere spelletjes
zijn wat kleiner. Er is tevens een uniek
apparaatje bij dat er voor zorgt dat
dobbelstenen op hun plaats blijven (na
het gooien, uiteraard!) en dat irritant
gezoek op de vloer van de auto wordt
vermeden.

De nieuwe mini-spelen gaan gemak-
kelijk mee in elke koffer, picknick-
mand, zwem- of reistas.

Fietsen, trimmen, joggen, holïën
het is helemaal in de mode. Met verba-
zing sla ik in het weekend de vele.ac-
tievelingen gade die langs fiets-ien
wandelpaden en op trimcircuits bezig
zijn hun conditie op peil te houden. <

'•n \
Persoonlijk ben ik er veel te lui voor

en het hierbij afgebeelde joggingpak is'
dan ook niet aan mij besteed. Maar
daar men, al joggend, toch al nieéSop'
zijn fraaist is, kan het nuttig zijn dit'
aardige Agu-Sport eens te gaan bekij-
ken of, beter nog, het eens aan te tr|k-
ken, want het schijnt een zeer fraai,
ademend pak te zijn. ^

Jack en broek zijn gemaakt vanïde
nieuwe stof Poray 2000 (waar komen
toch steeds al die nieuwe stoffen van-
daan?).

Het is een stof die waterdichte eigen-
schappen heeft (water en wind kun-
nen nooit doordringen) en bovendien
zorgt voor optimale ventilatie (oorza-
ken lichaamswarmte en vocht).

Agu besteedde veel aandacht aan
draagcomfort, functionaliteit, vorm-
geving en modieuze kleurstelling. .Er
zitten lekkere zakken in, een goede
heupband, dubbele ritsen en reflecte-
rende strepen op de mouw complete-
ren het geheel.

De regenbroek is niet, zoals veel van
die bombastische regenbroeken, moei-
lijk aan te trekken. De gemakkelijke,
lange ritsen en regenflappen in de pij-
pen maken de broek tot een handig
kledingstuk. Je kan het pak kopen bij
de meeste fiets- en sportzaken in de
kleuren zilver met marineblauw en
zilver met kastanjerood. De broek kost
ƒ119,-, het jack / 249,-.

Draion mode.
voor de ;
aller j ongsten
Velen zweren, wat stoffen betreft, i»
puur natuur, weer anderen, de méei
praktisch ingestelden, kiezen voo;
draion. Zeker voor kinderkleding heef'
draion veel voordelen zoals gemakte
lijk te wassen, snel te drogen en zelder
te strijken. • ,ji

In draion is er deze zomer de steen1

en sportieve stijl. Nonchalant en comj

fortabel zijn de kenmerken voor öe
vrijetijdskleding, waarvoor jarenlang
legeruniformen en traditionele werk-,
kleding de inspiratiebron waren. ;« j

l

Misschien ligt het aan de Olympi-|
sche Spelen, maar ook de sport is;'dil',
jaar volop aanwezig in de ruimvallëh'|
de kinderbroeken en de sweatshirtsj
Deze laatste zijn er in stralende klem
ren rood, blauw en groen, maar ook$x'
roomwit. ' .

De wijde, kleurige truien hebber'
vaak grove structuursteken en stöeii
en sportief zijn de trefwoorden voor,.d«-
dralonkinderkleren van deze zomeA '

>s i
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van het paard één groot hippisch feest
ZANJÖVOORT - Alle ingre-

',ientejn voor een appetijtelijke
/eek ,van het Paard waren ook

deze keer duidelijk aanwezig
|,Het v#erd een uitgebreid hippisch

£ nu met zeven smakelijke gan-
ren, niet alleen voor de fijnproe--

vers, maar ook voor de steeds
groter wordende massa gemte-
resseerde dorpsgenoten en toe-
nsten De hoofdschotel was weer
de Kortebaandravenj, maar ook
de bij gerechten waren meer dan
de moeite waard. Ook de weergo-
den gooiden geen roet in het eten
.en zodoende kan de orgamseren-
de Stichting Hippodrome Zand-
voort terugzien op een geweldige
reeks paardenevenementen

, Pony-races
Na de geslaagde dressuurwedstnj-

den bij ruitersportcentrum Zand-
voort aan de Keesomstraat stonden
de spectaculaire pony-races op het
programma Dertig driftige viervoe-

', tertjes en hun nerveuze bezitters hiel-
den de vele kijkers enkele uren ge-
boeid bezig met hun snelle spurts
langs de vloedlijn Het festijn begon
iets later dan was gepland en als ge-
volg daarvan dreigden de opkomen-
de ?ee en de invallende duisternis de

' afvalrace op het strandtraject voor-
' tijdig te doen eindigen, maar speaker

Alfred Abbenes hield de vaart erin en
' zo kwamen bekers, rozetten en ande-

re ereprijzen toch nog op tijd bij de
meest rappe amazones en ruiters te-

' recht Bij de pony's tot 130 cm waren
dat Smdy Horeman met Dusty, Lin-
da v d Gnjn met Speedy en Bianca

Visser In de categorie van de iets
meer uit de kluiten gewassen pony's
eiste Kiki Bova met Shanf de eerste
prijs voor zich op, op de paardevoet
gevolgd door Annemane de Kort met
Patty Jun en Mandy Lubbe met La-

Crossen en springen
Het decor van de Zandvoortse

paardenweek verplaatste zich toen
naar de gezellige manege De Bokke-
doorns aan de Zeeweg Temidden
van een prachtig brok natuur werd
daar m de accommodatie van Klaas
Walekamp eerst een stevige cross-
country verreden, die op zaterdag-
middag de volgende uitslag oplever-
de l Jacquelme Kuitwaard met Dia-
na, 2 Heidi Regeer met Dewhn, 3
Karin v d Bosch met Dune Op de-
zelfde locatie was de zondagochtend
ingeruimd voor een spnngconcours,
dat met vijftig deelnemers eveneens
een groot succes werd In de diverse
categorieën kwamen als winnaars uit
de bus Claudme v Dam met Tmy, J
Laseur met Dimple, eveneens met
Sicco en met Femando

Borstelen en mikken
Na al dit boeiend randgebeuren bij

manege en op het strand kwam dan
zondagmiddag het dorpscentrum
aan bod De massale keuring van po-
ny's en paarden op het Gasthuisplem
bracht deze keer niet minder dan 110
fraai geborstelde en opgepoetste
viervoeters binnen de hippische are-
na De deskundige keurmeesters
Dick Treur en Rob v d Berg hadden
het moeilijk bij het bepalen van de

ZANDVOORTSE SEXY GIRL

WINT KORTEBAAN

allermooiste schoonheden en het tal-
njk en opgetogen publiek bleek het
uiteindelijk wel eens te zijn met de
annoncenng van de winnaars Dat
werden bij de kleine pony's I Petra
v d Berg met Chila, 2 Lmda v d
Gnjn met Bella, 3 Corme Mooser
met Lady

De rubriek van de grotere pony's
leverde de volgende winnaars op l
Brigitte Bol met Izmar, Mandy Lub-
be met Lady 3 Nathalie Veenstra
met Red Rabbit In de twee catego-
neen fraaie paarden gingen de bekers
bij de mini's naar l Joop Stevens
met Salin, 2 Lmda Treur met Sagun-
to, 3 Rachel v Duin met Ijardo, bij
de forsere paarden l Irma Vermeu-
len met Aragon, 2 Anjevd Linden
met Vanessa, 3 Jeroen v d Berg met
Ungit Maai er waren veel meer pnj-
zen en pnjsjes, want het Hippodro-
me-bestuur en de middenstand wa-
ren met karig geweest

Ook het traditionele ringsteken le-
verde weei een kostelijk schouwspel
op Bijna veertig combinaties wier-
pen zich met elan in de strijd en al
gauw bleek dat rijkunst en zuiver
mikken om de ring te bemachtigen
niet eenvoudig zijn te combineren
Monica Verwey met Vosy demon-
streerde de meeste precisie en werd
na veel spanning eerste, op de voet
gevolgd door Nathalie Verwey met
Cora, Mireille Ottelim met Tnsca en

Willeke v d Vecht met Hisha

Sexy Girl eerste
Dat de Zandvoortse draver Sexy

Girl van Joop van Dam na een prach-
tige kortebaandnjvenj in de Zee-
straat de Grote Prijs van de ABN ten
bedrage van ƒ 3750 - binnenhaalde,
was zonder meer de sensatie van de
paardenweek De climax kreeg ge-
stalte tegen een vrijwel ideaal decor
dertig geselecteerde dravers met ge-
routmeerde pikeurs op de sulky, veel
kijkers, een gezellig parcours en een
perfecte organisatie

Eigenaar-trainer Joop van Dam,
zelf een verdienstelijk rijder, had
toch maar de uitgekookte pikeur
Ruud Pools op de sulky gezet om zijn
bruine ruin door de zware omlopen te
loodsen En dat lukte wonderwel,
want de ene na de andere grote naam
verdween van het programma

Voor Sexy Girl die overigens als
eerste Ullustre Queen van de lijst had
afgevoerd, moest er eerst kort voor
de start een deel van het verbrede
trottoir op de hoek van de Halte-
straat - een pas gerealiseerde ver-
keersingreep - worden opgebroken
De officials van de NDR keurden de
nieuwe situatie namelijk af, omdat
de ter plaatse versmalde Zeestraat te

• Cross Country özj de Bokkedoorns
gevaarlijk voor rijders en paarden
zou worden

Het karwei was gauw geklaard en
het draversfeest kon op tijd begm-
nen Na vier uur prachtige paarden-
sport kwam de op de kortebaan de-
buterende Sexy Girl in de finale
naast hengst Prins Benjamin aan de

l Foto Dick Loeneni
start en ook de moest het in twee nt-
ten afleggen tegen de verrassende en
populane merry van Van Dam Het
kortebaanfestijn was compleet en
voorzitter Johan Beerepoot kon bij
de prijsuitreiking dan ook terecht
spreken van een groot succes

Wethouder Jongsma en ABN-direc-

teur assisteerden de Hipodrome-
voorzitter bij het uitreiken van de ve-
le geld- en ereprijzen en daarna werd
er in het horeca-etablissement nog
lang nagepraat en menig drankje ge-
dronken op het daverend debuut van
Sexy Girl

_r • Fraai geborstelde en opgepoetste viervoeters op het Gasthuisplem
.„/Foto Dick Loenen)

• Geroutineerde pikeurs op de sulky, veel kijkers, een gezellig parcours en een
perfecte organisatie bij de Kortebaan draven] op de Zeestraat (Foto Dick Loenen)

• Ponyraces op het stiand driftige viervoeters en nerveuze berijders
(Foto Dick Loenen)

ZANDVOORT - Het veertien-
de Zandvoortmeeuwen zaalvoet-

^baltoernooi is weer achter de rugTen kon ook nu m de analen wor-
den bijgeschreven als zeer ge-

'slaagd Zeer vele toeschouwers
hebben de afgelopen weken het
sportieve festijn gevolgd met als
Ttlap op de vuurpijl zo'n twaalf-
Jionderd toeschouwers, die de fi-
.nale-avond bezochten. Een
avond die er best mocht zijn al

-bracht de strijd om de Nuts-
spaarbanktrofee niet dat spekta-
kel dat er van verwacht werd De
Klikspaan was veel beter dan
Pim Janssen en won zeer gemak-
kelyk met 7-1. De tweede divisie
finalisten zorgden voor meer
spanning en Zandvoort Centrum
won hier de beker ten koste van
Autovision, 5-3 Bij de veteranen
was het Looman Optiek dat een
sterk slot van de kompetitie be-
loond zag worden met een 7-3 ze-
ge op Hairshop en daardoor het
kampioenschap.

De Klikspaan kwam in de finale
door m de halve eindstrijd ex-kam-
pioen Hong Kong na veel spanning
met 3 2 te verslaan Hong Kong nam
een 2-0 voorsprong, maai De Khk-
spaan kwam sterk terug en wist zich
alsnog zeker te stellen van de zege
Pim Janssen kwam m de halve finale
u't tegen Smit Sportpiijzen en won
met 5 3

De finale tussen De Klikspaan en
p"n Janssen kenmerkte zich door

• een aftastend begin De Klikspaan
was technisch beter en kwam tot eni-
ie schoten zonder tot resultaat te ko-
men Pim Janssen kon de defensie
van De Klikspaan niet in moeilijkhe-
öen brengen waardoor de strijd al-

VETERANENTI TEL VOOR LOOMAN

De Klikspaan en Zandvoort
sterke winnaars ZVM- toernooi
lengs een eenzijdig beeld kreeg On-
der leiding van balvirtuoos Simon
Tahamata ging De Klikspaan toen
op jacht naar doelpunten Na zeven
minuten soleerde Simon Tahamata
door de Pim Janssen-defensie en
toen was het voor Frank Neeskens
niet moeilijk meer om te scoren Pim
Janssen kwam direkt dicht bij de ge-
hjkmaker, doch doelman Gerard Hol
het zien met voor niets de minst ge-
passeerde doelman van het toernooi
te zijn

Matthieu Schutter voerde de stand
op naar 2-0 en toen Simon Tahamata
3-0 op het scorebord bracht was de
strijd gestreden Vlak voor de rust
kon John Weijers nog iets terug doen
voor Pim Janssen, 3-1 In de tweede
helft bepaalde De Klikspaan volledig
het spel Simon Tahamata knalde
schitteiend in de bovenhoek en Wil-
lem de Zwart zorgde voor 5-1 On-
danks deze achterstand probeerde
Pim Janssen er nog wat van te ma-
ken Zij kwamen nu meer m het offen-
sief maai schoten te onnauwkeurig of
vonden Gerard Hol in een uitsteken-
de voim De Klikspaan kieeg daar-
door mimie en Simon Tahamata en
Frank Neeskens konden zich toen ge
heel uitleven Zij bepaalden tenslotte

de eindstand op 7-1
Aanvoerder Ron Goossens stelde

na afloop van de zeer verdiende
winst „Pim Janssen speelde minder
sterk dan in de voorgaande wedstnj-
den, daardoor zijn wij niet in de pro-
blemen geweest Ook werd het daar-
door niet zo spannend Tegen het ein-
de kreeg Pim Janssen enige moge-
lijkheden maar ze maakten het met.

Nu waren we te sterk en voor een
spannende strijd heb je twee sterke
teams nodig In de slotfase lieten Si-
mon en Frank nog enige technische
staaltjes voetbal zien zodat het toch
wel leuk was "

De derde prijs ging in de eerste di-
visie naar Smit, dat Hong Kong met
3-2 vei sloeg

De finale m de tweede divisie was
bijzonder spannend Zandvoort Cen-
trum en Autovision maakten er een
aanvallende partij zaalvoetbal van
waardoor beide teams goede kansen
creëerden In de tiende minuut waren
het de mannen van sponsor De Puur

De klikspaan win-
naar zaalvoetbal-
toernooi eerste di-
visie (Foto Dick
Loenen)

die door Pieter Keur een 1-0 voor-
sprong namen Lang heeft de vreug-
de niet geduurd daar John van der
Zeijs voor Autovision de gelijkmaker
enige minuten later scoorde

Het begin van de tweede helft be-
gon wat minder maar toen Gerard
Koper Zandvoort Centrum op 2-1
had gebracht sloeg de vlam in de
pan Rob van der Berg scoorde fraai
3-1 en even later leek de strijd m het
voordeel van Zandvoort Centrum be-
shst toen Gerard Koper 4-1 het aan
tekenen Autovision legde zich ech-
ter met neer bij deze achterstand en
toen Zandvoort Centrum met een
man minder kwam te staan keerde
de spanning volledig terug Autovi-
sion kwam terug tot 4-3 en kreeg een
geweldige mogelijkheid op de gelijk-
maker maar doelman Ton Hendriks
redde schitterend Hendnks wierp de
bal toen direkt naar Ron van der
Berg die met het hoofd 5-3 scoorde en
daarmede stelde hij de zege veilig

In de strijd om de derde en vierde
plaats was Duivenvoorden duidelijk
de betere en vesloeg Reprox met 5 O

Bij de strijd m de veteranenklasse
was eveneens de spanning te snijden

Zandvoort Cen-
trum winnaar
zaalvoetbaltoer-
nooi tweede divi-
sie (Foto Dick Loe-
nen)

Hairshop ging tot aan de laatste wed-
stnjd aan de leiding en had aan een
gelijkspel tegen Looman Optiek vol-
doende voor de titel Looman Optiek
was er echter op gebrand om het
kampioenschap te prolongeren en
mede door vier doelpunten van Ruud
Geels wisten zij dat ook te bewerk-
stelhgen Hairshop was niet opge-
wassen tegen een ontketend Looman
Optiek en moest met 7-3 het onder-
spit delven, waardoor de titel bij
laatstgenoemd team bleef

Een van de organisatoren Piet Pij-
per was na afloop blij dat het ei op
zat „Het is een zeer sportief toernooi
geweest wat afgesloten werd met een
uitstekende avond Uit reakties
blijkt dat ledeieen tevreden is en on
danks het vele werk gaan we volgend
jaar opnieuw het toernooi houden

Dat is het vijftiende toernooi en dan
willen we pioberen iets extra's te
doen, een interland misschien maai
dat komt dan wel", aldus een tevie-
den Piet Pijpei

ClOS-diploma Rob Gansner
ZANDVOORT - Onze plaats-

gcnoot Rob Gansner is er in ge-
slaagd om na een driejarige stu-
die, voor opleiding tot sportlei-
der, het ClOS-diploma te bcha-
len. Rob Gansner specialiseer-
de zich voor het vak voetbal,
dat wil zeggen, twee jaar cursus
volgen en het laatste jaar in
Zeist waar hij het diploma Oe-
fenmeestcr I behaalde Met het

B
behalen van het ClOS-diploma l
waren de nevenvakken rekrea-
tiesport, sportmassage, zwem- |
men en STKA (sporttechnisch •
kader adviseur) gemoeid. Het •
volgende seizoen gaat Rob |
Gansner zijn studie in de prak- _
tijk brengen bij de voetbalver- l
enigmg VEW (Heemstede), al- •
waar hij de gehele jeugd onder "
zijn hoede zal nemen. |

3PORÏ KOUT

Prijzen
zaalvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - Bij de loterij die
plaats vond ti)dens het Zandvoort-
meeuwen zaalvoetbaltoernooi, zijn
de prijzen op de volgende nummers
gevallen 245 258-349 537-563-575-742-
754 865-881-1287-1294 1342-1399 1405-
1411 1458 1730 1855-1950-1962-2028-
2188 2189-2226 2326-2362 2368-
24462492- De pnjzen zijn af te
halen bij mevi van Wilpen tel 17700

Tafeltennissers
gezocht

ZANDVOORT - Het bestuui van

het buurtcentrum „'t Stekkie" is op
zoek naar mensen, die willen helpen
om in het nieuwe seizoen de tafelten^
nisclub nieuw leven in te blazen De
vereiste materialen zijn leeds aanwe-
zig Degene die hiervoor belangstel-
ling hebben, kunnen bellen naar
Wietze Prins, telefoon 16055

Hoe de duiven
vlogen

ZANDVOORT - De Zandvoortse
postduivenvereniging PV Pleines 01-
gamseerde onlangs een wedvlucht
vanaf Pt St Maxcence De vogels
vlogen over een afstand van 368 km
Ze werden gelost om 7 uur en de eei
ste duif werd om 12 04 uui getoond

Uitslag
1 H Heilegers l 10. 16 20
2 R Hanns 2 19
3 R Dnehuizen 3 6
4 P Peters 4 7 15, 17
5 H Lansdoip 5, 8, 12
6 E v d Meulen 9 13, 18 22
7 J P Heeremans 11, 21
8 J B Koper 14

Tennistoernooi
ZANDVOORT - Niet alleen men

sen uit het district en van ver daai-
buiten nemen deel aan het open B en
C tennistoernooi, dat dooi de Tennis
vereniging Zandvoort van l tot 7 )uh
wordt geoigamseerd maai ook een
aantal buitenlanders waaronder di ie
Duitsers, twee Zweden en een Amen
kaan Ook bekende eeiste klasse spe
Iers en overgangsklasse A spelers uit
Amersfoort, Schagen Amsteidam en
Alkmaar geven acte de piesence

Het was voor wedstnidleider G
v d Toom en bondsgedelegeeide A
Smit moeilijk een prognose omtient
de juiste sterkte-indelmg te maken
Desondanks is bij de heren B Hans
Schmidt als eerste geplaatst en bij de
dames-B Ellen Driebergen als eeiste
In de C-afdelmg zijn dit bij de heien
Marcel Dijkstra en bij de dames Sas-
kia Hendrikse

Dit tennistoernooi, dat wanneei
het weer het toelaat, op zateidag 7
juli zal worden besloten, wordt in zijn
geheel op het tennispaik De Glee m
Zandvoort gespeeld

Iedereen die houdt van een goede
tenniswedstrijd wordt aangeraden
om op zondag, de avonden en de fina-
ledag het tennispaik te bezoeken
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AFKONDIGING

"Wmkelsluitingsverordening 1984"

Buigemeestei en \vethouders van Zandvoort
maken bekend, dat de bij raadsbesluit van
27 maai t 1984, no. 8(e), vastgestelde

"Winkelsluitingsverordening 1984"
voot oen ieder, gedurende drie maanden, op
de gemcente^ecretai ie ter lezing is gelegd.
De vetotdenmg is voorzover nodig overeen-
komstig hè' bepaalde m de Winkelsluitings-
wet, goedgekeurd door de Staatssecretaris
van Economische Zaken bij besluit van
?1 mei 198,, no 784/WSW/l 14.
Zi j lieed* m weiking met ingang van de dag
volgende op die van de afkondiging.

Zandvooi t, 28 juni 1984.
Buiqomeestei en wethouders van Zandvoort,
De Sacietans, De Burgemeester,
A H Meits, H. Machielsen.

GEMEENTE

„SPLIT"
ZIJ LWEG 86-HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a f 13.75 p.p.

Ook voor partijtjes.
goulashsoep met stokbrood
div. soorten geroosterd
vlees
pu ree-saus
Servische salade
palacinka

Van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
LIVE-PIANOMUZIEK

Wie komt ons team
versterken?
Wij vragen op zeer korte termijn een

jongeman
voor diverse werkzaamheden op
ZATERDAG.
Liefst met technische opleiding en rijbewijs.
Interesse7

Bel op of kom even langs!

zandvoort
'

?1 5346

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 38 12 /1 2518
Deskundig gdvies,

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

FIRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:

02507-17959
Ook voor uw overige

loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

H.H. Strandpav.expl.
Ziek van slecht weer en

problemen?

Wij zijn genegen van u tegen
billijke prijs te kopen
(evt. ook naaktstrand)

Brieven onder nr. Z778bur. v. d. blad.

De advertentie is één van de belangwekkendste
en moeilijkste der moderne literaire vormen.

A. HUXLEY (1894-1972)

Horlogerie C. WAANING
HfcT KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft daar niet de minste moeite mee omdat zijn

horloges, klokken en wekkers van een dusdanige klasse
zijn dat ze zichzelf al aanprijzen.

In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken.
We zijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en

horloges.
Prijsopgave vooraf, volledige garantie.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

RubbolJachtldk
Kleurloos
Wat goed is voor het bovenwarerschip
is ook goed voor andere blanke lak
afwerkingen. Als zo'n blanke lak het
zwaar te verduren heeft, kies dan voor
Rubbol Jachtlak kleurloos.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2-Zandvoort

Tel.02507-1 5602/023-2861 82

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat26,
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

GEVRAAGD:

KAMERMEISJES
SERVEERSTERS

HotelT.FaberJr.
Poststraat 9

ZANDVOORT

Tel. 02507 - 13588

TE KOOP of TE HUUR GEVRAAGD:

GARAGE

BEDRIJFSRUIMTE
in centrum.

Tel. dinsdag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 14.00 uur:

1 9535
of schrijven t.a.v.

Play-ln BV - Kerkstraat 11

TE KOOP:
HOUTEN VLET

.±. 5 m, met karen
15 pk Evinrude motor,

anker, zwemvesten, boei
en roeispanen.

Tel. 12914
Burg. Engelbertstr. 64,

Zandvoort.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand • leven
alle verzekeringen

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
SCHUIFPUIEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

SOFT-IJS
R. v. d. Werff
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiü
I FLINKE

afwashulp
GEVRAAGD

voor de avonduren.

| Vtsrestaurant Bad Zuid Tel. 1343
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

SCHILDERWER!
AUG. v. d. MUI
Marisstraat 13A - Zandvooi)

Telefoon 15186

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7-Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

PASFOTO'!
Klaar terwijl u |

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURGl
Haltestraat 8
Zandvoort

Dubbel plezier met
zomerse bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUY!
Haltestraat 65 - Zandvoor

De specialist Tel. 1 20 60
in al UW Denk aan uw tuin, ook daar zij

bloemwerken. w'iin gespecialiseerd.

l,;

ARTIKELEN BLIJVEND
PRIJS VERLAAGD!

VOORBEELD NO. 1

Jtr*=ssu
* îWf

V^i %$L
^""*S- l^N~ 4Tl V-""

VOORBEELD NO. 2

Zwitsal
baby shampoo

DE ECHTE

nuf.3J9

VOORBEELD NO. 3

Jordan*
SUPER

TANDENBORSTEL

au f f, 59

VOORBEELD NO. 4

NIVEA CRÈME

200 ML

CRÓÓÓÓÓÓTE POT

nu f. 2,69
NIVEA. ALLES WATJE HUID VRAAGT.

VOORBEELD NO. 5

Pampers
DRAACKARTON

nu f. 26,95
HEBBEN WIJ DUS NOG 295 ARTIKELEN!!!

étere in Zandvoort! HALTESTRAAT 8, ZANDVOORT
TELEFOON: 02507-161 23.

COSTER BV

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort

Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

• Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Vuurboetstraat 14zw.

BENEDENWONING
direct aan boulevard met uitzicht op zee en

tuin voor, zij en achter.
Ind.: grote L-vorm woonkamer, 1 slaap-
kamer, keuken, douche en toilet; beneden-
verd.: 2 kamers, hobbykamer, was- en

stookruimte
Grote parkeerplaats.

Vraagprijs f295.000.- k.k.

ZANDVOORT
De RuyterstraatSS

3 KAMERFLAT
aan boulevard.

Ind.: entree/hal, woonkamer, 2 slaapkamers,
toilet, badkamer/douche, keuken.
Met balkon voor (zuiden) en achter.

Berging op de begane grond.

Vraagprijs f 128.000.- k.k.

ZANDVOORT
Ostadestraat

Geheel gerenoveerde

BOVENWONING
met ruim zonneterras.

Ind.: entree, grote woonkamer, slaapkamer,
keuken, badkamer met douche en toilet.

Vraagprijs / 85.000.- k.k.

ZANDVOORT

Ampèrestraat

BEDRIJFSRUIMTE
in industriegebied.

Voor diverse doeleinden geschikt,
ca. 52 m2. ',

Vraagprijs f 75.000.- k.k.

ZANDVOORT
Dr. C. A. Gerkestraat

BOVENWONING
Ind.: woonkamer en-suite, 2 slaapkamers)

keuken, badkamer met douche en toilet;
2e verd.: met vaste trap, ruime zolderkamei]

met kitchenette en slaapkamer.

Vraagprijs f 98.000.- k.k.
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't Gaat nooit zo goed dat 't niet
beteren nooit zo slecht dat't niet
erger kan gaan. Guido Gezelle
(1830-1899)
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• HUISVESTING
— PvdA pleit voor
instelling advies-
groep 3
3 • POEZEBEESTEN

— kijken uit naar ei-
gen thuis

• EEUWFEESTELING
- mevrouw M. de
Zwart viert hon-
derdste verjaardag

5 • PEUTERS
yierden feest

• KUNSTZWEMMEN
- in de Duinpan.

3

7
7

• SOFTBALLERS
— doen het goed in
Zandvoort

• KUSTZEILEVENEMENT
- werd een span-
nend schouwspel 7
9

• NOORD-HOL-
LAND - biedt meer
dan zee en duinen
Catamarans in de
branding

ZANDVOORT - De grote stroom
toeristen is tot nu toe uitgebleven.
In deze eerste juliweek is het wel
wat drukker dan normaal in de bad-
plaats, maar dat het hoogseizoen in
volle hevigheid is losgebarsten kan
moeilijk worden beweerd.

Bij het begin van de vakantie in
Nordrhein/Westfalen waren meer
gasten uit het buurland verwacht.
Maar volgens WV-directeur Theo
Hilbers is het een uitgemaakte zaak -
en dat is al jaren zo - dat bij het be-
gin van de vakantie niet opeens
drommen mensen hun spullen bij el-
kaar pakken, en op weg gaan naar de
kust. Daar is zeker een dag of vijf
voor nodig, zo is zijn ervaring, om
die beroemde stroom op gang te la-
ten komen. En ook in Duitsland kij-
ken de mensen naar het weerbericht,
in de krant en op televisie. En dan
vragen ze zich, zoals ieder ander, af:
zullen we wel gaan? Buien, af en toe
zon, temperatuur maximaal zestien
graden, zeewater nog te koud om in
te zwemmen, strandverwachtingen
voor de komende dagen: matig. Zo'n
vijftien tot twintig jaar geleden,
zegt hij, werden de vakanties vast-
gelegd tussen Kerstmis en nieuw-

Toeristen laten nog op zich wachten
jaar. Dat was dan geregeld, punt uit.
Maar veel mensen zijn mobieler ge-
worden. De auto staat voor de deur
en ze stappen er in als ze zin hebben.
Er is geen hotel besproken. En als ze
dan richting kust rijden en bij Am-
sterdam zien ze donkere wolken, dan
zeggen ze: we slaan linksaf naar
Spanje. Mensen durven veel makke-
lijker dan vroeger te besluiten.

Dat maakt Zandvoort erg afhanke-
lijk van het plotseling op gang ko-
men van de tocristenstroom. En, Hil-
bers ontveinst dat niet, vooral de
strandpachters. Ze hebben door het
veel te koude weer van de afgelopen
weken niet alleen te maken met een
sterk verminderd aantal verblijf-
stoeristen, maar ook nog eens aan-
zienlijk minder dagjesmensen. Ook
uit ervaring weet hij echter dat als
de zon over een uur gaat schijnen,
anderhalf uur later het strand vol
zit. De mensen staan allemaal in de
startblokken. Even mooi weer - en
het is inpakken en wegwezen.

Probleem van de strandpachters
en hoteliers en pensionhoudcrs is

echter dat het bed van de man en de
vrouw die vandaag niet komen, mor-
gen niet dubbel belegd kan worden.
Er zijn ook berichten dat reserverin-
gen uit West-Duitsland door de sta-
kingsgolf die men net achter de rug
heeft, geannuleerd moesten worden.
Daar liggen dan volgens Hilbers zo-
wel emotionele als funancicle rede-
nen aan ten grondslag. Alleen in sep-
tember zou er nog iets ingehaald
kunnen worden. Hilbers wil niet de
kop in het zand steken en zeggen dat
het allemaal wel mee zal vallen. Aan
de andere kant meent hij dat je er
geen steek mee opschiet als je elkaar
de put inpraat. Zelf is hij van nature
optimistisch. „Mocht het weer om-
slaan, dan zitten we midden in de zo-
mer!"

Evenementen kunnen ook nog veel
goed maken. Zo heeft het kustzeil-
cvcnement afgelopen weekeinde
echt wat betekend voor het strand-
bezock. Het bezoek van de Suisse
Corvette Club International aan het
circuit bracht 150 leden naar Zand-
voort, die van donderdagavond tot

maandag in hotel Bouwes logeer-
den. Dit soort evenementen moeten
we meer hebben, vindt hij. Jammer
genoeg gaat het met enige fanfare
aangekondigde strandspektakel,
met optreden van een steelband, een
popgroep, fotowedstrijd en parachu-
tespringen, aanstaand weekeinde
niet door. Het servicebureau E. van
Liemt uit Haarlem, dat zo'n spekta-
kel driemaal in het hoogseizoen wil-
de houden, moest laten weten dat
men de zaak niet rond had gekregen.
Dat heeft ons wel in de problemen
gebracht, zegt Hilbers. De vergun-
ning van de gemeente was al gcge-
ven; op het laatste moment wordt
het dan afgezegd.

Op de vraag of een speciaal weer-
bericht voor de kust en misschien
zelfs speciaal voor Zandvoort niet
een uitkomst zou kunnen betekenen,
reageert Hilbers enthousiast. Afge-
lopen zondag bewees weer eens dat
het KNMI-weerbericht met zijn ma-
tige strandverwachtingen voor de
middag er fors naast zat. De hele dag
een stralende lucht boven Zand-

voort, wat iemand in Haarlem bij-
voorbeeld al niet kon bevroeden
doordat daar dikke wolkenpartijen
overdreven. Zo'n Zandvoorts weer-
bericht, dat op een band wordt inge-
sproken, zou erg belangrijk zijn, zegt
Hilbers. We blijven er ook op hame-
ren, maar de financiële en organisa-
torische problemen moeten niet
worden onderschat. Er is overleg
gaande met andere kustgemi-enten
en de PTT. De WV-directeur weet
ook heel stellig hoe dat weerbericht
er uit zou moeten zien: niet alleen
matige of goede strandverwachtin-
gen maar ook: veel zon, hoog water,
matige wind of juist andersom: veel
wind, te koud om te zwemmen maar
uitstekend om te wandelen. Een ob-
jectief en waarheidsgetrouw weer-
bericht derhalve, en uit de eerste
hand.

Zijn eigen weerbericht is voorlo-
pig nog niet beneden nul.

Zeker, er zijn nog voldoende bed-
den in Zandvoort. „Maar even een
straaltje zon - en je krijgt die last-
minute-boekingcn. Dan komt die
stroom alsnog. Ik wil de mensen
geen zand in de ogen strooien, maar
het kan zich allemaal nog ten goede
keren!"

rrouw gewond bij
poging dief aan te
louden

J ZANDVOORT - Een 60-jarige
landvoortse is op zondag l juli ge-
lond geraakt toen ze achter een jpn-
len aanging, die ze in haar woning
lan de Brederodestraat had betrapt.
Ie zette de achtervolging in met haar
uto, maar sprong uit haar voertuig
p het Ir. Friedhoffplein om de jon-
en lopend in te halen. Tijdens de
chtervolging kwam de Zandvoortse
en val waarbij ze een gat in haar
oofd, een wond in haar lip en ver-
noedelijk een hersenschudding op-
Lep. Ze was danig in de war over het-
;een er gebeurd was en kon de politie
;een duidelijk beeld geven. De politie
s bezig een onderzoek naar de dader
n te stellen.

Zandvoort
*antrekkeïijk voor
dieven

ZANDVOORT - Ook de afgelopen
veek bleek de badplaats' weer een
;rote aantrekkingskracht uit te oefe-
len op misdadigers. In totaal werden
er zes personenauto's gestolen, elf
naai werden er goederen uit auto's
;ehaald, een aantal auto's werden
vernield en er werden twee motorfiet-
;en en zeven fietsen ontvreemd. Er
werd in twee strandtenten ingebro-
cen en een poging tot inbraak in een
ierde strandpaviljoen kon worden
voorkomen. In een strandtent wer-
len enkele kassa's opengebroken en
,wee speelautomaten opengebroken,
vaarbij zowel een aanzienlijke hoe-
veelheid geld alsmede een hoeveel-
leid sigaretten gestolen. Bovendien
verden een surftas, een surfpak, een
nastvoet, vier vinnen, gereedschap,
landdoeken en drie pullyhaken ont-
vreemd. De waarde van de tas met
nhoud bedroeg alleen al ongeveer
1480.-. Uit de tweede strandtent

'erdwenen twee radio's, een houten
.ierkistje met ƒ 300.-, een zakreken-
nachine, vier flessen jenever, vier
lessen cognac en een fles sherry als-
nede een hoeveelheid snoep.

[aximum snelheid
gewijzigd
ZANDVOORT - De maximum

snelheid op de Zandvoortselaan is
sinds kort gewijzigd. Na de bebouw-
de kom van Zandvoort is de maxi-
tnum snelheid nu 80 km per uur tot
aan de bebouwde kom van Bentveld.
Daarna is de maximum snelheid
weer 70 km per uur. Borden die de
maximum snelheid vermelden zijn
inmiddels geplaatst.

ZANDVOORT - Een 63-jarige
Zandvoorter is dinsdagmorgen bij
een houthandel in de Swaluestraat
een deel van zijn rechterwijsvinger
kwijtgeraakt doordat hij onvoorzich-
ting een restant hout van een tafel
haalde, terwijl de cirkelzaag nog uit-
draaide. Het slachtoffer is in een zie-
kenhuis voor zijn verwonding behan-
deld.

De tijdelijke behuizing aan de kop Van Lennepweg: uitzicht op zee en circuit. (Foto Berlott).

over zee en circuit

De verhuizing in -volle gang. (Foto Berlott).

ZANDVOORT --- Erg tevreden
zoals het allemaal verlopen is. Zo
luidde vrijdag de eerste reactie
van korpschef Menkhorst over
de verhuizing, de dag tevoren
van het oude politiebureau aan
de Hogeweg naar de tijdelijke
huisvesting aan de Van Alphen-
straat, aan de kop van de Van
Lennepweg. Acht en soms tien
mensen van verhuisbedrijf Baars
uit Haarlem klaarden op één dag
de loodzware klus om een heel
politiebureau met zijn meubilair
en paperassen over te brengen.
Maar, zegt de korpschef, het is
ook aan de enorme betrokken-

GERT TOONEN OVER HUIZEN VAN LENNEPWEG

„Er zijn stomme fouten
gemaakt bij de selectie"

ZANDVOORT - Op verzoek van Gert Toonen (PvdA) werd dins-
dagavond de procedure rond de toewijzing van de te bouwen wonin-
gen aan de Van Lennepweg aan de agenda van de commissie maat-
schappelijk welzijn en volksgezondheid toegevoegd. Toonen wilde
precies van voorzitter Jongsma weten hoe de door de raad vastge-
stelde selectieprocedure rond de toewijzing was 'verlopen. De raad
had bijvoorbeeld ingestemd met het toewijzen op grond van urgen-
tiepunten, die verkregen werden door mensen met kinderen die al
een groot aantal jaren op flats wonen.

Bij de uitvoering van de selectie
blijkt nog een punt te hebben meege-
speeld, namelijk de hoogte van het
inkomen van gegadigden. Daarbij

(Advertentie)
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komt dat deze norm niet door de ge-
meente getoetst is, maar door de
bouwer van de huizen. De grootste
ergernis voor Toonen was het feit dal,
bij de selectie zodanige fouten zijn
gemaakt dat mensen die nu buiten
de boot vallen zeer waarschijnlijk wel
in aanmerking voor één van de hui-
zen waren gekomen. „In één geval is
het formulier van de aanvrager op
onverklaarbare wijze zoek geraakt en
daardoor heeft deze geen eerlijke
kans gekregen bij de toewijzing. In
het andere geval dat mij bekend is,
voldoet de kandidaat aan de finan-
ciéle normen, heeft hij tien urgentie-
punten en ook nog twaalf flatjaren.
Alles bij elkaar ruim voldoende om in
aanmerking te komen, ik schat zo on-
geveer een achtste plaats", betoogde
een steeds bozer wordende Toonen.

Wethouder Jongsma bracht tegen
de woorden van Toonen in dat de ge-
meente toch de nodige zorgvuldig-
heid had betracht bij de selectie,
maar hij kon de commissieleden
moeilijk overtuigen. De VVD-leden
betreurden alleen de gang van zaken,
maar de andere leden lieten zich for-
ser uit over wat gebeurd is. „Er zijn
stomme fouten gemaakt, er is infor-
matie achtergehouden, u moet er
niet omheen draaien", vond Toonen.
Jan Termes noemde de tussenscha-
kel bij de selectie „uitermate onbe-

hoorlijk", terwijl de CDA-er Van As
vond dat gezien de feiten die door
Toonen waren aangedragen niet tot
afronding met de huidige geselec-
teerden kan worden gekomen.

Volgende week komen deze uitver-
korenen bij elkaar en worden de no-
dige papieren ondertekend. Voordat
die bijeenkomst plaatsvindt moet
wethouder Jongsma hebben onder-
zocht hoe het komt dat de fouten ge-
maakt konden worden. Bovendien is
het de wens van de commissie dat de
gedupeerden door Jongsma op de
hoogte worden gebracht van al hun
rechten. Van één van deze mensen,
werd via Toonen, bekend dat bij niet
toewijzen van één van de woningen
de nodige procedures tegen de ge-
meente worden aangespannen. Ri-
chard van As vond tenslotte: ,,Het is
weer een bekende zaak van oorzaak
en gevolg. Door het niet goed uitzoe-
ken van de feiten, door het niet goed
informeren van de raad ontstaan de-
ze dingen. Het gevolg is dat men
steeds minder vertrouwen in het col-
lege stelt."

heid en inzet van de eigen men-
sen te danken dat het allemaal
zo goed verlopen is.

Zo pakten de politie-ambtenaren
zelf alle dozen met documenten weer
uit. Soms mist iemand enkele dingen
als een agenda voor een vergadering,
maar over het algemeen was alles de-
zelfde dag al weer vindbaar. Het en-
thousiasme van de medewerkers
over de nieuwe verhuizing is groot.
„Zeer riant", zegt de korpschef er
zelfs van. Een beter gebouw, ruimer,
moderner. Was er in het oude bureau
600 m2 ruimte, hier is 800 m2 beschik:
baar. Dat betekent dat de werkruim-
ten groter zijn. Er is zelfs nog een ver-
gaderruimte over, maar helaas is
daar geen meubilair voor. Omdat het
om een tijdelijke behuizing gaat,
wordt dat ook niet aangeschaft. Een
echte vooruitgang is ook de uitbrei-
ding van het sanitair van vier in het
oude gebouw naar zeven toiletten in
het nieuwe. Het Zandvoortse korps
omvat 58 man/vrouw.

Enkele nadelen zijn er ook. Zo ligt
het bureau een beetje buitenaf voor
de Zandyoorters. En hoewel het veel
doelmatiger is, moet men voor be-
paalde afdelingen wel buitenom. Ook
celruimte ontbreekt. Omliggende ge-
meenten als Bloemendaal, Heemste-
de en Haarlem reiken op dit punt de
helpende hand met het beschikbaar-
stellen van cellen. Overigens kan een
arrestant in Zandvoort wel even vast-
gehouden worden in een aparte ka-
mer, met de deur op slot. Voor de
twintig dienstauto's is er ruim-
schoots parkeergelegenheid op het
binnenterrein. Het is echter niet de
bedoeling dat bezoekers daar ook
parkeren. De korpschef verwacht dat
er altijd wel voldoende parkeerruim-
te is in de omgeving.

Doordat de Zandvoortse politie op
voordelige wijze via het departement
over het gebouw zelf kon beschikken,
konden de kosten binnen de perken
blijven. Op dit stuk grond aan de Van
Alphenstraat, waar de gemeente nu
al zo'n 35 jaar over delibereert wat
daar kan worden neergezet, moest
eerst alles in gereedheid worden ge-
bracht: riolering, gas, water, electrici-
teit. De telefooncentrale moest ver-
huizen en ook alle verbindingsappa-
ratuur moest afgebroken en opnieuw
opgebouwd. Normaal, zegt de korps-
chef, verhuis je in één keer van de ou-
de naar de nieuwe huisvesting. Maar
doordat we op dezelfde plaats gaan
bouwen, moetje tweemaal verhuizen

Geslaagde
eindsprint

ZANDVOORT - Aan de
christelijke mavo „Jaap Kie-
wiet" hebben de volgende leer-
lingen het eindexamen met
goed gevolg afgelegd:
Robert Balk, Bert Bosman, Ki-
ki Bova, Mare Bijster, Bianca
Castien, Mariëlle van Dam, Ge-

rard Damhoff, Robert Drayer,
Annemieke Duivenvoorden,
Hans Peter Elsinga, Jack Goe-
degcbuure, Corinne van der
Heide, Paula Huberts, Brigitte
de Jong, Ard Keff, Jaap Koper,
Suzanna Koper, Tineke Koper,
Diana Molenaar, Willem Paap,
Son.ja Posthouwer, Emely Rit-
man, Olaf van der Smaal, Euge-
nie van Soest, Yvonne Steen-
bergen, Jeaninc Stobbelaar, Jo-
landa Versteege, Linda Vossen,
Leendert de Vries, Jcnneke Wil-
lemsen, Raymond Willemscn.

met al je spullen. Hij schat echter dat
de hele operatie noodhuisvesting, al-
les inbegrepen, de twee ton niet te
boven gaat.

Hij vermoedt dat de Zandvoorters
"snel de weg zullen vinden naar de
nieuwe post. Voor de toeristen blijft
de bewegwijzering in het dorp staan
zoals deze nu is. Alle bordjes wegha-
len zou een kostbare zaak worden.
Vanaf de Hogeweg komt er dan een
verwijsbord naarde Van Alphen-
straat/kop Van Lennepweg.

Voor de korpschef zelf is er geen
strategischer positie denkbaar. „Ik
denk dat ik uitkijk over de twee be-
langrijkste peilers van Zandvoort: de
zee en het circuit. Eigenlijk kan het
niet beter".

Inmiddels is woensdagmiddag om
vier uur de sloop van het oude bu-
reau „officieel" begonnen. In aanwe-
zigheid van verscheidene raadsleden
werd de „eerste steen" uitgehakt: de
steen die op 26 juni 1884 werd gelegd
door de toen 11-jange Romain Henri
Theodore David de Favauge. De eer
van het hakwerk viel te beurt aan een
gepensioneerde politieman en één
van de jongste agenten.

Na afloop was er gelegenheid, met
een heildrpnk op het nieuwe begin,
de tijdelijke werkomstandigheden
van de Zandvoortse dienaren der ge-
rechtigheid in ogenschouw te nemen.
Over een jaar kan er opnieuw ge-
proost worden in het gloednieuwe
bureau aan de Hogeweg.

Kunstmarkt en \
klederdrachten op j
Gasthuisplein [

ZANDVOORT - Komende
zaterdag 7 juli is het Gasthuis-
plein weer decor voor kunst en
folklore. Om l uur 's middgas
begint de kunstmarkt, georgani-
seerd door het Cultureel Cen-
trum Zandvoort, waaraan een
groot aantal kunstenaars deel-
neemt. Zoals steeds zal ook deze
kunstmarkt een grote verschei-
denheid te zien geven: aquarel-
len, olieverven, tekeningen
maar ook keramiek, textiel, sie-
raden, smeedwerk. Vanaf onge-
veer 6 uur 's avonds geven mu-
sici onder leiding van Dico van
Putten een muzikaal tintje aan
de kunstmarkt. De markt duurt
tot circa 10 uur.

Tijdens de kunstmarkt zorgt
de folklorevereniging De Wurf
voor allerlei aantrekkelijke uit-
voeringen. Zo wordt er een grote
klederdrachtenshow gehouden,
met medewerking van Noord-
wijk, Hindeloopen, Volendam,
Marken, Spakenburg, Drente,
Walcheren en natuurlijk Zand-
voort. Verder treden drie dans-
groepen op: Klepperman uit La-
ren, Westfriese dansgroep en de
Wurf. De folklore-evenementen
beginnen om 13.30 uur.

l

Afscheid
J.M. Bluys

ZANDVOORT - Op dinsdag 10 ju- >
li neemt de heer J.M. Bluys, die tien
jaar lang conciërge was van de Jaap
Kiewit-mavo, afscheid. De ouderraad
biedt hem op deze dag een receptie
aan in de aula van de school, aan de
Sophiaweg. De receptie begint om 4
uur en duurt tot half 6. ledere belang-
stellende is daarbij welkom.
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Croky Chips
VAKANTIEDOOS
ZAKJES a 30 gram
m de smaken naturel of paprika

VONK KUIFJE
SMEERKAAS 40+
ter kennismaking

100 gram

VONKY PUNTJES
SM E E R K A AS 40 +
DOOS 8 PUNTJES

samen 140 gram

WIN
EEN SONY

PRECISE

LASSIE
RUST altijd droge rijst

in 13 minuten klaar!

kan niet aankoeken dus altijd
schone pannen.

DOOS
HIFI-SET of de

komplete top 40 bij
FRANKFURTERS

extra lang knapperige
knakworsten

MILDMINT
zachte mint dragees

PAKKET

3 ROLLEN

_

CROQUETTESPIZZA
DELIZIOSA

met liefst 40 gr. ham
NETTO 400 gr.

6 flesjes ORANGE
of 6 flesjes COLA
©f 6 flesjes UP-DRANK

ITALIAANSE
MERLOT-WIJN

wit of rood
LITERFLES

dat overheerli/ke knapperige
biskwietje wat u bij oma kreeg

GEEN 4.38

OOK VOOR HET
KOELHOUDEN VAN BLIK

TE GEBRUIKEN
( lees de gebruiksaanwijzing)

LUXE CREPE
TOILETPAPIER

m handig meeneempak

a 12 ROLLEN
liefst 3000 vel

CALVE NU MET

GRATIS
es *. SPONS

HAKLE VOCHTIG
TOILETPAPIER

maakt snel alles
droog en schoon
maat 40 x 35 cm.

hitte en koude
bestendig

rol 25 meter

m handige houder
doos met
70 tissues

zo romig, zo lekker fris
FLES 500 ML

VALMA WASH AND SHINE
auto shampoo met glanshersteller,

houdt u waslaag intact
DOMEX PARTY

TISSUESERVETTEN
royale maat 33 x 34 cm

extra absorberend,
diverse kleuren FLACON

500 ml
GEEN

gaat veel langer mee

GEEN JJ^ffMAAR
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RECREATIEMOGELIJKHEDEN IN DE OPEN LUCHT
\ ! Noord-Holland biedt meer dan zee en duinen en bossen

Bij recreatie inde openlucht in
1 Noord-Holland denken de mees-

te mensen aan de zee en de dui-
nen en de bossen. Maar er is

1 meer, zowel dicht bij huis in
plantsoenen en parken, in en
rond dorp en stad, als in het
landschap daarbuiten. Overal in
het landschap in de provincie

, zijn recreatiemogelijkheden te
vinden. In de vrije natuur maar

- ook in de gebieden, die speciaal
voor de recreatie zijn ingericht.

, Dat zijn er zes: Spaarnwoude,
Het Twiske, Alkmaarder- en Uït-

• , geestermeer, Geesterambacht,
., Groengebied Amstelland en Wa-
" terland. Ze liggen allemaal bij

de grote steden, zodat ze voor ie-
dereen gemakkelijk bereikbaar
zijn. De zes recreatiegebieden
hebben ieder hun eigen karak-
ter. Men kan er wandelend en
fietsend genieten van de natuur
en het landschap. Maar actieve
recreatie kan ook: zwemmen,
roeien, surfen, golfen, kamperen,

i Al deze gebieden zijn gratis
toegankelijk. Ze worden be-

••heerd door de zogenoemde re-
i creatieschappen, waarin ge-

meenten, de provincie en het
rijk samenwerken. Samen beste-
den ze jaarlijks miljoenen aan de
openlucht recreatie en dat is
niet voor niets. In Nederland wo-
nen veel mensen op een klein
stuk grond. Vrijwillig of onvrij-
willig krijgen velen steeds meer
vrije tijd. Dat er behoefte be-
staat aan recreatiemogelijkhe-

, den dicht bij huis blijkt wel uit
i de bezoekersaantallen. Het be-
• zoek aan de recreatieschappen
" in Noord-Holland is enorm. Zo
; krijgt Spaarnwoude jaarlijks
: een miljoen bezoekers. Het
• Twiske werd vorig jaar bezocht

door ruim een half miljoen re-
; creanten. Uit onderzoeken is
: ook gebleken dat jong en oud en
• mensen uit alle lagen van de be-
• volking naar de recreatiegebie-
; den trekken. De openluchtre-
; creatie laat ook een spreiding
3

zien zowel in het jaar als op de
dag, van 's morgens vroeg tot
's avonds laat.

Om nog meer mensen te laten
ziea wat er in de recreatieschap-
pen tot stand is gekomen en wat
de recreatiemogelijkheden zijn,
heeft de jaarlijkse Toer-in krant
een speciale bijlage gekregen,
met een korte beschrijving van
alle gebieden. Overal waar de
Toer-in krant verkrijgbaar is
(met vermelding van alle toeris-
tische evenementen en beziens-
waardigheden) ligt ook de losse
bijlage voor het meenemen.
Daarnaast heeft het bureau
voorlichting van de provincie, in
samenwerking met de provin-
ciale planologische dienst, een
brochure samengesteld over
„Noord-Holland en de openluch-
trecreatie", met een schets in
woord en beeld van de verschil-
lende delen van Noord-Holland.

Zee, strand en duinen krijgen
daarin toch de eerste plaats toe-
bedeeld, met niet alleen de bad-
plaatsen maar ook het achter-
land met zijn rijke historie, zoals
de tientallen landgoederen die
in de 17e en 18e eeuw in het
zuidelijk deel van Kennemer-
land werden aangelegd als ge-
liefkoosd buitenverblijf van wei-
gestelde lieden, vooral uit Am-
sterdam. Texel als grootste
Waddeneiland en als een eiland
om te wandelen, te fietsen en
van de natuur te genieten, komt
als tweede aan bod. Vervolgens
de Kop van Noord-Holland, een
gebied dat zich kenmerkt door
de vele open gebieden, met wei-
landen, akkers, bollenvelden,
sloten, vaarten en koeien. West-
Friesland, met zijn historische
stadjes als Medemblik, Enkhui-
zen en Hoorn aan het IJsselmeer
en met oude centra, veemark-
ten, markten met oude ambach-
ten en musea. Noord-Kennemer-
land, met zijn brede duinstrook,
strandwallen met graslandge-
bieden. waterrijke veenweidege-

West-Friesland met zijn historische stadjes. Schapen op Texel. • Het Gooi. al eeuwen geliefd om
zijn heide.

• Het zuiden van de provincie, met zijn boerde-
rijen en het recreatieschap Spaarnwoude. De Zaanstreek met zijn houten huizen. • Noord-Kennemerland met zijn molens.

bieden en droogmakerijen en
het recreatiegebied Alkmaarder
en Uitgeestermeer. Waterland
en de Zaanstreek, waarvan het
karakter vooral bepaald wordt
door de strijd tegen het water,
maar voor bezitters van een
boot een ideaal gebied, met tal-
njke nngvaarten Het zuiden
van de provincie, waar Haarlem-
mermeer zijn stempel op drukt
en waar de Friese Greidhoeven,
de Gelderse dwarshoeven,
Noordhollandse stolpen en Bra-
bantse langgevels herinneren
aan de afkomst van de boeren
die zich hier in de negentiende
eeuw na de drooglegging vestig-
den. Met een natuurreservaat
als de omgeving van de Amstel-
veense Poel en uitgestrekte re-
creatiegebieden als het Amster-
damse Bos, Spaarnwoude en het
Gaasperplaspark, plus het
Groengebied Amstelland, met
uitgestrekte weilanden en vele
rivieren en plassen. Het boekje
besluit met de Gooi- en Vecht-
streek, evenals Zmd-Kennemer-
land al m de 17e eeuw m trek bij
welgestelde Amsterdammers,
die er hun zomerhuizen lieten
bouwen Typerend voor Het
Gooi zijn nog steeds de bossen,
heide, akkers, dorpen en de ou-
de vestingstad Naarden, met
daaromheen uitgestrekte plas-
sen en polders.

Wie zijn eigen provincie nau-
welijks kent kan heel wat ont-
dekken m dit boekje, dat ook
een reeks van adressen bevat
met telefoonummers voor ver-
dere informatie plus een over-
zichtelijke kaart, waarop alle ge-
bieden staan aangegeven.

Het is
gratis te bestellen bij bureau
voorlichting van de provincie,
Dreef 3, 2012 HR Haarlem, tele-
foon 023-169933.
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ILOS ANGELES, BLIKSEMINSLAG EN WEERHAAN
• Deze week ruimen we onze
• weerrubriek in voor de beant-

woording van een aantal vragen
r, die de laatste tijd door lezers zijn
S gesteld. 1. Hoe is het weer in juli

in de Verenigde Staten en met
,. name in de olympische stad Los
: Angeles?
• Net als bij ons is ook. in de Ver-
f enigde Staten juli in de regel de
• warmste maand van het jaar. De
" gemiddelde julitemperaturen
•' varieren van ruim 18 gr. C. (wat

lager in de hogere westelijke de-
i len van de bergen en plaatselijk
ten oosten van de Rocky Moun-

< tains in het uiterste noorden) tot
'meer dan 26 gr. C. op de uitge-
strekte prairievlakten (Great
Plains) en in de staten langs de

.Golf van Mexico. Niettegen-
1 staande de m het algemeen op-
tredende hoge temperaturen
(Death Valley in Californiè zelfs
56 gr. C.), is vorst in de noordelij-
ke staten nochtans geen onbe-

_kend verschijnsel. Temperatu-
-ren onder nul zijn deze maand
plaatselijk voorkomen zuid-
Maarts tot in zuidwest Virginia;
:delen van Wypming en Cplorado
'Tiebben minima geregistreerd
.tot -12 gr. C.
' De westkust van de Stille Oce-
'••aan, waaraan ook Los Angeles is
gelegen, ondergaat de hoogste
temperaturen pas in augustus.

JDoor de gematigde invloed van
'tie zee is het klimaat van Los An-
,'geles het hele jaar voor aange-
&iaam en zacht. De bergen aan
•de noord- en oostzijde van deze
Californische stad beschermen
;haar tegen extreme zomerhitte
ien winterkoude. Tijdens perio-
den van hoge temperaturen - ge-

ïmiddeld 's zomers op 20 dagen
een maximumtemperatuur van
meer dan 30 graden 's zomers op
20 dagen een maximumtempe-
ratuur van meer dan 30 graden -
is de relatieve vochtigheid ge-
woonlijk van meer dan 30 gra-

den - is de relatieve vochtigheid
gewoonlijk beneden normaal,
d.w.z. 's middags gemiddeld
53%, zodat het zelden onbehaag-
lijk is. In juli wordt een gemid-
delde temperatuur geregi-
streerd van 28,3 gr. C. en een mi-
nimumtemperatuur van 17,5 gr.
C.

Regenen doet het in Los Ange-
les in juli praktisch niet; gemid-
deld valt er slechts 0,5 mm. Ta-
melijk schaars is ook de regen-
val in de prairies, t.w. 50 a 7 5
mm, in tegenstelling tot de vaak
grote hoeveelheden die in de
zuidoostelijke straten wordtn
gemeten. Zo bedraagt het julige-
middelde in Florida 200 tot 250
m, voornamelijk het gevolg van
actieve onweersbuien.
2. Waarom is het gevaarlijk tij-
dens onweer beschutting te zoe-
ken onder een boom en kan de
bliksem twee keer inslaan op de-
zelfde plaats?
Bomen, en met name alleen-
staande bomen, zijn gevaarlijke
schuilplaatsen bij onweer. Van-
wege hun hoogte trekken bo-
men bliksemstralen aan, terwijl
ze tegelijkertijd slechts weinig
stroom kunnen opnemen. Er
kunnen dan twee dingen gebeu-
ren; of de bliksemstraal doet de
stam of takken barsten, waar-

door rondvliegend hout een ge-
vaar oplevert, of de stroom be-
reikt via de stam de naburgie
grond en treft dan iedereen in de
buurt.

Ongeveer 1/3 van alle onweer-
slachtoffers zouden mensen zijn
die hun toevlucht zochten onder
een boom.

Het oude spreekwoord dat
bliksem nooit op dezelfde plaats
twee keer inslaat berust op on-
waarheid. De bliksem bij een on-
weersbui is niet beperkt tot een
straal, maar bestaat uit meerde-
re flitsen. Deze kunnen één en-
kele straal, maar bestaat uit
meerdere flitsen. Deze kunnen
één en hetzelfde voorwerp ver-
scheidene keren met tussenpo-
sen van enkele seconden treffen.
Men heeft tijdens een onweers-
bui al eens 22 inslagen op dezelf-
de plaats geteld. Erg hoge ge-
bouwen, zoals het Empire State
Building in New York, worden
tijdens zware onweersbuien
meerdere keren door de bliksem
getroffen.
3. Waarom wordt het beeld van
een haan gebruikt op vele wind-
vanen? Dit heeft te maken met
een pauzelijk besluit, uitgevaar-
digd in het midden van de 9e
eeuw, dat voorzag m het plaat-
sen van een haan op iedere kerk-
toren als symbool van Sint Pa-
trus. Het is een zinspeling op het
kraaien van de haan bij de ver-
loochening van Christus tot drie
maal toe. Grappig hierbij te ver-
melden is dat een persoon die al-
tijd zijn mening verandert ook
wel een „weerhaan" wordt ge-
noemd, of daarvan gezegd
wordt: „Hij waait met alle wind-
len mee".
Temperatuurnormalen periode
4-11 juli:
maximum temperatuur (over-
dag): 23 gr. C.
minimum temperatuur
('s nachts): 13 gr. C.

WEGENS DUBBELE ZAKEN

gezellige pachter(s)
GEZOCHT VOOR

Mickey-Snacks, Nieuw-Noord
Tel. na 18.00 uur 1 8465

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - TeL 1 50 68 /1 3812 /1 2S18

Deskundig gdvies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

GEVRAAGD:

BARMAN
tussen 35-45 jaar

(voor vereniging)

waarvan de echtgenote event. bereid
is af en toe mee te helpen.

Brieven onder nr. Z 779 bur. v. d. blad.

Te koop aangeboden:

antieke pop
+ wagen

Tel. 02507-134 50

Zeer accurate

TYPISTE
zoekt werk voor de

ochtenduren.
OOK THUISWERK.

Tevens

VERTALINGEN
Eng./Ned.

Tel. 02507-134 50

Wie z 'n minuten pakt. kan z 'n uren vrijmaken.
KOJAK

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophlimeg4-Tel. l 2307
levert uitsluitend klokken, horloges en wekkers die op

de minuut af gelijk blijven lopen.
Absoluut betrouwbare uurwerken, waar u altijd

van op aan kunt.
In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken.
We zijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en

horloges.
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

TE KOOP

GARAGE
met nieuwe kantel-

deur in
Zandvoort-Zuid
nabij De Schelp

Koopprijs 11.000.-k.k.
Int.: tel. 157 74

Voor een

PERFECTE
MANICURE

Behandeling
ook aan huis.

Tel. 02507 -134 50

(Advertentie)

Via de kabel
ontvangt u méér
Olympische Spelen
dan met uw eigen antenne.

En niet te vergeten
Wimbledon tennis en de
Tour de France

Casema

Voor informatie. Casema, v d Berchv Heemstedeweg21,2215RKVoorhout.
Tel 02522-17550

Uiterst rechts Marco Keur uit Zandvoort en Edo Millenaar uit Hoofddorp,
de finalisten van de eerste testdag. Links Koler, Gerhards en Tas, die uit-
eindelijk in de laatste ronde afvielen.

Marco Keur naar finale
ZANDVOORT - De achttienjarige

Marco Keur uit Zandvoort en de tien
jaar oudere Edo Millenaar uit Hoofd-
dorp behoren tot de eerste twee fina-
listen, die uit de bus zijn gekomen bij
de Marlboro Challenge '84, op het cir-
cuit van Zandvoort. Marco en Edo
behaalden dit succes op maandag 25
juni onder barre weersomstandighe-
den. Op die dag startten de eerste
honderd van de duizend aspirantcou-
reurs. Op dinsdag 26 juni bleven, on-
der aanzienlijk betere weersomstan-
digheden, Joris Schouten (22) uit
Blokker en Roland Steinbuch (22) uit
Amsterdam over voor de finalestrijd.
Tot en met maandag 9 juli worden in
totaal duizend kandidaten op hun

rijvaardigheid getest, waarvan uit-
eindelijk twintig finalisten overblij-
ven.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 - 1 9 6 32

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks Inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP
Verhuur, tafels, stoelen,

porselein, enz., enz.

Tel. 02807-12164-13713
WATERDRINKER

Nog geen beslissing
Huis in de Duinen

ZANDVOORT - Burgemeester en
wethouders hebben nog geen beslis-
smg genomen over een eventueel
voortgezet gebruik van de noodbe-
huizing bij het Huis in de Duinen,
door het Haarlemse verzorgingste-
huis Spaar en Hout, dat eveneens ge-
renoveerd moet worden. Het gemeen-
tebestuur wil eerst alle betrokkenen
de kans geven het met elkaar eens te
worden.

„We hebben geen schreeuwende
haast", aldus gemeentesecretaris
Merts. „We zoeken naar een oplos-
sing die voor iedereen acceptabel is".

Inmiddels heeft het college wel
contact opgenomen met de directeur
van het Huis in de Duinen, de heer J.
Brabander, om te bezien op welke
manier tegemoet kan worden geko-
men aan de bezwaren van omwonen-
den. Zoals vorige week uitvoerig ge-
meld voelen dezen zich, als direct be-
trokken partij, enigszins overvallen
door het bericht dat de noodwonin-
gen nog langer dienst gaan doen, ter-
wijl men gehoopt had op herstel van
het fraaie uitzicht. Uit de contacten
heeft de gemeentesecretaris opnieuw
de indruk gekregen dat de bezwaren
eerder van emotionele dan van ratio-
nele aard zijn. De grieven zitten voor-
al m de gevolgde procedure. Naar zijn
mening bestaat er inmiddels al voor
negentig tot vijfennegentig procent
overeenstemming. „De laatste hob-
bel is de overheid. Het gemeentebe-
stuur moet er zijn goedkeuring aan
hechten. Maar zoals gezegd: wij heb-
ben met zo'n haast. Laten de betrok-
kenen de zaak eerst maar eens goed
met elkaar bespreken. Ik verwacht
echter dat we die toestemming wél
zullen geven".

Periode: 19 juni-25 juni
GEBOREN: Madeion, dochter

van Van den Bos, Torn en Van
Gestel, Johanna Maria. Sabrina
Wilma, dochter van Berkhout,
Joseph A. en Van der Veld, Pe-
tronella C.

GEHUWD: Latzko, Paul B. en
Postmaa, Monique. Vossen, Pa-
trick A. en Castien, Helena P.E.
Veerman, Frans P. en Franck,
Yolanda Th. M. Wisker, Petrus
L.H.M, en Boswijk, Hendrikje.

OVERLEDEN: Bol, Cornelis,
oud 59 jaar. Elsbach, Emmy M.,
oud 45 jaar. Hamerpagt geb., Van
Santen, Maria P., oud 81 jaar.
Van der Meer, Simon, oud 92
jaar. Reuijl geb. Van der Plas,
Anna W., oud 89 jaar. Troost geb.
IJkelenstam, Aaltje, oud 68 jaar.

IENSTEN

Periode 26 juni-2 juli.
Geboren: '

Jasper, zoon van: Passtoors,
Wilhelmus F.J. en Piek, Karin.

Djoeke Eleonora, dochter van
Duivenvoorden, Petrus en Da-
vidzon, Eleonora.
Ondertrouwd:

Otten, Hans en Van Duijn, Pa-
tricia, E.J.
Gehuwd:

Van Vrijalenhoven, Johannes
A. en Luttik, Petronella J.H.

Harteveld, Peter en Leow, Sew
Ying.
Overleden:

Pasma, Sjoerd A., oud 60 jaar.
Volder, Johannes G., oud 79 jaar.
Vrees, Johannes L., oud 62 jaar.
De Roos, Maria E., oud 60 jaar.
Den Duijn, Antoon, oud 64 jaar.
De Jong, Isidore, oud 83 jaar.
Spoor geb. Eldering, Theodora
J.M., oud 74 jaar.

rff

7-8 juli 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Ade Acrpio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel 12058,
Drenth, tel. 13355, Fliermga, tel.
12181. Zwerver, tel. 12499.

TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat GA, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b g g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort. tel 15847
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8 00 uur Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk, postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.

VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 7-8 juli 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10.00 uur Ds. J.A. van Leeu-
wen. Gemeensch. herv./ger. dienst.
Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
nawcg 15
Zondag 10.00 uur ds. J.A van Leeu-
wen. Gemeensch. dienst herv kerk.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: ds. A Thimm, Haarlem.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19 00 uur E.V. orgel/samen-
zang. Zondag 08.45 uur. stille viering.
Zondag 10.45 uur Hoogmis m.m.v.
St. Caeciliakoor. Thema „Het geheim
van het kleine"
KERK VAN DE NAZARENER, Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 9.30 uur' zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen, 10 30 uur mor-
gendienst ds. J. Overdum, 19 00 uur.
avonddienst dhr J IJnema. Woens-
dag 20.00 uur bijbelstudie'bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen' tel 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud. zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 1930-21.25 uur idem
Inlichtingen R van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

PTIR
STANDENi

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week

Datum H\V
5 juli 8.5G
6 juli 9.58
7 juli 11.06
8 juli 12.20
9 juli 0.47
10 juli 1.52
11 juli 2.48
12 juli 3.37

LW HW LVV
4.35 21.29 16.50
5.30 22.31 17.50-^
6.32 23.39 19.00
7.39 --.- 20.17
8.46 13.30 21.30
9.51 14.33 22.35

10.52 15.23 23.28
11.59 16.06

Maanstanden: donderdag 5 juli EK
23.04 uur.
Doodtij: zaterdag 7 juli NAP + 72 cm.;.:
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PROVINCIAAL FONDS
DORPSHUIZEN EN
WIJKCENTRA
De provincie Noord-Holland geeft onder bepaalde'
voorwaarden subsidie voor het tot stand komen van
dorpshuizenenwijkcentra. In het Fonds
Dorpshuizen en Wijkcentra zijn ook voor het jaar
1985 weer middelen voor deze centrale
accommodaties beschikbaar.
Aanvragen moeten vóór l september 1984 worden
ingediend bij het Provinciaal Bestuurvan Noord-
Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

Beoordeling van de aanvragen
Het budget is beperkt. Van deaanvragen dieaan de
voorwaarden voldoen wordt een prioriteitenlijst
opgesteld.
Een belangrijke subsidievoorwaarde is dat de
accommodatie toegankelijk moet zijn voor
gehandicapten.
Als richtlijn voor subsidiegeld! 10% van de kosten
meteenmaximumvan/ 130.000,-.
Subsidie kan worden gegeven voor stichting,
verbouwing of uitbreidingen inrichting van zgn.
centrale accommodaties.
Hieronder worden o. m. verstaan accommodaties
- waarin verschillendeactiviteiten kunnen

plaatsvinden
- waarvan in principe iederegroeperinggebruik kan

maken
- waarbij de nadruk l igt op het aanbod van ruimte.
Informatie
Meer informatie is te krijgen bij W. Gründemann
tel: 023 -16 35 38 (Provinciale Griffie bureau
maatschappelijk welzijn).

provinciaal bestuur
van noord-hdlan

FiRMA OVADIA
Heeft u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:

02507-17959
Ook voor uw overige

loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

Er gebeurt méér
in de Raadsheer9

9 J

Elke donderdagavond
in juli

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 8225

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERiJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Ik ben er op
uitgekeken!!!

Daarom
te koop aangeboden:

WIT LAQUÊ
WANDMEUBEL

bestaande uit:
3 onderkasten 90 x 59 cm,
3 bovenkasten 90 x 35 cm,
1 onderkast met 3 laden,
1 bovenkast46.5cm.
Totale hoogte 226.5 cm.

Prijs 1700.-
Tel.02507-152 32

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 1 70 93

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

Div. soorten BLOEM-en BALKONBAKKEN
Bemesting: POKON, WOLF, ASF en GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN
VASTE PLANTEN in pot
HEESTERS en ROZEN in pot

"va

piiiiiiiiiHHiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimijiHm
Strandpaviljoen 9, E
bij de rotonde vóór =

= Tel. 02507 - 1 88 88 Hotel Bouwes en het Casino ü

l In ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan |
| visgerechteh. |
= Wij noemen er enkele: j|
l GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50 |
l GEPOCHEERDE KABELJAUWFILETS met mosterdsaus 13.50 |
l GEFRITUURDE KABEUAUWFILETS met kerriesaus en ananas 14.50 |
| GEPOCHEERDE TONGFILETS in botersaus 22.50 |
l GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50 |
| GEBAKKEN ZEETONG, 20 uit de roomboter 24.50 |
= A/les met uitgebreid garnituur. =
| Natuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten. |
H Tevens het adres voor: S
= familie-diners, recepties en . . . volledig verzorgde barbecue-feesten. =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TE KOOP AANGEBODEN:
kad. gesplitste

BENEDENWONING
gelegen: Dr. C. A. Gerkestraat,

met tuin en schuur.
Ind.: 4 kamers, keuken, douche, toilet.

Vraagprijs f 85.000.-
Inlichtingen:

MAK. ATTEMA O.G.
Hogeweg 66 - Zandvoort

Tel. 1 27 15, b.g.g. 1 45 55

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos!

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

DITMODEll
~ yooRNöd?
i GEEN
l f 19,-*

(maat 40)

Gebreid uit
Similair,

'n prachtig
modieus

garen
in alle

modetinten.

dierenbescherming
wist u dat wij in zandvoort een dierentehuis hebben, waar

niet alleen honden en katten worden opgenomen
maar ook andere zwerfdieren? (keesomstr. 5 -
tel. 1 38 88).

wist u dat het dierentehuis tevens een prima pension met
medisch toezicht is, voor al uw huisdieren, ook
voor vogels?

wist u dat er ook een vogel-opvangcentrum bij is waar u
terecht kunt met gewonde of ,,olie"-vogels?

wist u dat u jonge vogels niet moet aanraken en niet moet
meenemen? het vogel-ouderpaar komt pas weer
voeren als u weg bent.

wist u dat er nog steeds „beesten" zijn die hun dier op
straat zetten?

f2,35

Voordelig breien bij

'•: 3 SUISSES
• ZANDVOORT corn. slegersstraat 2 •

REKLAME ZATERDAG:

heerlijke frisse

AARDBEIENTAARTJES

van 7.25 voor 5.95
Bakker

v. d. Werff
Winkelcentrum

Nieuw Noord
Gasthuisplein 3

Tel. 1 21 29
'Jan Steenstraat 1

Tel. 1 72 45

Ed Strijder, uw meest bekende
VAG-dealer van Nederland
Bekend van het Tros-programma „De eerste de beste 99

* Nederland
Bakfietsen onder water. In het kader van de Nationale Zwem-
vierdaagse zijn in het zwembad De Duinpan in Zandvoort op 7
augustus 1981 de open Nederlandse kampioenschappen bak-
fietsen onder water gehouden. Daarbij diende in het 50 m lange
golfbad de gehele lengte door een tweekoppig team (een in de
bak, een trappend) afgelegd te worden. Uit een „veld" van 40
teams werd Ed Strijder (geb. 5 juli 1945) en Paul van der Zon
(geb. 5 december 1944), beiden uit Zandvoort, recordhouders. Zij
legden de afstand in de golven af in 46.56 sec. Het geheel werd
opgenomen door de Tros-televisie voor hun record-programma.

Zie ook bladzijde 170 van het
GROOT GUINESS BOOK of REKORD • EDITIE 1984

Dit boek nu gratis deze maand bij aankoop van een occasion of een nieuwe auto.

l
t verste'1

vie

Dtieier\Ian9s

«»<=

Welkom op de weg: de Audi
SOSC.Derqyalevierdeurs limou-
sine die u tijdelijk zoverrassend
veel extra's te bieden heeft.
Standaard wel te verstaan! De
comfortabele Audi 80 SC is
leverbaar met 'n vijftal krachtige
maar zuinige motoren. Benzine,
diesel of turbo-diesel. Als ook u
graag rijdt inzo'n super complete
Audi 80 SC, dan bent u bij ons
'van harte welkom voor'h proef rit.
Maar haast u, want 't aantal auto's
is beperkter dan't aantal extra's!

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort. Tel. 02507-14565.
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woningbouwvereniging eendracht maakt macht t!
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Juli 1984
Voor leden komt beschikbaar: .Ĵ

1. de woning j*
GASTHUISHOFJE 15 pj
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, zolderberging, douche, c.v. j.ij
Huur: r" 229.75 per maand. > l

Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning slechts j
woonvergunning aan: yiii
• alleenstaanden van 45 jaar of ouder; £!'{
• echtparen waarvaneen van de huwelijkspartners 45 jaar of ouder is. t'fe

2. de flatwoning
KEESOMSTRAAT435 |':x
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, blokverwarming, lift.
Huur: f 602.40 per maand.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning slechts
woonvergunning aan: '*O
• 2-persoons huishoudens; W(
• (onvolledige) gezinnen. 'ü

3. parkeerplaats
STATIONSSTRAAT F
(afsluitbaar parkeerterrein gebouw „Zeeburg").
Huur: f 25.- per maand.

Voor deze parkeerplaats hebben huurders van de woningen in gebouw .Zeeburg'
voorrang bijtoewijzjng.
De toewijzing geschiedt in volgorde van rangnummer.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
.puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen'. Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u
te vermelden:

• het rangnummer van de vereniging;
• uw geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem, echter minus

het aantal punten voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

n

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 10 juli a.s. vóór 7 uur 's avonds schriftelijk
te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere woningen, kan men dat
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven.
U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren
in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt
een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag
van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 13 juli a.s. om 14.00 uur in het gevel-
kastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

Ruilrubriek juli 1984
1. Aangeboden: 4-kamerflatwoning

LORENTZSTRAAT
huur: f 646.15 per maand

Gevraagd: 2-kamerflatwoning
niet op 1 e etage (?'

2. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
huur: ƒ 652.45 per maand.

Gevraagd: eengezinswoning of beneden(flat)woning

Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te dienen bij het kantoor
van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen volgens °e
richtlijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een Vereni9in8s-
woning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijg1 dat volgt °P net.
op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt uitslu™n(J

schriftelijk reageren tot het einde van deze maand. j'
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ZANDVOORT - „Raar dat
verordeningen en besluiten die
we zelf hebben genomen wel be-
schikbaar zijn, maar dat verdere
informatie niet meer beschik-
baar komt. Hoe moeten wij ons
werk als raadsleden dan doen?"
vroeg PvdA-fractievoorzitter
Toonen zich vorige week woens-
dag in een vergadering van de
commissie algemene zaken (over
de openbaarheid van gemeente-
lijke informatie) aan het college
van B en W.

Unaniem vonden de aanwezige
commissieleden dat het college een
slechte beurt maakt met de kanalise-
ring van de noodzakelijk geachte in-
formatie. J. Termes van D'66 noemde
de maatregelen „zeventiende eeuwse
toestanden", terwijl CDA-er Van As
meende: „Wat gebeurd is komt door
het slechte functioneren van het col-
lege. Ambtenaren worden uitge-
speeld bij datgene wat niet binnen
het college bleef. U dient zich te bera-

RAADSLEDEN VOELEN ZICH BEKNOT

Informatievoorziening
blijft nog strijdpunt
den noe als eenheid naar buiten te
treden."

Zoals bekend vaardigde gemeente-
secretaris Merts enige tijd geleden
een stuk uit waarin de nodige maat-
regelen werden aangekondigd om tot
een regulering van de informatie-
stroom te komen. Gevolg van de
maatregelen is dat de raadsleden
zich beperkt voelen in hun functione-
ren doordat ze niet meer volledig op
de hoogte kunnen komen van wat er
in Zandvoort speelt. „Er is binnen

het gemeentehuis veel informatie.
We hebben gemerkt dat deze infor-
matie te gemakkelijk toegankelijk
was. Door de genomen maatregelen
maken we het fysiek onmogelijk dat
informatie in verkeerde handen
komt", legde Merts aan de commis-
sieleden uit.

Merts betoogde verder dat onder
de ambtenaren ook de nodige onrust
is ontstaan doordat niemand meer
weet wie met wie kan praten. Verder
zei hij: , ,Het is niet plotseling opgeko-

men om maatregelen te nemen. Bij
herhaling is gebleken dat mensen op
een verkeerde manier omgingen met
wat ze als ambtenaar te weten kwa-
men. In een gesprek werd dan duide-
lijk gemaakt waarom een en ander
niet kon, maar toch bleek kanalise-
ring nodig". Dat misbruik van gege-
vens door ambtenaren moest worden
aangepakt stond voor de commissie-
leden als een paal boven water, maar
de manier waarop bleef een onver-
teerbare zaak.

„Het is goed dat u ambtenaren die
buiten hun boekje gaan aanpakt,
maar daar kunt u raadsleden niet het
slachtoffer van laten worden. Raads-
leden worden nu gelijkgesteld met
derden. Ik wil u er wel op wijzen dat
de raad het hoogste bestuurslichaam
in de gemeente is en dat het college
van B en W ondergeschikt is aan de
raad. Wat is trouwens de positie van
de wethouders, die uiteindelijk ook
raadslid zijn?" betoogde Rita de
Jong (VVD).

Burgemeester Machielsen merkte
op dat het stuk van de gemeentese-.
cretaris, dat sinds de raadsvergade-'
ring in mei „bevroren" is, de goed-
keuring heeft van het college.

De commissie was zeker nog niet
zover. Nadat een brief van VVD-
raadslid Caspel over deze materie is
bestudeerd, vergadert de commissie
wellicht verder. In ieder geval buigt
de medezeggenschapscommissie van
de ambtenaren zich over de kwestie
en komt de zaak in het college weer
op tafel.

IN KENNEMER DIERENTEHUIS

iPoezebeesten kijken uit naar eigen plek
; ZANDVOORT - Gelukkig! De

• ; alarmerende berichten uit het
•!land, van dierenasiels die aan het

/'begin van de grote vakantie vol
;; zitten met gedumpte honden en

"t; tatten, gaan voor Zandvoort niet
>!op. Het beheerdersechtpaar Van

v"''/ueren heeft de berichten zelfs
t net verbazing aangehoord. In
f '.andvoort is bij het dierentehuis
S*, an de Keesomstraat geen enke-
i $ hond aangeboden. Ook het
i Uantal aangeboden zwerfkatten
l '!'f katten waarvan afstand is ge-
''"aan, is vrij normaal. Maar wel
atten alle hokken nu vol en moet

p?,r dringend ruimte komen om
' ̂ ventuele noodgevallen te kun-
' opvangen.

Het echtpaar Van Vueren zou dan
pok opgelucht ademhalen als de gas-
ten van dit moment spoedig een ei-
gen thuis .zouden vinden. Op het
ogenblik zitten er een geheel witte
poes (een vondeling, waarvan de leef-
tijd niet precies vast te stellen valt),
een cyperse kat met iets rood, een cy-
perse kater van drie jaar, die inmid-
dels gecastreerd is, een cyperse poes
van twee jaar en nog een cyperse von-
deling-poes, ook van onbekende leef-
tijd. Tot de jongste in de groep beho-
ren twee schildpadachtige poezen

_van zeven maanden, mooi, lief en
•^speels. Mevrouw Van Vueren zou het

iliefst zien dat ze bij elkaar geplaatst
konden worden, maar dat hoeft na-
tuurlijk niet. De poesjes zijn nog niet
gesteriliseerd omdat ze daar te jong
voor zijn. Katers worden, als dat bij
binnenkomst nog niet is gebeurd, al-
tijd gecastreerd, omdat mannelijke-
en vrouwelijke poezebeesten vrij mo-
gen rondlopen, maar zonder gevol-
gen. Alle katten zien er goed verzorgd
uit en maken niet de indruk dat ze
weken lang in de duinen hebben gelo-
pen, ook al zijn ze aangemeld als von-
deling.

Honden zijn er tot nu toe niet „af-
•ijedankt" in verband met vakantie.
(Wel zit er een driejarige pekinees,
fiviens vrouwtje vanwege ziekenhuis-
'j ipname niet meer in staat is hem te

i 'przorgen en uit te laten. Zij wil een
l 'fstandsverklaring tekenen.

Dat er hier veel minder dieren on-
verzorgd of vastgebonden aan een
boom worden achtergelaten dan el-
ders in het land, komt volgens het
echtpaar van Vueren waarschijnlijk
door de grotere sociale controle. Het
is druk in Zandvoort en bovendien
zijn de meeste honden ook wel be-
kend. Er zijn zelfs regelmatig terug-
kerende weglopers, die altijd weer
snel bij hun baas of bazin terug zijn
omdat alle gasten geregistreerd
staan.

„Als iemand een hond op het
strand zou dumpen of vastbinden
aan een hek, dan komt dat altijd uit",
weet mevrouw Van Vueren met grote
stelligheid. Zelfs een hondje dat een
gescheiden man uit Hilversum in de
Keesomstraat over het hek zette,
kwam toch weer op zijn pootjes te-
recht bij het eigen vrouwtje en haar
zoon.

Pension

Wat dit jaar in de vakantietijd toch
wel sterk teruggelopen is, dat is het
aantal pensiongasten. Op het ogen-
blik zitten er zo'n vijftig honden en
vijftien katten als betaald logé in het
dierentehuis. Dat was m de vette ja-
ren wel anders. Het echtpaar Van
Vueren veronderstelt dat menigeen
van twee of zelfs drie honden terugge-
schakeld heeft naar één hond. Eén
hond is nu ook op de meeste cam-
pings en in bungalowparken wel toe-
gestaan en het ligt dan ook voor de
hand dat de hond wordt meegeno-
men.

- Of er wordt een oppas gezocht. Niet
altijd een succes, vertelt mevrouw
Van Vueren, want met vreemde men-
sen om zich heen of in een andere om-
gevmg gaat het soms helemaal niet.
Dan wendt men zich ten einde raad
toch maar tot het dierentehuis. Dat
geeft dan meestal grote problemen
omdat het tehuis vol is óf de hond he-
lemaal niet geënt. En dat is een voor-
waarde voor opneming. De kans op
het uitbreken van een ziekte zou an-
ders te groot zijn. Zeker in het Ken-
nemer Dierentehuis, waar de pen-
siongasten een binnen- en buitenver- Wz'e geeft me een echt thuis? (Foto Berlott)

blijf hebben en met elkaar buiten
kunnen spelen. „Niet alles door el-
kaar", zegt mevrouw Van Vueren,
„dat wordt vaak gedacht, maar we
zetten alleen bij elkaar wat bij elkaar
kan. Teven bij teven en reuen bij
reuen. We hebben ook oude klantjes
die het niet meer zo leuk vinden bij
een ander. Die houden we dan
apart". Er zit heel wat werk vast aan
het verzorgen van de dieren. Zo zijn
er honden die zo zindelijk zijn dat ze
niets in hun eigen hok doen. Daar
moet dan dagelijks een heel eind mee
gelopen worden. Er zijn ook honden
met afwijkingen, zoals reuma, die een
aparte behandeling vragen. Maar
voor de honden die het echtpaar oud
heeft zien worden, is niets te veel.
Toch, zegt mevrouw Van Vueren, vin-
den de mensen de pensionprijs te
duur worden. Een kat kost nu 8,50
per dag; voor de kleinste hond, een
teckel, moet 10 gulden worden be-
taald en voor een spaniel 12 gulden.
„Misschien een hele hoop geld, maar
dat hebben we toch wel nodig. An-
ders gaan we failliet".

Om diezelfde reden, legt ze uit,
moet er ook een bedrag worden ge-
vraagd van iemand die een hond of
kat uit het asiel komt halen. „De
meeste mensen begrijpen dat wel.
Maar anderen zeggen: nu kom ik u
van een hond of kat verlossen en dan
moeten we nog betalen ook". Elk dier
dat het tehuis verlaat is echter geënt
en voorzien van een paspoort, waarin
de enting staat aangetekend. Dat
brengt kosten met zich mee. En dan
zijn er ook nog de verzorgingskosten.
Katers worden, zoals al opgemerkt,
direct gecastreerd,-mede omdat de
dierenbescherming geen heil ziet i n >
een ongebreideld aantal nestjes.
Soms wordt een poes gesteriliseerd
en dat kost 85 gulden. Omdat men er
dan zelf geen zorg meer over hoeft te
hebben, is vrijwel iedereen bereid dat
te betalen.

Ondanks de (soms bescheiden)
kosten hoopt mevrouw Van Vueren
dat de wachtende poezebeesten
gauw een echt thuis vinden. „Ze zijn
wel tevreden hier, maar ze horen in
een gezin. Sommige zitten hier al
vanaf april en dat is veel te lang."

Mevrouw M E. de Zwart-Werker. (Folo Berlott i.

Zandvoort huldi
eeuwfeesteling
ZANDVOORT - Zandvoort
heeft een honderdjarige! Dms-
dag 3 juli bereikte mevrouw
M.E. de Zwart-Werker deze m-
drukwekkende mijlpaal. Aan
belangstelling heeft het haar de-
ze dag niet ontbroken, 's Mor-
gens kwam burgemeester Ma-
chielsen haar gelukwensen in
het Huis m het Kostverloren,
waar mevruw De Zwart al vele
jaren woont. Dertig jaar geleden
verliet ze Amsterdam, omdat
haar dochter in Zandvoort ging
wonen. Aanvankelijk woonde ze
in Sterre der Zee. De zee interes-
seert haar overigens maar zeer
matig. Het was hoofdzakelijk de
band met haar dochter, die haar
ook aan Zandvoort bond. Nog
altijd gaat ze eens' per week op
bezoek bij haar dochter, waar ze
dan ook de was opvouwt uit een
gevoel van „nuttig zijn".

Nog altijd ook is haar gezond-
heid goed. Alleen de ogen bewij-

zen nauwelijks dienst meer. Dat
spijt haar erg omdat ze altijd
veel gelezen heeft. Er is echter
iets anders voor m de plaats ge-
komen. Haar leven bestond van
jongsaf aan voor een goed deel
uit muziek Alle opera's heeft ze
gezien. Nu kan ze nog luisteren
naar muziek en dat doet ze voor-
al via de radio. Trouwens niet al-
leen naar muziek. „Ik ben een
vrouw van deze tijd", verklaart
ze trots, „en van alles op de
hoogte".

Haar medebewoners tracteer-
den haar op haar honderdste
verjaardag op een voordracht
van toespraken en gedichten.
Van haar kinderen kreeg ze een
recorder, plus een aantal ban-
den met gesproken boeken. Ook
tijdens de receptie, die 's mid-
dags vanaf drie uur in Het Huis
in het Kostverloren werd gehou-
den, verrasten velen de eeuw-
feesteling met een attentie.

Verrassend zomerconcert NPO
Een talrijk publiek heeft vrijdag-

avond genoten van het traditionele
zomerconcert door het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest in de
Hervormde kerk. Het orkest, ditmaal
onder leiding van de met ingang van
l september 1982 benoemde dirigent
en artistiek leider Rudolf van Dries-
ten bracht voor een zomerconcert
een goed gekozen programma. Als
opening speelde het orkest de ouver-
ture Acide et Galatea van Joseph
Haydn waarbij wederom geconsta-
teerd kon worden hoe goed de klant
van het orkest in de kerkruimte tot
zijn recht komt.

Vervolgens gaf de nog jonge violist -
Peter Brunt een vertolking van het
concert in e kl. t. van Felix Mendels-"'
sohn-Bartholdy.

Dit vioolconcert, bijna 140 jaar
oud, heeft zijn voorste plaats bij
werken voor viool nimmer afgestaan
en geniet dan ook een populariteit,
die in belangrijke mate het gevolg is
van zijn onvervalste (maar toch klas-
siek beheerste) romantiek. Peter
Brunt speelde dit concert op meesle-
pende wijze, goed ondersteund door
een teruggehouden begeleiding van
het orkest. Het sprankelende laatste
deel van dit concert met stijl en sfeer
van de „Sommernachtstraum" werd

door Peter Brunt met virtuositeit ten
gehore gebracht en het ovationele
applaus van de toehoorders was dan
ook alleszins verdiend.

Het programma na de pauze was
geheel gewijd aan muziek uit „Die
Geschopfe des Prometheus" van
Ludwig von Beethoven. Begonnen
werd met de ouverture, welke muziek
voor vele concertbezoekers geen on-
bekende zal zijn. Anders is het ge-
steld met de daarna volgende ballet-
muziek, bestaande uit zestien delen
waarvan zes door het NPO ten geho-
re werden gebracht. Het zal voor vele
toehoorders een aangename verras-
sing.zijn geweest kennis te nemen
van deze balletmuziek waarbij de
mooi'geSpèelde cellosolo m het ada-
gio opviel evenals het thema in het
laatste deel, dat Beethoven later in
de Finale van het „Eroica" zou ge-
bruiken.

Het orkest onder de uitnemende di-
rectie van Rudolf van Driesten heeft
zich deze avond op uitstekende wijze
van zijn taak gekweten en het ap-
plaus van een dankbaar publiek was
dan ook alleszins verdiend. De orga-
nisatoren van dit zomeravondcon-
cert kunen ongetwijfeld met voldoe-
ning op deze avond terugzien.

PvdA pleit voor instelling
/an adviesgroep huisvesting
ZANDVOORT - De raads-

".ommissie voor maatschappelijk
welzijn en volksgezondheid had
;üet zoveel moeite met het pphef-
''en van de Stuurgroep één- en
tweepersoons huishoudens. Dat
Dleek dinsdagavond tijdens de
vergadering van de commissie,
'nmiddels is er een aantal projec-
;en in Zandvoort gerealiseerd
waarbij woningen voor één- en

eepersoonshuishoudens be-
(hikbaar kwamen.
!en heel andere zaak kwam ter ta-
doordat Gert Toonen zijn licht bij

iet ministerie had opgestoken. Hij
md namelijk achterhaald dat het
'oor Zandvoort best de moeite waard
s om in plaats van de Stuurgroep
;en Adviesgroep huisvesting in het
even te roepen en hij wilde weten
vaarom er door de gemeente geen
lanvraag voor een rijksbijdrage voor
«n dergelijke adviesgroep was inge-
liend. Volgens zijn zegsman bij het
ninisterie is het een raadsel waarom
Sandvoort niets heeft aangevraagd.
Aan de hand van de nodige circu-

aires zette Toonen zijn betoog
tracht bij en met een stuk van het
iollege aan de raad in de hand kwam
lij tot een, zoals hij het noemde, „no-
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vum in het staatsrecht".
Het college van burgemeester en

wethouders had namelijk bij het toe-
passen van de circulaires het al dan
niet in het leven roepen van een ad-
viesgroep tot zijn bevoegdheid gere-
kend. Volgens Toonen moet uit de
stukken (en de gemeentewet) blijken
dat de raad wel of niet geen advies-
groep in het leven roept.

Het PvdA-kamerlid Stoffelen,
waarmee Toonen over deze zaak con-

tact heeft gehad, zal waarschijnlijk
schriftelijke vragen in de kamer stel-
len om duidelijkheid over het lezen
van de circulaires te krijgen. De com-
missie besloot om zo spoedig moge-
lijk de vertegenwoordiger van het mi-
nisterie uit te nodigen om maar infor-
matie te krijgen over adviesgroepen
huisvesting, die vanuit de bevolking
de gemeentebestuurders gegeven
verstrekken over de werkelijke be-
hoefte aan woningen.

Zandvoort heeft vooral
behoefte aan buurhuizen
en bejaardenwoningen

ZANDVOORT - In het verle-
den zijn voor het grootste deel
meergezinswoningen gebouwd,
terwijl de behoefte aan eenge-
zinswoningen veel groter is. Dit
is een van de conclusies die ge-
trokken is aan de hand van het
rapport „de kwalitatieve woning-
behoefte in Zandvoort".

Het rapport kwam dinsdag ter tafel
in een vergadering van de commis-
sies algemene zaken, ruimtelijke or-
dening en maatschappelijk welzijn.

Over het algemeen vonden de com-
missieleden het geproduceerde rap-
port goed bruikbaar, hoewel er toch
ook wel wat kritiek was op de lees-
baarheid ervan.

Jan Termes zei eroyr: „Het rapport
is een goede inventarisatie, het biedt
een handvat voor de naaste toe-
komst. De benodigde ruimte en de fi-
nanciering zullen de grootste proble-
men vormen." Naar aanleiding van
het gegeven in het rapport dat de be-
hoefte aan koopwoningen niet zo gek
groot is merkten verschillende leden
dat er gedacht moet worden over
bouwen in andere sfeer, zoals huur-
woningen in verschillende catego-
rieén.

Zandvoort kent bijvoorbeeld wei-
nig bejaardenwoningen en met name
die bejaardenwoningen kunnen een
deel van de problemen helpen oplos-
sen doordat ouderen doorstromen
naar een dergelijke woning.

Nu het stuk beschikbaar is moeten

de gegevens politiek vertaald wor-
den. Niet iedereen is daarover even
optimistisch, dat bleek wel uit de
woorden van J. Koning: „Ik vind het
een goed rapport, maar zet toch de
nodige vraagtekens. Het is allemaal
veel erger dan ik gedacht had."

Agent geïnstalleerd
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen

is de agent J.P.L. de la Vieter in de
kantine van het tijdelijk politiebu-
reau aan de kop van de Van Lennep-
weg geïnstalleerd. Het was tevens de
eerste officiële gebeurtenis in de
nieuwe huisvesting. Na de installatie
door korpschef Menkhorst volgde de
beëdiging door burgemeester Ma-
chielsen in het raadhuis. Agent De la
Vieter (22) werd op l juli 1983 aange-
steld als aspirant bij het Zandvoortse
korps en behaalde vorige week zijn
politiedipluma, waardoor hij bevor-
derd kon worden tot agent.

Vergadering
commissie PW
gaat niet door

ZANDVOORT - De voor donder-
dag 5 juli aangekondigde vergade-
ring van de commissie Publieke
Werken gaat niet door.

En toen kwam
er nog geen
antwoord • • •

ZANDVOORT - Voorlopig
zullen de Zandvoorters nog even
geduld moeten hebben voor ze
aan de weet komen of er nu al
dan niet sprake is van misstan-
den binnen het gemeentelijk ap-
paraat en of er gefundeerde
klachten bestaan over het func-
tioneren van de WWV-commis-
sie.

Zoals eerder uitvoerig gemeld
schreef Gert Toonen (PvdA) een
brief op poten aan het college,
waarin hij om opheldering ver-
zocht over de opstelling van de
afdeling sociale zaken in Zand-
voort. De ambtenaren zouden
een beslissing van het college
naast zich neer hebben gelegd,
waardoor een uitkeringsgerech-
tigde lang op zijn geld moest
wachten. In zijn antwoord
schreef het college dat de socia-
listische fractievoorzitter het to-
taal bij het verkeerde eind had.
Burgemeester en wethouders
waren dan ook geenszins van
plan de kwestie in het openbaar
te bespreken in de commissie
maatschappelijk welzijn. Dat
zou alleen zin hebben als er
sprake was van een „terugke-
rend en omvangrijk probleem".

Tijdens de laatste raadsver-
gadsering, op dinsdag 26 juni,
kreeg Toonen na een felle dis-
cussie alsnog zijn zin: de zaak
zou op de agenda voor de com-
missievergadering van dinsdag
3 juli worden geplaatst. Mits
Toonen met harde gegevens zou
kunnen komen en wel vóór die
datum, zodat wethouder Jongs-
ma zich zou kunnen voorberei-
den. „Die krijgt u", beloofde
Toonen die avond.

En jawel: de brief van Toonen
prijkte op de agenda van dins-
dagavond 3 juli. Toen deze brief
aan de orde kwam, werd de deur
echter gesloten. Na de besloten
vergadering zou een openbare
behandeling volgen.

Toen de deur om precies vijf
minuten over enen, inmiddels
derhalve woensdagmorgen,
weer open ging, kon de eenzaam
wachtende pers echter direct
haar biezen pakken. „We zeggen
nog niks", liet wethouder Jongs-
ma horen. „We zetten het wel op
papier en dat ziet u dan wel..."

ZANDVOORT - Er komt nog even
geen nieuw clubhuis voor de padvin-
ders op de J.P. Thijsseweg. Wethou-
der Jongsma deed een poging om de
benodigde gelden voor de bouw (in
totaal ƒ 30.000,-) dinsdagavond van
de commissie maatschappelijk wei-
zijn en volksgezondheid los te krij-
gen. Hoewel de commissieleden niet
onwelwillend stonden tegenover de
scoutinggroep die zo snel mogelijk
wil bouwen, konden ze toch niet op
het verzoek van de wethouder in-
gaan.

Het toekennen van kredieten is een

Nog geen nieuw

clubhuis voor

padvinders
kwestie die de gemeenteraad aan-
gaat en kan niet door een commissie
worden overgenomen vonden de le-
den.

Wethouder Jongsma werd verwe-

ten te laat te zijn met zijn vraag. Hij
had m de laatste raadsvergadering
met zijn verzoek moeten komen vond
de commissie. Op het verweer van
Jongsma dat de padvinders nog over-
leg met hun achterban nodig hadden
ontstond een discussie die uitmond-
de in een welles-nietes tussen de wét-
houder en verschillende commissie-
leden.

In ieder geval moet de padvinders
nog even geduld hebben totdat de
raad in augustus een beslissing heeft
genomen.

Peuterspeelzaal
't Stekkie

Binnenkort heeft Zandvoort-Noord
er weer zijn zoveelste peuterspeelzaal
bij. Hoera! Het kan niet op. Dit, om
toch vooral de momenteel heersende
schoolstrijd wat extra kracht bij te
zetten. Deze peuterspeelzaal wordt
geopend als antwoord op het open-
men van peuterspeelzaal 't Stekkie
(al 9 jaar de grootste peuterspeelzaal,
binnen de muren van de van Heuven
Goedhart Basisschool).

Het complete drama dat vooraf-
ging aan dit besluit van de gemeente
wordt gemakshalve maar vergeten.
Laat me uw geheugen opfrissen:
„Reeds jarenlang was men er bij de
gemeente van op de hoogte dat wijk-
centrum 't Stekkie met de daarin
zelfstandig opererende peuterspeel-
zaal een bouwval was en dat er grote
behoefte bestond binnen een wijk als
Nieuw Noord aan een fatsoenlijk en
degelijk gebouwd nieuw onderko-
men. Eindelijk na jarenlang touw-
trekken en bekvechten van de poli-
tieke partijen binnen de gemeente
werd er onder druk van o.a. de PvdA-
wethouder Aukema een voorstel be-
treffende een nieuw te bouwen wijk-
centrum aangenomen. Hoera riep
een ieder blij verrast. De tekeningen
kwamen op tafel, de fondsen werden
gestort. Toen begon het drama. Ge-
meenteraadsverkiezingen maakten
het mogelijk dat rechts de plaats in-
nam van links. Bedankt Zandvoor-
ters!

Nu gebeurden er een heleboel din-
gen. Alle beslissingen op lange ter-
mijn werden in de prullenbak ge-
gooid onder het mom van: „Wat m'n

voorganger deed, dat weet ik veel be-
ter." 't Stekkie haalde steeds weer
de kranten want er deugde nu mets
meer van alle plannen, ook al waren
de fondsen reeds gereserveerd. Stevi-
ge debatten op het gemeentehuis.
Niets hielp, links haalde bakzeil.
Nieuwe plannen werden onder dege-
lijke rechtse hand gesmeed en daarin
was geen plaats meer voor peuter-
speelzaal 't Stekkie. Tussen wal en
schuit dus.

Maar er was „redding"
Als donderslag bij heldere hemel

diende zich het fenomeen „leerlin-
gen-terugloop" aan. Een tendens
waar men reeds jaren eerder bewust
van had dienen te zijn toen er o.a. een
nieuwe school werd gebouwd in
Nieuw Noord. Toestemming hadden
ze gekregen via druk van liet ri.ik en
de provincie. Ouwe jongens krenten-
brood, handje klap in de achterka-
mer en van ,,if you scratch my back
Hl scratch yours." In ieder geval had
ook de Van Heuven Goedhart met
het fenomeen te kampen Eureka
dus! We maken een lokaal vrij en
stoppen daar de vogelvrij verklaarde
peuterspeelzaal 't Stekkie in, be-
dachten onze hooggewaardeerde he-
ren gemeentebestuurders toen. Zo
gebeurt het dus nu met ingang van 28
augustus 1984. Als daarom een
rechtse school gebruik maakt van
het argument dat de Van Heuven
Goedhart basisschool een peuter-
speelzaal binnen zijn muren krijgt en
er daarom zelf ook één start word ik
een beetje boos. Laat men zich be-
denken dat ze dit te danken hebben
aan het rechtse gemeentebestuur,
dat ze zelf mogelijk hebben gemaakt.

Overigens: De Van Heuven Goed-
hart school en 't Stekkie maken van
de nood PPH dpugd en gaan vol goede

moed en hopelijk met veel plezier
voor de kinderen het nieuwe school-
jaar tegemoet.

Apropos- 't Stekkie blijft ook bin-
nen de muren van de Van Heuven
Goedhart basisschool zelfstandig en
onafhankelijk opereren, 't is maar
voor de duidelijkheid.

Hans Noltee,
Zandvoort

Energie -
rekeni ng

Het moet nu maar eens afgelopen
znn met het berekenen van extra
kosten bij het niet op ti)d betalen van
energierekeningen We leven m een
tijd van een economische crisis Veel
mensen weten toch al niet hoc ze de
financiële endjcs aan elkaar moeten
knopen, vooral degenen die van een
uitkering proberen rond te komen.
Het is ongehoord om die mensen nog
eens extra te straffen als ze hun reke-
nmgen niet op ti]d betalen Dat is
volgens mij niet alleen zeer onrecle-
lijk maar bovendien niet wettig. Des-
gevraagd deelde de Zandvoortse
PEN mij mede. dat dit buiten hun
competentie gebeurt, zi] voeren
slechts de opdrachten van het Bloe-
mendaalse kantoor uit Op dat kan-
toor zitten kennelijk mensen die bui-
ten de realiteit leven Als men zijn re-
kenmgen niet kan voldoen, kan men
zeker niet nog eens meer gaan beta-
len. Ik wil langs deze weg een oproep
doen aan alle mensen die niet dit pro-
bleem kampen Doe een aanbetaling
van de rekening, betaal zoveel als u
kan missen, zodat men m ieder geval
weet dat het geen onwil, maar onver-
mogen betreft

Eventuele reacties aaiv
F. T. van Rhee

Keesomstraat 29
p/a Postbus 215

Zandvoort
tel. 19201
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Dankbetuiging
Vooi de gioto belangstelling, de bloemen het me-
dele\en peiboonhjk en pei brief, na het heengaan
van mijn lieve man onze vader, schoonvadci,
bioei /\\agei en opa

Jan Hendrik Bernardus Brink
betuigen w i] ome oprechte dank

J M Bank-Ranics
en familie

2042 EK Zandvooit 25 juni 1984
Tol u. eg 4 /w

Dankbetuiging

Ik dank al mijn clientèle, vrienden
en bekenden voor de geschenken
en attenties bij het beëindigen van
mi]n activiteiten aan de Vondel-
laan.

H J Schutte

In plaats tan kaarten

Heden 2') juni 1984 o\ ei leed mijn 7oig/ame ?ustei

mevrouw M.A.E. van der Steur-
Piedboeuf

v\edu\vc van de nee! J van dei Stcur

Mevr L G Piedboeuf

J P A van den Broek
Executeui Testamentair
Coi i espondentie-adres
Meei en Boslaan 45
2103 VN Heemstede

Op \er/oek van de ovei ledene heeft de cie-
matie op 3 juli 1984 m stilte plaats gehad

Algemene kennisgeving

Met gioot verdriet geef ik kennis dat tengevolge
van een noodlottig ongeval uit dit leven werd weg-
geiukt mijn lieve ?uster

Maria Gerarda Jozefina Antonia Diikzeul
op de leeftijd van 60 jaar

A M J T Dijkzeul

29 juni 1984
Faustlaan 48
1183 RZ Amstelveen

De ciematie heeft inmiddels plaatsgevonden

Kruisvereniging Zandvoort
nodigt de leden uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING,
welke gehouden zal worden op donderdag 19 juli a s
in het Gezondheidscentrum, Beatnxplantsoen 1 te
Zandvoort. Aanvang 20 00 uur.

Agenda:
1. Opening
2 Notulen van de ledenvergadering van 12-12-1983
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4 Jaarverslag 1983 - secretaris
5 Financieel verslag 1983 - penningmeester
6 Begroting 1985
7. Bestuursmutaties' aftredend en herkiesbaar zijn de

leden mevrouw M A C van Petegem-Valkestijn
en de heer R Drenth

8 Rondvraag
9 Sluiting

Het staat de leden vrij om andere personen als kandidaat-
bestuurslid voor te dragen en wel schriftelijk, getekend
door ten minste tien leden, uiterlijk 5 dagen voor de
vergadering bij de secretaris de heer F Bakker, Volta-
straat 22, Zandvoort, vergezeld van een door de be-
treffende kandidaat getekende verklaring - waarin
vermeld - dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt

NETBESTUUR

Kruisvereniging Zandvoort
organiseert voor haar leden GRATIS:

ZWANGERSCHAPS-
GYMNASTflEK

De zwangerschapsgymnastiek is een cursus
1 voor tijdens de zwangerschap

• oefeningen om overbelasting tijdens deze
periode te voorkomen,

• bespreken technische en praktische kant
van de zwangerschap

2 als voorbereiding op de bevalling
• wat is bevallen en wat kun je zelf en/of je

partner doen tijdens de bevalling
ontspannen ademhalmgstechnieken,
persen en pershoudmgen.

3 voorbereiding op het kraambed
(tijdens de cursus wordt de partner een
avond uitgenodigd)

Plaats wijkgebouw Beatnxplantsoen 1, Zandvoort tijd
dinsdagavond om 1930 uur, 1e les de eerstvolgende
cursus start 7 augustus, docente mevr A Smit,
oefentherapeute Mensendieck

Opgave en inlichtingen Beatnxplantsoen 1,
Zandvoort, tel 1 63 64

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid,
van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiene, bekend, dat op 23 mei 1984 bij
hen is ingekomen een aanvraag van
J. Onstein te Zandvoort, voor een vergun-
nmg ingevolge de Hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een
plaatwerkerij gelegen aan de Curiestraat
6 te Zandvoort
Zij zijn voornemens, onder voorwaarde om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving
te ondervangen, de vergunning te verlenen

De aanvraag, de ontwerp beschikking en
andere op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 4 juli 1984 tot 4 augus-
tus 1984 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afd algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkdagen
v a n 0 8 3 0 - 1 2 3 0 u u r , alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden ver-
kregen

Voorts liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Pnnses-
seweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10 00
- 14 00 uur Gemotiveerde bezwaren kun-
nen tot bovengenoemde datum schrifte-
lijk bij ons college woiden ingediend
Desgewenst kan degene, die een bezwaar-
schnft indient, verzoeken zijn persoonlijke
gegevens met bekend te maken Een inge-
komen bezwaarschrift zal bij de stukken
ter inzage worden gelegd Indien daarom
wordt verzocht, kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens ge-
legenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende
degenen die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en de belang-
hebbenden die aantonen dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
naar aanleiding van de beschikking beroep
instellen bij de Kroon

Zandvoort, 4 juli 1984
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A H Merts H Machielsen

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212

auto • brand - leven
alle verzekeringen

T k KAMPEERBUS (zelf-
bouw) Ford Transit, sta-
hoogte, 60-dagenkaart
4500 - Tel 02507-14946
Gezocht GARAGE of werk-
plaatsje m N w Noord Tel
02507-17001
T k massief eiken zware
EETHOEK + bijbehorend
boeren buffetkast De Boet-
pnjs samen 3500 -, evt
ook apart Tel 025O7-
16252
Meisje, 19 j r , zoekt BAAN
als serveerster c q ad m
Tevens met spoed gez r
kamer m Z voort Goed ni-
veau, eig meub Tel 023-
330363 Vrij en weekend
niet
T k a FILMCAMERA,
filmprojector m geluid,
filmzon, projectietafel pro-
[ectiescherm samen 625 -
Tel 02507-17862
Voor voordelig SCHILDER-

WIT- en BEHANGWERK
De Boet. Tel 02507-
15655, voor vrijblijvende
prijsopgave
HULP in de huishouding
gevraagd l ochtend per
week Tel 02507-13629
T k COUPON 3' i metei
nieuw goud/bi um Tred-
ford tapijt 2 m bieed Wm-
ielpnjs 120 - p m voor
50 - p m Tel na 17 00 uui
18055

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Eikend hovenier Viaag
offerte' Tel 020-999245

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uitElisabeth Gasthuis

Behandeling volgens
afspraak

Tel.02507-1 4443,
b.g.g 1 5185

W. BLUYS
Bloemenhuis

Wmkelcenti um Nu Nooi d

potchry-
santen
2 voor

2.50

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

T k mooie DAMESFIETS
jongens- en meisjesfiets,
hang/legkast 75 -, gras-
handmaaiei 25 -, kruiwa-
gen 40 zinken teil 25 -,
wasketel 25 -, waterskies
1OO -, papegaaiekooi 50 -
Tel 17421
G«vr ROLLERSKATERS,
maat 34, Barbiespullen ook
voor poppenhuis, laarzen
maat 34 Tel 02507-
16017
T k gevr BOLDERKAR
(strandwagen) Tel 02507-,
16233
VOLLEYBALVER Spor-
ting-OSS heeft voor seizoen
84/'85 weer plaats voor
jongens en meisjes van 8-
12 jr Tel ml 15556 en
1631.2
T k a HERENSPORT-
FIETS, 10 versn , merk
Flandria 250 - Tel
15609
T k a JAMO BOXEN 503,
50-80 Watt, 2-weg systeen,
bus i efl Vr pr 300 - Tel
023-330363
T h 6-pers STACARA-
VAN op mooie camping bij
Oisteiwijk (NB) in bosrijke
omgeving v a 250 - p w
Veel recreatie, huisd toe-
gest Tel 02290-36669/
04242-19271 voor 14-7 na
18/8

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte m diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk m de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluittijd dinsdag 17.00 uur
U kunt uw letôl telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplem 2, 2042 JM Zand-
voort
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie:
Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-

se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd vrijdag 16 00 uur.

* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar.

Voor brieven onder nummer wordt / 4 50 in rekening ge-
bracht

BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders builen hel
verspreidmgsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven lel 020-562 3004. 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan.
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC ,

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniK

f FOTOQUELLE |
Compleet foto/film- H

= assortiment, voordelig =
afdrukken en =
ontwikkelen E

DROGISTERIJ i

l MOERENBURG l
Haltestraat 8 i
Zandvoort f

BiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiifT

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

GEVRAAGD:

hulpverkoopster
en

leerling-verkoopster
wonend in Zandvoort

Tel. 1 55 21

VRAAGT

HULP
voor de

AFWAS
Kerkstraat 15

Tel. 12253

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.

Wij bieden u een menu voor 39.75
waarin het u aan niets zal ontbreken.

Aan de vleugel. Her. Heierman.

Tafelreservering tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomiquc

= HAUTE CUISINE =

in het centrum van Zandvoort
internationale specialiteiten

Pnmeurs • Nouveautés • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

P. REUS
,\As en specialiteiten'
voor als het goed
moet zij n.
Haltestraat 16
Tel.02507-1 6204

7 dagen per week geopend
zondag v.a 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

GEROOKTE SPECIALITEITEN:
GEROOKTE HEILBOTFILET - TONIJNFILET - NOORSE

ZALM • IERSE ZALM • BOKKINGFILET - SCHILLER
LOKKER • ZALMFOREL - MAKREEL - PEPERFILETS -
MAARSE BOKKING • ENGELSE BOKKING - GEROOKTE

PALING, BREED EN SMAL.
VEEL SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN

P. REUS voor als het goed moet zijn!

BIEDT ZICH AAN:
gediplomeerd

SCHOONHEIDS
SPECIALISTE

voor de ochtenduren

Tel. 02507-134 50

M MG R A T. l S

-/MICRO
A D V E R T E N T I E S VOORDE P A R T I C U L I E R "

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
cuhere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft

T £ KOOP
/V1 O D

^.5.^/-£S.J.4£.ow_«r
i-oNTAFEi LEUKE.

3 g

.K\I\E\T\E\N\ |5|T|ol£|L| rr|g|/.| l |0|2|Q|-|/l5la]g|

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

"'S

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam - _

Adres

Telefoon -

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

Postcode - Plaats

TE KOOP:
ZANDVOORT-CENTRUM

SNACKBAR
+ BUITENTERRAS

en inventaris.
In goede staat van onderhoud.

Vraagprijs f 115.000.- k.k.

Bel voor inlichtingen:

CEfVE makelaar/0.9.

Tel.02507-1 2614

Te koop of te huur gevr
GARAGE of BE-
DRIJFSRUIMTE m cen-
trum Tel dinsdag-t/m vrij-
dag tussen 1O 00-14 00
uur 19535 of schrijven
t a v BV Play In, Kerk-
straal 11

HILLEGOM ANTIEK Hou
derden gezellige meub , 'm
vele houtsoorten v betaalb.
prijzen Ook klem antiek
Leidsestraat 132, in tumc
Dagel geopend, koqj-
avond Tel 02520-30993 -

Zoek de zon op...
bij:
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort ;*

De specialist r Tel. 1 20 60
in al UW Denk aan uw tuin, ook daar zijn

bloemwerken. wij in gespecialiseerd.

ENORME AFSLAG
VARKESKARBONADE

klein Beentje
u
•heel kilo

magere Ufllflf £I1Cdoorregen Y Vil IVWIIO

lappen
(zonder zwoerd) heel kilo

WAARDEBON
Tegen inlevering vandeze bon ontvangtu

kipschnitzels

om te koken
of te bakken
500 gram

mager

runder-

gegrilld
heel kilo

braad
worst
heel kilo

ï V V V V. yj$J^$2iy*-%~^
OPENINGSTIJDEN: Dl -WOE -
DO VRIJ 9 00-18 00 UUR
ZAT 9 00-15 00 UUR

HAARLEM:

VLEESHAL
ZIJLWEC102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18

Dc slagerij waar de klant nog echt koning is!
let op! ons filiaal Botermarkt 8O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!
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EERST NOG RONDE VAN HET KOPJE

Wielerronde van Zandvoort
wordt weer druk evenement

ZANDVOORT - Op woensdag 24
juli organiseert HSV De Kampioen in
samenwerking met Peter Versteege
Tweewielerbedrijf weer de wielerron-
de van Zandvoort op het 1200 meter
lange parcours Haltestraat, Louis
Davidsstraat, Pinsesseweg, Konin-
ginneweg, Kostverlorenstraat. Ook
bij deze 4e Ronde van Zandvoort rij-
den de nieuwelingen 40 km, de lief-
hebbers en veteranen 45 km en de
amateurs 80 km. De starttijden zijn
resp. 17.15, 18.30 en 19.45 uur.

Vorig jaar kwamen er meer dan 250
renners aan de start en ook nu ver-
wachten de organisatoren weer een
massale opkomst, ook van inwoners
en toeristen, die bij eerdere ronden

het parcours met vele duizenden om-
zoomden.

Ronde van Kopje van
Bloemendaal«

Vooraf is er nog een wielerevene-
ment, dat zeer de moeite waard is en
wel de Ie ronde van het Kopje van
Bloemendaal. Op het heuvelachtig
parcours over het Kopje, dat tot nu
toe altijd gesloten bleef voor wieler-
wedstrijden zullen woensdag 11 juli
circa honderd geroutineerde ama-
teurs van start gaan met onder meer
Zandvoorter Wim Koene in het ver-
trekkend peloton. De koers over der-
tig ronden begint om 19.30 uur.

Sterk bezet
Zandvoort
tennistoernooi

; ZANDVOORT - Het op zondag l
juli met prachtig weer gestarte open
toernooi bij de Tennisclub Zandvoort
is ook dit jaar erg sterk bezet. Naast
de topspelers en speelsters uit Haar-
lem en omstreken doet ook dit jaar
een aantal sterke B- en C-speelsters
en -spelers uit het gehele land mee.

Een internationaal tintje wordt ver-
kregen door de Zweden Rosberg en
Ëelfrage en de Duitsers Bausch en
Habig die sterke C-spelers blijken te
zijn en nog steeds meedraaien. Gelet
óp de voorspoedige start van het
toernooi met 340 partijen voorziet
\yedstrijdleider G. v.d. Toorn dat op
zaterdag a.s. de finales vanaf ±12 uur
gespeeld zullen worden. In deze fina-
les zullen zeker naast bekende dis-
trictsspelers en speelsters als H.
Schmidt, H. Piekert, E. Driebergen,
S.-, Hendrikse, L. Koenders, G. Zuy-
dam, J. Moerman e.a. naar verwach-

ting A.M. Radstake (Alkmaar) Y.
Veldt (Amstelveen) de gebroeders
van Dommelen (Amersfoort) en de
buitenlanders verschijnen.

Een en ander betekent dat donder-
dag en vrijdagavond zeer zeker be-
zienswaardige partijen gespeeld zul-
len worden. Indien het weer mee-
werkt, is het iedere tennisliefhebber
aan te bevelen op deze avonden en
zaterdag naar het prachtig gelegen
Zandvoortpark te gaan, waarbij
dient te worden vermeld, dat vrijdag
een groots feest na afloop van de
avondwedstrijden wordt gegeven.
Volgens V.d. Toorn is het alleen mo-
gelijk een dergelijk sterk bezet toer-
nooi te organiseren, indien veel men-
sen meewerken. In de eerste plaats
de wedstrijdcommissie H. Kempe-
naar, G. v.d. Bogaert en L. van Lent,
maar daarnaast zeker de sponsers:
Arfu Ir. Bureau, Aussurantiekantoor
Kempenaar, Giebels Ijzerhandel,
Autobedrijf Versteege, H. Boekhorst
Textiel, FIFA Mode, Gebrs. van den
Brink Bouw- en Aannemersbedrijf,
CBS, Donnay Penn.John & Leonie
van der Werf, die het mogelijk maken
dat werkelijk mooie prijzen te verdie-
nen zijn. Het advies luidt dan ook; ga
kijken naar dit voor onze streek unie-
ke Zandvoort-tnprnnni

(Advertentie)

Via de kabel
ontvangt u
méér Wimbledon
dan met uw eigen antenne.

En niet te vergeten de Tour
de France en de
Olympische Spelen.

;•

Casema

Voor informatie: Casema, v.d. Berch v. Heemstedeweg 21,2215 RK Voorhout.
Tel. 02522-17550

i i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i ini i i i i i
, Alleen de fc/assc-
zeilers bleven
overeind m de
woelige elementen.
(Foto Dicfc Loe-

?ienl
iiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VEEL BOTEN OM OP EERSTE DAG

Kustzeilevenement werd een
kleurig, spannend schouwspel

ZANDVOORT - De inschrij-
ving voor het Kustzeilevenement
viel met 150 boten enigszins te-
gen, maar de weersomstandighe-
den waren vrijdagavond ook zo-
danig, dat de minder ervaren
brandingzeilers liever thuisble-
ven. Het succes was er overigens
niet minder om, want het evene-
ment,. dat eens in de vier jaar
door de Watersportvereniging
Zandvoort wordt georganiseerd,
groeide uit tot een kleurige spor-
tieve happening. Niet alleen voor
de dappere zeilers, maar zeker
ook voor de honderden kijkers
op het strand en op de boule-
vard. De vier spectaculaire races

op zaterdag en zondag, met na-
me de massale starts, leverden
een fraai schouwspel op.

Toen burgemeester Machielsen het
Kustzeilevenement op zaterdagoch-
tend met waarderende woorden aan
het adres van de organiserende WVZ
opende, keek menig catamaranzeiler
nog bedenkelijk naar de hoge zee, die
met windkracht vijf overgolfde in een
verraderlijke, schuimende branding.
„Echt weer voor echte zeilers", vond
de burgemeester die - gestoken in een
bont zeilers T-shirt - de Watersport-
vereniging complimenteerde met dit
toeristisch evenement, dat bij toer-
beurt wordt georganiseerd door de
clubs uit Noordwijk, Katwijk, Sche-
veningen en Zandvoort.

Machielsen kreeg gelijk met zijn

opmerking, want alleen de klasse-zei-
lers bleven overeind in de woelige ele-
menten. Dat waren de meesten, maar
toch ging menige boot om en er was
nogal wat averij. Maar spannend
bleef het,"ook toen de wind nog ver-
der aanblies tot kracht zes.

Zondagochtend stond er eigenlijk
weer iets te weinig wind, maar in de
middag werd het zeilweer. Het waren
dan ook wel de meest veelzijdige ca-
tamaranbestuurders, die hun ranke
boten- door al die verschillende
weersomstandigheden loodsten en in
alle vier races punten verzamelden.
Na twee prachtige zeildagen, gelar-
deerd met barbecue, disco en feeste-
lijke prijsuitreiking en met de onmis-
bare assistentie van de Zandvoortse
Reddingsbrigade, bleek na veel re-

kenwerk dat de Zandvoortse zeilers
andermaal de wisselbeker hadden
gewonnen.

In de open klasse zegevierden de
Zandvoorters Jan Visser en Frank
Boom, bij de Darts waren dat Cock
Pruim en Yolanda Bakker. De klas-
sen van de Prindles 15, 16 en 18 wer-
den respectievelijk opgeëist door
plaatsgenoot Rogier Staal, Rob Bos-
sink en zoon, eveneens uit Zandvoort
en Gerard Loos en Menno de Boer,
ook al van de organiserende vereni-
ging.

Bij de Hobies 14 en 16 gingen de
trofeeën naar J. van Spellen uit Sche-
veningen en het koppel P. Spijkers
en M. Sterk uit Wijk aan Zee.

Hoe de duiven
vlogen l

ZANDVOORT - De Zandvoortse
postduivenvereniging PV Pleines'
hield onlangs een wedvlucht op Pe-
ronne. De duiven moesten over een
afstand van 294 kin vliegen en wer-"-
den om 7.10 uur gelost. De eerste duif
werd om 11.22 uur getoond.

Uitslag: 1. H. Lansdorp 1 2 3 4 . 2. Rr
Driehuizen 5 7 13, 3. P. Peters 6 8 l i:
19. 4. E. v.d. Meulen 9 10 12, 5. W. Drie-
huizen 14 15 17. 6. J.B. Koper 16. 7. H..
Heilegers 18. 8. R. Harms 20. '"

Er werd ook een wedvlucht gehou-
den vanaf Chateauroux. Hierbij vlo>
gen de duiven over een afstand van.;
G52 km. Ze werden om 7.30 uur gelost'
en de eerste duif werd om 20.50 uur-
getoond, i

Uitslag: 1. H. Lansdorp l, 2. A. Mo-"
lenaar 2514 ,3 . H. Heilegers 37811,4..
W. Driehuizen 4 6 12 15, 5. J.B. Kopeif.
9, 6. A.C. Molenaar 10, 7. R. Driehui"
zen 13.

Koud lange baan- ,
zwemmen

ZANDVOORT - De weersomstan- j;
digheden voor het langebaanzwem-'
men zijn de afgelopen weken beslist
niet gunstig te noemen, twee langeS
baanwedstrijden o.a. in Olst en in'
Zeist werden afgelast omdat de wa^
tertemperatuur de minimaal ver-;
plichte 16 graden niet haalde. In het
koude, net goedgekeurde zwemwater
in Breukelen doken toch nog 27 Zee^
schuimers om aan hun respectieve"
wedstrijden te beginnen. Op de vrije
slagnummers bereikten een aantaj.
Zeeschuimers toch nog de ereprijzea
zoals Eric Wempe op de 800 m. een 3e~
Karin van de Aar op de 3 km. schooli
slag een 9e en Wander Halderman og;
dezelfde afstand een 5e plaats. Op de
schoolslag 3 km wisten zowel Ria
Willemse bij de dames en Hans Jan~
sen bij de heren de eerste plaatsen te
veroveren. Ingrid van de Fits eindig-
de op een derde plaats. ^

Veilig surfen |
ZANDVOORT - ..Veilig surfen in

Noord-Holland" is de titel van een:
nieuwe folder van het provinciaal be-'
stuur. Doordat de laatste jaren
steeds meer mensen gaan surfen en
de ruimte op het water beperkt is»
wijken veel surfers uit naar vaarwe-
gen die ook door de beroepsvaart
worden gebruikt. Dat kan problemea'.
geven. In de folder worden plaatseri-
aangewezen waar men redelijk veilig.]
kan surfen en plaatsen waar men niet;
mag surfen. S

De folder is gratis verkrijgbaar bij:!
bureau voorlichting van de provin-U
cie, Dreef 3 in Haarlem, telefoon 023-5

169933. ^

ZHC-HEREN WINNEN MET 9-3

Zandvoortse softballers doen het goed
ZANDVOORT- Het gaat goed

met de Zandvoortse softbalclub
ZHC, die vorig jaar het levens-
licht aanschouwde. Dat bleek
maandagavond op het sportcom-
plex Duintjesveld, waar het he-
renteam op de grasmat kwam te-
gen het Haarlemse THB en een
forse 9-3 zege bijeen sloeg. Dat de
jongste sportvereniging in de
badplaats voorspoedig opgroei-
de werd overigens ook duidelijk
uit het enthousiasme van voor-
zitter Herman Sikkens. „We heb-
ben nu al bijna vijftig leden en
een heren-, een dames- en een ju-

morenteam in de competitie",
vertelt Sikkens, die er geen spijt
van blijkt te hebben dat hij vorig
jaar de voorzittershamer van de
plaatselijke VVD verruilde voor
die van de ZHC-softbalclub.

Inplaats van de lokale liberalen
geeft hij nu richting aan de groeiende
softbalgemeenschap en hij doet,dat
ook met de daad en wel als gewaar-
deerd bondsscheidsrechter. Ook in
het duel met THB annonceerde Her-
man Sikkens met élan „slag" en
„wijd" en intussen kon hij ongetwij-
feld met genoegen constateren dat
zijn mannen knap slag- en veldwerk
afleverden. Ook tussen de honken

werd verdienstelijk gemanoeuvreerd
en geleidelijk liep de thuisclub uit,
mede door knappe tweehonkslagen
en goed werpen. Het 'veer werkte niet
mee en na de zesde inning moest de
sportieve strijd zelfs wegens de regen
worden gestaakt, maar de buit was
binnen en ZHC klom op naar de vier-
de plaats op de ranglijst.

„Ook de andere teams doen het re-
delijk", aldus Sikkens na afloop. „Ui-
teraard moet er nog veel gebeuren,
maar we hebben goede jeugd en bo-
vendien vinden we de prestatie niet
primair. We zijn nog steeds onderaf-
deling van de Zandvoortse Hockey
Club en we hebben hier een fijn ter-
rein. Overigens kunnen we best nog

wat nieuwe leden gebruiken. We spe-
len van april tot en met september en
onze teams komen uit in het rayon
Haarlem. Voor opgave kan terecht op
telefoon 15295".

Spelmoment uit de softbal-match ZHC-THB. Cor Stam arriveert op tijd op het derde 'honk. (Foto Dick Loenen)

Programma
KNZHRM

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Red-
ding-Maatschappij, afdeling Zand-
voort, heeft voor het derde kwartaal
van dit jaar de volgende activiteiten
vastgesteld:
Zaterdag, 14 juli 1984
Oefening met de Dr. Ir. S.L. Louwes
naar Scheveningen.
Vertrek van het boothuis om 07.30
uur.
Maandag, 30 juli 1984
Oefentocht met de Dr. Ir. S.L. Lou-
wes.
Vertrek van het boothuis om 19.30
uur.
Maandag, 13 augustus 1984
Oefentocht met de Dr. Ir. S.L. Lou-
wes.
Vertrek van het boothuis om 19.15
uur.
Vrijdag, 31 augustus 1984
Oefentocht met de Dr. Ir. S.L. Lou-
wes. '
Vertrek van het boothuis om 20.00
uur.
Zaterdag, 15 september 1984
Oefentocht met de Dr. Ir. S.L. Lou-
wes. (reserve datum naar Schevenin-
gen)
Vertrek van het boothuis om 07.15
uur.
Vrijdag 28 en zaterdag 29 september
1934
Oefentocht met de Dr. Ir. S.L. Lou-
wes i.v.m. het bezoek van het hoofd-
bestuur van de Reddingsmaatschap-
pij.
Tijdstip nog nader te bepalen.
Maandag, l oktober 1984
Bijeenkomst in het boothuis om
20.00 uur.

Illllllllllllllllllllilllllllllllll

Van links naar recht:
Sylvia Mettes, Linda
Paap, Ditte Valk,
Janneke Reinders
Folmer, Tanja Paap
en Ingrid Kraai j-
enoord met hun suc-
cesshow „Puppet on
a String".

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Bij kunstzwemmen in de Düinpan

Eerste plaats voor
Mascha Reinders Folmer

ZANDVOORT - Tijdens een
kunstzwemwedstrijd afgelopen
zondag in zwembad de Düinpan
trad de kunstzwemploeg van de
Zandvoortse Zwem & Poloclub
de Zeeschuimers met veel succes
op tegen ZZS uit Zaandam en
Zwepho uit Hem. Opvallend was
vooral het sterke kunstzwem-
werk van Mascha Reinders Fol-
mer die als hoogstgekwalificeer-
de van Noord-Holland terecht de
eerste plaats opeiste. Ook ex-

Zeeschuimster Anner ter Heij-
den was van de partij en boekte
punten bij het voorzwemmen
voor de jury. Haar punten telden
echter in de kringwedstrijd van
Noord-Holland niet mee voor het
totaalklassement. Ingrid Dui-
venvoorden wist bijna vlak ach-
ter Mascha beslag te leggen op
de tweede plaats voor Marion
Ave van ZZS. Ook de overige
kunstzwemsters op dit hoge AB-
niveau zoals Mariël Hogkamer,

Wisselende resultaten voor Zandvoorters
*" ~rtingevenementen

ZANDVOORT - Tijdens de eerste
van de 4 evenementen, tellend voor
het Nederlands kampioenschap kar-
ting, op zondag 24 juni 1984 op de
kartbaan in Uitgeest, werden door
onze plaatsgenoten wisselende resul-
taten behaald. De races werden ver-
deeld over tijdronden, pré-finale en fi-
nale; de finishplaats in de finale telt
voor het NK.

Martin Janbroers, Zandvoort, be-
reikte in de klasse A Nationaal Senio-
ren in de tijdronden een 4e plaats, in
de pré-finale ook een 4e (na korte tijd
de 2e plaats bezet te hebben) en in de

finale kwam hij uiteindelijk aan op
een 2e plaats.

Ronny Zantvoort uit Zandvoort,
rijdend in diezelfde klasse, had de
pech dat zijn gewicht na de tijdron-
den te laag bleek zodat hij in de pré-
finale achteraan op de 25e plaats
moest starten; hij werkte zich op tot
een 12e plaats in de pré-finale aan de
finish. Vanaf die plaats startend in de
finale wist hij tot een 6e plaats aan de
finish op te klimmen. Diederik Bijls-
ma uit Zandvoort, rijdens in de klas-
se A Nationaal (14 tot 17 jaar), had in
ieder der onderdelen mechanische

pech. In de finale, op een iets natte en
gladde baan, startend op een 19e
plaats wist hij zich op te werken tot
een 6e plaats op ongeveer 2/3 van de
race maar viel toen uit met een ge-
broken ketting.

In het weekend 14 + 15 juli vindt de
2e race voor het NK plaats op de
kartbaan in Strijen; er wordt weer,
zoals zondag j.l., een mooie en harde
strijd verwacht.

A Nationaal: 1. Martijn Koene; 2. Ed-
ward v.d. Vinden; 3. Ruud Spoolder.

' A Nat. Sen.: 1. Frank Caron; 2. Mar-
tin Janbroers; 3. Hans Blancke.
A Internationaal: 1. Rob van Es; 2.
Leen de Groot; 3. Peter Koene.

Brigit Peters. Patricia van dei"
Aar en Arlet Sandbergen, allen
zeer gemotiveerd, eindigden met.
zeer goed tot redelijk aantal pun-,
ten.

In hun met moeilijke figuren gelar- "
deerde muziekuitvoering wisten zij :
zelfs een kleine achterstand in de.:
techniekfiguren om te zetten in een::
nipte overwinning. Een bewijs dat
ook dit team kunstzwemsters met ar-
tistieke overgave het kunstzwemmen ,~
bedrijft. '•

De muziek-uitvoering van de aller-,-.'
jongsten, o.l.v. Arlet Sandbergen en"
Brigit Peters oogstte veel succes. Het
is duidelijk te zien dat Ingrid Kraai)-;-
enoord, Tanja Paap, Sylvia Mettes,':
Ditte Valk en Linda Paap met hun
uitvoering „Puppet on a String" vee] .
plezier hebben in dit showelementc-
van het kunstzwemmen. Iets hoger, '
op het C-niveau, was vooral Petra..
Holst erg goed bij ha'ar verplichte-
techniekfiguren, want zij behaalde •
een eerste plaats voor Saskia Wester
en Janneke Reinders Folmer die de,;:;
tweede en derde plaatsen verover-1:
den. Prima resultaten van de actieve '
kunstzwemgroep van de Zeeschui-_-
mers waardoor weer nieuwe kandida';"_
ten voor de jeugdkampioenschappeii •
aanwezig zijn.
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AU1D1NFO
MET ZUINIGE MINI JUMBO DE LUXE

opnieuw
grens

lOubaru heeft deze maand
het modellenprogramma uitge
breid met een nieuwe aanwinst
de Mini Jumbo m driedeurs ver

De nieuwe aanwinst van Subaru een
populair geprijsde 3 deurs onder de 10
mille

sie die met een prijs van ƒ 9 995
mcl BTW nog juist onder de 10
mille grens kan worden aangebo
den De uitvoering is dezelfde als
de vijfdeurs Mini Jumbo DL al-
leen ontbieken hier de twee ach-
tei portieren

De krachtbron van deze populair
geprijsde Subaru is de 665 cm3

dwarsgeplaatste 2 cilinder lijnmotor
die speciaal voor de export werd ont-
wikkeld en in deze uitvoering een
vermogen levert van 27 kW (37 DIN
pkl

Op een knappe wijze zijn de Japan
se konstrukteurs er in geslaagd de 2
cilinder watergekoelde 4 takt motor
niet alleen een hoog rendement
maar ook een zeer laag geluidsniveau
te geven Dit laatste is o a te danken
aan twee ingebouwde balans assen
die in tegengestelde richting van de
krukasbewegmg draaien en die de
motor het karakter geven van een 4
cilinder

Het brandstofverbruik is onder
andere dank zij de cross flow ver
brandingskamer en de registercarbu
rateurs zeer laag Gemeten volgens
de ECE normen bedraagt het ge-
bruik bij 90 km/h constant l liter nor
male benzine per 19 6 km In stads
verkeer is het verbruik l op 164

De Mini Jumbo de Luxe is uitge-
rust met een vierversnellingsbak en
de topsnelheid bedraagt 125 km per
uur De wagen is standaard voorzien
van een diagonaal gescheiden rem-
systeem schijfremmen voor rembe
krachtiging remdrukbegrenzer voor
de achterremmen onafhankelijke
wielophanging en een voorruit van
gelaagd glas

McLotornjden plezier vooi ie
dereen In ons hart zijn we allemaal
motorrijder en nu gaan we t piobe
ren op de motoropbtapdagen Onder
deze leuze trekt er een circusje door
het land georganiseerd door de RAI
afdeling Gemotoriseerde Tweewie
Iers waar men het Nederlandse pu
bliek wil laten kennismaken met de
motorfiets in het algemeen maar
vooral met de vele nieuwe verschij
mngsvormen

Zo is bijvoorbeeld de lichte motor
fiets van 125 tot 250 cc m Nederland
nog nauwelijks ontdekt Ook de mo
derne versie van de scooter is tot nu
toe weinig in de belangstelling m te
genstelhng tot andere landen waar

Motoropstapdagen laten
u gratis proefrijden
de scooter zich in een stijgende popu
lanteit mag verheugen

Zonder rijbewijs
Om iedereen m de gelegenheid te

stellen met de motor of scooter ken
nis te maken worden de Motorop
stapdagen op afgesloten terreinen
gehouden Daardoor is het mogelijk
dat ook mensen zonder rijbewijs toch
kunnen motorrijden Aan amuse
ment is op de Motoropstapdagen
geen gebrek Het hele gezin kan er te-

recht want er zijn mini motorfietsen
en crossfietsen voor kinderen, video
films van motorsportevenementen
en er staat een simulator waarop
men zijn motorkunst droog kanbe
proeven

De Motoropstapdagen duren tel-
kens van 10 tot 17 uur en zijn gratis
toegankelijk Binnenkort komen de
organisatoren dicht bij u in de buurt
en wel op zaterdag 7 juli op het cir
cuit van Zandvoort en op 21 juli bij
de RAI Europaplem 2 Amsterdam

„VUIL BESCHERMT" IS EEN FABELTJE

Zaterdagse wasbeurt kan
nog altijd geen kwaad

Regelmatig wassen van de auto helpt roest voorkomen Een goede shampoo
met was geeft een langere bescherming van de autolak Het gebruik van een
handige autowasborstel zorgt ervoor dat het karwei snel en goed wordt ge-
klaard

JLn alle dorpen en steden komt u
ze tegen, de zaterdagse autowas-
sers, die druk doende zijn hun
auto via de tumslag of met em-
mers water en spons een opknap-
beurt te geven Een goede zaak,
zo'n wekelijkse wasbeurt, want
het verhaaltje, dat een laagje vuil
de lak beschermt, mag u gerust
naar het rijk der fabelen verwy-
zen Integendeel, vuil houdt
vocht vast en werkt dus roest-
bevorderend

Holt Lloyd, fabrikant van vele on
derhoudsmiddelen, geeft voor een
goede wasbeurt de volgende tips
Was nooit een auto in de volle zon of
als de carrosserie nog heet is Spoel
de auto e^rst goed af, zodat al het
vuil oplost Afspuiten is beter dan
sponzen omdat met de spons al snel
scherp vuil krassen op de lak gaat

maken Neem bij het spuiten ook de
wielkasten en de onderkant van de
auto mee

Als een auto goed m de was staat
dan kan een shampoo het was met
waterafstotende effect verlengen
Een goede autoshampoo met was is
bijvoorbeeld de Turtlewax Autowas
Shampoo, die nu in een extra grote
flacon wordt geleverd zodat men
45% meer inhoud krijgt voor dezelfde
prijs

Een alternatief voor de spons is de
bekende autowasborstel Een heel
voordelige en toch uitstekende bor-
stel is de nieuwe Flexy Economy bor-
stel bij warenhuizen, tankstations en
autoshops verkrijgbaar voor ƒ 12 95

Spuit de auto na het wassen nog
eens goed af en vergeet ook niet de
portiersponningen en de randen van
motorkap en kofferdeksel goed uit te
drogen Controleer ook of de afvoer-
gaatjes m de onderzijde van de por- -.
tieren niet door vuil verstopt zijn

CITROEN LANCEERT ROEMEENSE AXEL
J.n juli komt Citroen m Frank-
rij k met de Axel op de markt, een
ontwerp van de eigen ontwikke-
hngsafdelmg, maar gefabriceerd
in een ook door Citroen ontwor-
pen en opgezet fabriekscomplex
te Craiova in Roemenie

De Axel wordt geleverd in een drie
deursuitvoenng met een neerklapba-
re achterbank Om het in- en uitla-
den van bagage te vergemakkelijken
ontbreekt de opstaande rand voor de
bagageruimte en is de vloer volko-
men vlak gehouden De auto biedt
plaats aan vijf personen en is 3 72 me-
ter lang Dit nieuwe model zal m het
laatste kwartaal van dit jaar m Ne
derland aan de markt komen en wel
in twee uitvoeringen met twee mo-
tortypen beide afgeleid van die van
de GSA en twee afwerkingsniveaus
De Axel 11 is uitgerust met een 1129
cm3 motor van 57 5 pk en een vierver-
snellingsbak, de Axel 12 TRS met
een 1299 cm3 motor van 61 5 pk en
een vijfversnellmgsbak

De vering is onafhankelijk op de
vier wielen met torsiestaven voor en
achter Schijfremmen rondom De
maximum snelheid bedraagt 150 km/
h voor de Axel 11 en 157 km/h voor de
Axel 12, het benzine verbruik is 6 3 l
bij 90 km/h en 8 61 bij 120 km/h (Axel
11) en respectievelijk 5,7 l en 77 l
(Axel 12) Vanaf juli m Frankrijk leverbaar en later dit jaar ook in Nederland verkrijgbaar, de m Roemenie gefabriceerde Citroen Axel

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

SOFT-IJS
U staat perplex

na 't reinigen van uw luxaflex
(JLlO.-p. m.)

Bel
WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF

Tel. 02507 -1 40 90 / 1 47 64

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Wegens wereldsucces geprolongeerd

nieuwe Renault 5
rf'
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FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAIM
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! > l

\ l u i b u l d R m u i l l > L ( l ai I L

Denu imeRuiault l Lc ( ai \alt n i c t a l k t n o p in on/e /nmounkap Endenieu\\e")LeCai heelt het comlort, het nj
tiho\vioom Uok in /yn ]>n|s Want/o Koidkoop /ie K /o mak de \\eKliKKinKen t behencÜKe \ an alle Renault-s 5 Ei zijn,
neiwens D e Rt nault ~> Let 'ai is IK k maal uitui \ o e i d i n c en \T*I uit\ oennuc n \ an de Renault ö LeCai de c hannante
klem, tot en met dt bumpeiv, ck MIOINIIOÜU c n d i Kiille L de \\atlu\eieTL, de uitei st comlinlabele GTL en

IIi] is sieih]k tot in / i]nuk>en en ik >upii-spoitie\e'l\übo De \ooidehge Renault 5^
stnpniK Pit t iKUi /umiK ondei Leüai staat \ooi uklaai Viaaw om een pioeüiL^

*•: Afleviringskosten f 342,-. Prijzen Inclusief B.T.W.̂

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

Renault adviseert elf oliën.

Grand Prix in Zandvoort

FORMULE l
TRUIEN
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BREIBOETIEK

JST3 SUISSES
• ZANDVOORT • CORN. SLEGERSSTRAAT 2,

t/o POSTKANTOOR •

NU BESTELLEN! Voor de Grand Prix
klaar of bij aankoop van de wol

gratis patroon.
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Een klein wondertje was het
zondag dan wel. Het leek wel of
de hemelgoden plotseling tot
bedaren waren gekomen. Zater-
dag nog een woest opspattende
branding en zondag dan opeens,
alle officiële voorspellingen ten
spijt, een stralende hemel, een
hartverwarmende zon en veel
minder wind. Al met al toch een
schitterend weekeinde voor de
deelnemers aan het kustzeileve-'
nement. Zaterdag was het leuk
voor de zwaargewichten, zondag
voor de lichtgewichten, zodat ie-
dereen toch aan zijn trekken
kwam.

Voor de echte strandliefheb-
bers was het, ondanks de toch
nog wel frisse wind, een unieke
dag. De lucht was zó helder en
de horizon zó scherp dat zelfs de
kleinste stippeltjes op zee met
het blote oog nog zichtbaar wa-
ren. Natuurlijk trok het kustzei-
len veel publiek, dat ten zeerste
van het boeiende schouwspel
genoot. Ook voor de zeilers zelf
werd het een groots festijn, met
niet alleen prima zeilweer, maar
ook een heleboel gezelligheid er-
omheen. Zo was er zaterdag-
avond een niet kinderachtige
barbecue op het strand voor alle
deelnemers. Volgens de tam-
tam kon de volgende ochtend
niet iedereen meer bogen op on-
vervalste zeebenen, maar leuk
was het wel en als ieder tevreden
weer naar huis gaat kun je je af-
vragen watje dan nog meer wilt.
Nou ja, méér, dat hadden de
strandpachters dan wel graag
gezien. Meer strandbezoekers.
De vaste klantjes wisten hun
plek wel te vinden en koester-
den zich in de bakken, uit de
wind en met een weldadige zon
boven hun hoofd. Maar al die
Amsterdammers wisten van
niets. In de ochtend goede
strandverwachtingen, maar la-
ter matig, maximaal 16 graden,
met toenemende bewolking uit
het westen, zo liet het juffertje
op de band van het weerbericht
onaangedaan horen. Die wolken
besloten vlak voor de kust toch
maar rechtsomkeert te maken.
Goed, echt warm was het niet,
maar zeker lekker weer voor een
fikse wandeling of een zitje ach-
ter glas. Door die dikke wolken-
dekens in het binnenland bleef
het strand echter véél te leeg
voor juli.

Strandloop
De hele week was het weer ver-

der niet om over naar huis te
schrijven. Die weken daarvoor
trouwens ook niet. Dat onder-
vonden ook speciaal de strand-
lopers. Vier woensdagavonden
achter elkaar, op 6, 13, 20 en 27
juni. Normaal goed voor zo'n
vierhonderd strandrenners. Dit-
maal kwamen er meestal niet
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meer dan zo'n man of zestig op-
draven.

Nu was het waarschijnlijk niet
alleen het weer. De 40+ Vetera-
nen Holland, die de lopen orga-
niseert (en niet uitsluitend voor
veteranen maar ook voor
bloeiende nimfen, ferme knapen
en kinderen) heeft een nieuw be-
stuur. Sommigen van de oudere
garde verlieten de vereniging.
En dan was er uitgerekend op
deze vier zomeravonden steeds
een enerverende voetbalwed-
strijd op televisie. „Het was wel
een heel gezellig gebeuren", ver-
telt Martin Goossens van pavil-
joen Thalassa, waar de loop per
traditie start en eindigt. „Je zag

De zaterdag was voor de
zwaargewichten.

nu ook weer heel andere mensen
meedoen, jong en oud, die an-
ders nooit liepen". De snelste
legde de 4 km in twintig minu-
ten af. De deelnemers konden
ook de 8 .tem nemen en dat bete-
kende een aardige klus, met nog
een heel eind het naaktstrand
op. Nu was het toch geen weer
om in je blootje rond te lopen,

dus problemen met naaktre-
creanten leverde dat niet op.
Zelfs met kleren aan was het
steenkoud. Bovendien was het 's
avonds al vroeg donker. De
meeste mensen liepen even hun
loopje, om vervolgens het zee-
zicht snel te verwisselen voor de
televisie. Veel plezier had Tha-
lassa er daarom niet van. De lo-
pers, die anders graag nog even
uitblazen op het terras, kwamen
hier alleen maar even binnen om
zich om te kleden. Martin vindt
het de laatste weken maar triest
op het strand. Weinig te beleven.
Hoogstens nog eens een
schoolklas op schoolreis naar
Zandvoort, die wat beschutting
komt zoeken in het paviljoen.
Met als troost een glaasje fris en
een patatje.

Gewone man
Maar „de gewone man" laat

zich niet uit het veld slaan. Een
beetje oud nieuws misschien,
maar de foto's waren niet eerder
klaar en die zeldzame beelden
wilden we u toch niet onthou-
den. Ingewijden weten natuur-
lijk nu al over wie het gaat. ja,
juist: Pieter Joustra. Werd hij
vorige week zaterdag 40. Begint
het leven pas, zou je zeggen.
Maar in de Zandvoortse vrien-
denkring denkt men er anders
over. Je hebt de helft gehad en
dat moetje dan maar weten ook.

• Nou had-ie nog geluk. De storm
heeft hem van de ondergang ge-
red, zeggen zijn lieve vrienden.
Niettemin werden de ramen van
zijn huis, evenals zijn auto, fris
en vrolijk dichtgeplakt met be-
hang. En op zaterdagavond was
er een feestje. In Paviljoen Zuid,
ja, natuurlijk. Om kwart voor
tien stapte daar een enigszins
vermoeide kameel binnen, die
de hele middag al met reclame
door het dorp had gesjouwd. De

woestijnbewoner, die zich tus-
sen al die dorstige kelen blijk-
baar zeer goed thuis voelde, was
desondanks wel genegen een
kniebuiging te maken teneinde
jarige Pieter op te laden voor
een ererondje. Billy B. Jacket
zorgde voor opwindende
jazzklanken en de rest kwam
vanzelf. De oproep in deze krant,
op zaterdag op het adres op de
Wilhelminaweg mooie stropdas-
sen te komen aanbieden, bleef
ook niet zonder gevolgen. Een
hele waslijn vol kwam er te han-
gen. Kinderen brachen hele
werkstukken van brooddeeg ge-
maakt. Ja, en dan heeft Pieter zo
zijn opvattingen over de gewone
man.... Ger Loogman hield hem
de spiegel voor, in een gipsen
evenbeeld. Pieter is er altijd op
uit om iemand een slag voor te
zijn, maar ditmaal heeft hij er
geen vinger achter kunnen krij-
gen. Daar kunnen zijn vrienden
en kennissen nu nog over nag-
niffelen.

Beste mensen
Zo luidt de aanhef van een

brief aan de redactie, van een ze-
kere mevrouw Magdalena uit
Bussum, wier achternaam niet
geheel te ontcijferen valt. Een
roerende brief. Ze kon niet op-
bellen omdat ze geen telefoon
heeft. En waarom heeft ze geen
telefoon? Omdat het nog altijd
in haar achterhoofd zit naar
Zandvoort te verhuizen! Ze
hoopt hier eens nog eens een
(oud) huisje te krijgen. Ze moet
wel helemaal verliefd zijn op
Zandvoort. Ze schrijft dat ze in
juli weer komt, weer of geen

Pieters evenbeeld...

weer. Kan haar niet schelen.
Lekker rustig. Alleen voor de
mensen op het strand niet leuk,
zegt ze begripvol. Met haar post-
abonnement op het Zandvoorts
Nieuwsblad blijft ze volledig op
de hoogte van het wel en wee.
„Mijn krantje pluis ik van voor
tot achter helemaal uit. Dat kan
ik niet missen. Leuke adverten-
ties van Marcel met z'n Waterlo-
opleintje, ik heb al heel wat
spullen van hem gekocht", ver-
trouwt ze ons toe.

Zo dient een krant soms on-
vermoede doelen. Een meneer
uit Keulen ziet het zelfs nog bre-
der. Hij kocht tijdens zijn vakan-
tie in Zandvoort een Zandvoorts
Nieuwsblad, maar vond daarin,

ik. s

Ererondje op de kameel van Covert
Brandwijk uit Overveen.

IK BEN DE GEWONE MAN!

op 14 juni, geen aanbieding van
een „éénfamüiehuis". Als gebo-
ren Zandvoorter wil hij hier weer
gaan wonen en werken. Of de
krant hem nu eventueel kan hel-
pen bij het vinden van een huur-
huis? Ach, waren wij zo rijk....

Megafoon
Maar natuurlijk is de krant

wel altijd bereid te helpen bij
het oplossen van probleempjes.
Eén daarvan is een zoekgeraak-
te megafoon. Theo Hilbers van
de VVV zit er maar mee. Leende
hij dit nuttige instrument altijd
uit aan diverse instanties en
clubs, die hem nodig hadden bij
een evenement op het strand of
op het sportveld. Kwam het
ding altijd ook weer prompt te-
rug. Soms zelfs met een nieuwe
batterij erin. En nu is de mega-
foon er niet meer. Spoorloos ver-
dwenen. Vervelend voor de VVV
en vervelend voor die anderen,
die nu bot vangen. De vraag: wie
o wie? Zou de eerlijke vergeet-
achtige zich nu willen melden?
De dank zou groot zijn.

Surfen
Tot slot nog een gemeentelijk

probleempje. Burgemeester en
wethouders zitten met hun han-
den in het haar, (nou ja, of dat
letterlijk is weten we niet). Maar
in ieder geval vinden ze het niet
leuk dat in de provinciale folder
over „Veilig Surfen" allemaal
onware dingen staan over Zand-
voort. Zegt de provincie met een
stalen gezicht dat er in Zand-
voort slechts een strook van 100
meter is waar men mag surfen.
Eén van de meer dan dertig
strandpaviljoens op het Zand-
voortse strand wordt dan met
name genoemd, zodat duidelijk
de indruk wordt gewekt dat op
het overige deel van de circa 8
km lange kuststrook van Zand-
voort niet gesurfd zou mogen
worden. Het college heeft nog
geprobeerd gedeputeerde staten
te bewegen de folder niet te ver-
zenden, of te corrigeren. Maar
dat is niet gebeurd. Daarom
stuurt het college nu zelf een
brief met de noodzakelijke ver-
beteringen rond. Maar de Zand-
voorters wisten dat uiteraard
toch al.

Weer
Op het moment dat we dit

schrijven doet een flets zonnetje
zo nu en dan dappere pogingen.
Volgens het weerbericht wordt
het tegen het eind van de week
weliswaar niet heet, maar wel
lekker strandweer. Zouden we er
voor één keer eens op durven
vertrouwen? Misschien zit u al
breeduit achter een pilsje in de
zon als u deze krant leest!

Veel waardering voor
scheidende D. van Toor

ZANDVOORT - Bij zijn af-
scheid, vrijdagmiddag, van de
gemeente Zandvoort, heeft het
de heer D. van Toor niet aan
waardering ontbroken. Niet al-
leen uit de kring van het ge-
meentepersoneel maar ook van
daarbuiten, bezochten tallozen
de receptie om de heer en me-
vrouw Van Toor uit te wuiven.
Van het gemeentebestuur ont-
ving hij de beroemde envelop.
Zijn collega's, niet alleen van de
afdeling maar ook van andere
diensten, boden hem een aantal
kostbare boekwerken aan: Atlas
van de Wereldgeschiedenis, een
boek over Vincent van Gogh,
een boekwerk over kunstge-
schiedenis en Homerus' Odys-
see.

De heer Van Toor, die veertig
jaar geleden begon in Giessen-
dam, heeft 34 jaar in Zandvoort
gewerkt op de afdeling perso-
neelszaken. Omdat hij én veer-
tig dienstjaren bij de overheid
heeft volgemaakt én de zestig is
gepasseerd, kon hij gebruik ma-
ken van de mogelijkheid ver-
vroegd uit te treden. Met de bur-
gerij heeft de heer Van Toorn in
al die jaren uit de aard van zijn
functie weinig contacten gehad.
Maar iedere man en vrouw in ge-
meentedienst - en daarbij ook

j- onderwijskrachten en politie-
"' ambtenaren - kende meneer Van

Toorn. „Als de brede schouder
waarop je kunt uithuilen", zoals
gemeentesecretaris Merts liet

horen. Een man die alle per-
soonsdossiers kende en alle tra-
giek die daar soms achterzit,
maar een volstrekt gesloten
boek. Iemand die absoluut wist
te zwijgen over de gegevens die
hem waren toevertrouwd.

De secretaris schetste hem als
een noeste werker, die continu
met zo'n 250 tot 300 „kostgan-
gers" bezig was. Jarenlang
moesten alle salarissen met de
hand worden uitgerekend. In de
jaren zestig deed de computer
zijn intrede. De heer Van Toorn
was zelf één van de promotors.

In zijn toespraak memoreerde
de heer Merts in dit verband de
overgang van boerenlandje naar
de industrie41e staat, waarin de
computer oprukt. „Ik heb de in-
druk dat de verdiensten van
mensen die in die tijd werkten,
met alle beperkingen vandien,
wel eens onderschat worden.
Maar die verdiensten zijn aan-
zienlijk geweest. Er werd ge-
werkt vanuit een groot besef van
verantwoordelijkheid, waarbij
op een uurtje extra niet werd ge-
keken! De secretaris zei het ge-
voel te hebben dat met de heer
Van Toorn afscheid wordt geno-
men van een generatie. Over de
persoon van de scheidende func-
tionaris zei hij hem te hebben le-
ren kennen als een alleraardig-
ste man, loyaal en integer, die
bereid was naar anderen te luis-
teren en zich ook te laten over-
tuigen.

(Advertentie)

Via de kabel
ontvangt u méér
Tour de France
dan met uw eigen antenne.

En niet te vergeten
Wimbledon tennis en de
Olympische Spelen

Casema

Voor informatie: Casema, v.d. Berch v. Heemstedeweg 21,2215 RK Voorhout.
Tel. 02522-17550

• Rijden m de ponywagen:
hoogtepunt van het feest. (Foto
Berlott).

• Soms is het nog een hele hijs
zo'n pannekoek naar binnen te
krijgen (Foto Berlott).
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Vrolijk feest
voor de „Klimop

ZANDVOORT - Verschillen-
Ie Zandvoortse lagere scholen
lebben het schooljaar '83-'84
pestelijk afgesloten of zijn nog
jezig dit te vieren. Zo hield de
Jannie Schaftschool op donder-
lag 28 en vrijdag 29 juni twee
leer geslaagde avonden, waarbij
Ie originele musical „Ken won-
lerlijke dag in Zandvoort" werd
ipgevoerd. Deze musical, waar-
ian alle leerlingen meededen,
verd geheel door de ouders en
eerlingen van de school bedacht
:n geschreven. De prachtige kos-
.uums, de leuke teksten en het
;nthousiasme van alle deelne-
ners zorgden voor avonden,
vaarover zeker nog lang zal wor-
len nagepraat.

Feestelijk besluit
schoolseizoen

Ook de Mariaschool bracht een
musical ten tonele die veel suc-
ces oogstte. „Koeken voor de Ko-
ning" werd hier opgevoerd door
alle leerlingen van de zesde klas,
die op deze wijze hun lagere
schoolperiode afsloten. Het werd
een sprookjesachtige voorstel-
ling, waarbij de decors en de kle-
ding geheel door de leerlingen
zelf, enkele handige moeders en
de regisseuse Joke van de Velden
werden verzorgd.

De Plesmanschool liet zich ook
niet onbetuigd. Daar stond op

donderdag 4 juli een playback-
-avond met loterij op het pro-
gramma. De opbrengst van de lo-
terij is bestemd voor een kleuren-
televisie voor de school. Op
maandag 9 juli wordt het af-
scheid van de zesdeklassers ge-
vierd. De avond begint om 20
uur. Ook hier wordt een musical
opgevoerd door de zesdeklassers,
bijgestaan door de leerlingen uit
de vijfde klas. De avond wordt
besloten met een discofeest. Spe-
ciaal voor de kleuters wordt op
woensdagmorgen 11 juli een
clowntjesochtend georganiseerd.
Deze feestochtend vervangt het
indianenfeest, dat tot nu toe voor
de kleintjes tot besluit van het
schooljaar werd gehouden.

ZANDVOORT - Op vrijdag
30 juni was het feest voor de peu-
terklas de „Klimop". Het was
die dag veertien jaar geleden dat
peuters zich voor de eerste keer
bij het klasje konden aanmel-
den. Dit heuglijke feit werd ge-
vierd in het gezellig versierde lo-
kaaltje van de Beatrixschool,
waarin de peuterklas tegen-
woordig onderdak heeft en op
het terrein van „De Duinpan".
Tafeltjes en stoeltjes stonden
klaargezet onder vrolijke para-
sols.

De ochtend werd begonnen
met het zingen van een aantal
feestliedjes. Daarna was er pop-
penkast voor de kleine bezoe-
kers, die ademloos keken en
luisterden. Even later konden ze
zich weer uitleven tijdens het
koekhappen, het glijbaan glij-

= den en het doen van allerlei spel-
= letjes. De hierdoor opgewekte
| honger werd gauw met een grote
= berg pannekoeken gestild en er
= was heerlijke limonade om de
| dorst te lessen. De dag werd
i voor de kleintjes besloten met
l een klap op de vuurpijl: de pony-
i wagen. Helaas konden ze daar
| niet allemaal tegelijk in, wat
= voor sommige peuters toch wel
l moeilijk te verwerken was.
= Toen de „Klimop" veertien
i jaar geleden van start ging, wa-
= ren er minder dan tien kinderen.
| Al na een paar jaar moest er ver-
| huisd worden, omdat de toen-
| malige kleuterschool „De Kli-
| mop", onder leiding van me-
| vrouw Bosma, zoveel kleuters
| kreeg, dat de peuters er niet
= meer bij konden. Gelukkig
| stond er nog een lokaal in de
• l i i m m i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i m i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i m m i

Agatha kleuterschool leeg, waar =
de peuterklas bleef totdat het =
gebouw werd afgebroken. Daar- =
na was er wel weer ruimte voor l
de peuters in de „Klimop- i
school", zodat ze weer naar hun |
eerste adres terugkeerden. =

Tijdens de „Agatha-periode" =
was het aantal peuters uitge- =
groeid tot meer dan twintig kin- §
deren. De kleintjes kwamen niet |
alleen uit Zandvoort, maar ook =
uit Bentveld en Aerdenhout. §
Niettemin stond men in die tijd =
in het algemeen nog vrij afwij- =
zend tegenover het idee om kin- -1
deren onder de vier jaar naar =
school te sturen. Op die leeftijd |
hoorden ze alleen maar bij moe- =
der thuis te zijn en nergens an- =
ders, vond men. Wel werd daar- =
bij vergeten dat veel kleintjes =
hun dagen sleten in flats met ge- |
vaarlijke galerijen en vaak wei- E
nig contact met andere kinderen |
hadden. Ook was het vaak pure =
noodzaak dat moeder ging =
werken, in ieder geval wel eens =
een ochtend wegmoest: ze kon =
dan haar kleintje met een gerust §
hart achterlaten in de peu- =
terklas, waar het kind dan de ge- =
legenheid kreeg om met leeftijd- |
genootjes te spelen. Ook waren |
er gevallen waarin kinderen om |
medische redenen bij de peu- |
terklas werden gebracht. i

Inmiddels is de algemene opi- =
nie wel veranderd en hebben bij- =
na alle Zandvoortse scholen een =
peuterklasje. Het aantal kinde- =
ren varieert sterk, maar de aan- r
wezigheid van peuterschooltjes =
in Zandvoort is tegenwoordig in =
ieder geval een geaccepteerd =
feit. f

Illllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf:

Evenementen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

VVV deelt mee dat voor de rest van
de maand juli de volgende evene-
menten op het programma staan:

Zo. l t.m. za. 7 juli: open B en C-
tennistoernooi TCZ tennispark „De
Glee".

Di. 3 juli: avondfietstocht 30km
start 18.30 uur strandpaviljoen 8
„Trefpunt".

Za. 7 juli: nationale folklore mani-
festatie Gasthuisplein 13.30 uur,
kunstmarkt cultureel centrum, Gast-
huisplein 13.00 tot 22.00 uur.

Za. 7 en zo. 8 juli: branding surf-
wedstrijden.

Wo. 11 juli: Rolski avondcircuit-
tocht 4, 8 en 12 km. start 19.00 uur
Rolski- en Langlaufvereniging Zand-
voort.

Do. 12 juli: theatergroep Onk ro-
tonde 16.00 uur, Raadhuisplein 19.30
uur.

Za. 14 en zo. 15 juli: dragsterraces
circuit van Zandvoort 10.00 en 13.00
uur.

Zo. 15 juli: club zeilwedstrijd water-
sportvereniging Zandvoort.

Do. 19 juli: openlucht vismaaltijd
Gasthuisplein 19.30 uur.

Vr. 20 t.m. zo. 19 aug. cultureel cen-
trum knipkunst vroeger en nu.

Het eerder aangekondigde „strand-
spektakel" op zaterdag 7 juli is ko-
men te vervallen.

mmtmmsz
Opbrengst
Kinderzegels

AMSTERDAM - De Kinderpostze-
gelactie, die jaarlijks door het Neder-
lands Comité voor Kinderpostzegels
wordt georganiseerd, heeft in 1983 in
totaal ƒ 14.100.000,- opgebracht. Dit
uitstekende resultaat is behaald
dankzij de grote inzet van de school-
kinderen en de plaatselijke comités
in de maanden november en decem-
ber van het afgelopen jaar. Vooral
omdat de staking bij de posterijen in
deze periode viel, die een enorme ver-
traging veroorzaakte bij de afleve-
ring van de kaarten en de postzegels,
is deze opbrengst zeer verheugend te
noemen.

Het Nederlands Comité voor
Kindrpostzegels helpt door middel
van de ingezamelde gelden, kinderen
in binnen- en buitenland.

Vanaf woensdag 3 oktober 1984 ko-
men de schoolkinderen weer langs de
huizen. De eerste dag van uitgifte is
woensdag 14 november.

KORT

Piet Kapsenberg i
in bibliotheek

ZANDVOORT - De Heemsteedse;

schilder Piet Kapsenberg exposeert
tot donderdag 19 juli in de openbare;
bibliotheek van Zandvoort aan de'
Prinsesseweg. Hij laat ongeveer 25
schilderijen zien. Kapsenberg kreeg
zijn opleiding on vorming aan de
school van „Ars Aemulae Naturae"
in Leiden. Zijn speciale aandacht
gaat uit naar de natuur. Eerder expo-
secrde Kapsenberg in het raadhuis
van Bloemendaal en in 't Oude Slot
te Heemstede. De tentoonstelling is
tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek te bezichtigen.

Orgelconcert
Henk van Amerom

ZANDVOORT - Op zondag 8 juli
om 20.00 uur geeft Henk van Amerom
een orgelconcert in de Hervormde
kerk van Zandvoort. Hij voert
werken uit van Bach, Sweelinck,
Walmond en Mendelssohn. Het con-
cert duurt drie kwartier. Het pro-
gramma is tevens bewijs van toe-
gang. De opbrengst van het concert
komt ten goede aan het nog steeds
pas gedeeltelijk gerestaureerde orgel.

Rommelmarkt Huis
in de Duinen

ZANDVOORT - Op zaterdag 14
juli wordt tussen 10 en 12.30 uur een
rommelmarkt gehouden door het
Huis in de Duinen. Vanwege de reno-
vatie zijn er artikelen overbodig ge-
worden, die tijdens deze markt te
koop worden aangeboden. Dit zijn
onder meer: tafels, hoge en lage stoe-
len, bedden, nachtkastjes, zieken-
huisbedden, aluminium leuningen,
televisies, koelkasten en elektrische
armaturen. Het adres luidt: Herman
Heijermansweg op het terrein achter
het Huis, laatste ingang rechts. Be-
zoekers wordt verzocht de borden te
volgen.

Opbrengst Rode
Kruiscollecte

ZANDVOORT - Tijdens de on-
langs gehouden jaarlijkse inzame-
lingscampagne van het Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Zandvoort,
werd in totaal ƒ 10.773,95 opgehaald.
Het Rode Kruis dankt zowel de col-
lectanten als de gulle gevers uit
Zandvoort en Bentveld die ervoor
hebben gezorgd dat deze jaarlijkse
collecte een dergelijk succes boekte.

Koor- en
orgelconcert

ZANDVOORT - Op vrijdag 6 juli
geeft het koor van de Stichting Ne-
derlandse Brixivereniging een con-
cert in de Nederlands Hervormde
kerk op het Kerkplein te Zandvoort.
Op het programma staan koor- en or-
gelwerken van Haydn, Brixi en de
Mendelssohn-Bartholdy. De sopraan
Marianne Koopman verleent solisti-
sche medewerking en de organist
Frans Bleekemolen heeft de algehele
leiding van dit concert. ;

Het concert begint om 20.15 uur.
De toegang bedraagt ƒ 7,50 per per-
soon, CJP en 65+ ƒ5.- per persoon.;

De kaarten zijn op de avond van het
concert verkrijgbaar vanaf 19.30 uur ,
aan de ingang van de kerk. '

Peuterspeelzalen
in basisscholen

ZANDVOORT - De commissiele-;
den financiën hebben het voorstel
van het college, een peuterspeelzaal
te vestigen in de dr. Plesmanschool, '
ondersteund. Ook het vestigen van
een peuterspeelzaal in de Hannie
Schaftschool, zal geen tegenwerking
van de commissieleden ondervinden.

Volgens wethouder Flieringa ligt
het in de lijn van de verwachtingen
dat in de toekomst iedere basis- '
school een peuterspeelzaal zal heb-
jen. Het subsidiesysteem zou dan
aanmerkelijk vereenvoudigd worden,
n plaats van een subsidie van
" 2500.- kan iedere speelzaal dan re-
cenen op één klas in een bestaand
schoolgebouw, hetgeen eenzelfde be-
drag vergt, namelijk twee en een half
mille.

Varen in N.-
Holland

ZANDVOORT - Bij het begin van
het nieuwe watersportseizoen heeft;
het provinciaal bestuur een herdruk
uitgegeven van de folder „Varen in
Noord-Holland". met adviezen en:
tips voor watersporters. Daarmee wil
de provincie een bijdrage leveren tot
het behoud van de veiligheid van het
varen op de Noordhollandse recrea-'
tiewateren.

De folder is verkrijgbaar bij bureau
voorlichting van de provincie, Dreef;
3, Haarlem, telefoon 023-169933.

Spannende races van felle fietscrossers
ZANDVOORT - Op het gezellige

parcoursje achter de flats aan dé*Lo-
rentzstraat werden zaterdag open
wedstrijden georganiseerd door de
fietscrossclub Zandvoort. De jonge
pédaleurs maakten er in de verschil-
lende leeftijdsgroepen weer een felle
strijd van, inclusief spectaculaire
slip- en valpartijen. Hoe fanatiek de
Zandvoortse crossers hun sport be-
drijven, bewees Dennis Moerenburg,
die de vorige week bij een val een
pols brak en zich toch onvervaard
met zijn gipsarm in de cross-strijd

wierp. Hij bleef overeind en werd nog
tweede ook in zijn categorie.

De uitslag luidde:
O- t/m 7-jarigcn: 1. Alain Crouwel. 2.
Mark v.d. Wal, 3. Jeroen Vrees.
8- en 9-jarigcn: 1. Bart Stiekema, 2.
Leo Groenstein, 3. Mario Zantvoort.
10- en 11-jarigcn: 1. Stefan Oerle-
mans, 2. Frans Weijers. 3. Arnold Nij-
kamp.
12- en 13-jarigcn: 1. Gerard Koning,
2. Dennis Moerenburg, 3. Rogier Mul-;
der.
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^.rïca
Grote Krocht2A-j

DlERENSPtbiRH"^"
WEZENBEEK

Grote Krocht28-Zandvoort

Kattebrokjes
7 smaken, gemengd, 1.SJÖ

Diepvries-
ééndagshaantjes
geen bonk, dus los, 4.5U

50 voor -j gQ

100 voor 940
Luxe verpakking, 20 voor

-lid

Reisburo

KERK/MAN
Grote Krocht 20

Zand voort

Tel. 02507 -
12560

Keuze
uit ruim

50 verschillende

KIJKERS en BAROMETERS
Verder voor uw

BRIL-BRIL-ETUIS-
LOEPEN - LEESGLAZEN -

SCHAREN - MESSEN

OPTIEK
SLINGER

GEDIPL. OPTICIENS

Grote Krocht «.-Z-

Voor de meeste Zandvoorters heeft bloemenmagazijn „Erica" aan de Grote Krocht een gewoon niet
meer weg te denken plaats. Al sinds 1908 worden er op deze plek bloemen verkocht. Een kleine twintig
jaar geleden kocht Piet Loos met zijn vrouw de zaak en sindsdien heeft hij zich een ruime klantenkring
verworven. De vaste klantjes van iedere week, van wie de meesten op hun gemak het bloemetje voor die
week uitzoeken.

Maar bij „Erica" kan men ook terecht voor fraaie bloemstukken, verfijnd bruidswerk, feestelijke bloem-
stukken en verzorgd grafwerk. Loos maakt het niet uit wat hij maakt of met welke bloemen: het hele
werk heeft zijn hart en dat is niet zo verwonderlijk, vindt hij zelf, omdat zijn hele familie in de bloemen zit.
Overal in het land verspreid. Zijn bloemen haalt hij vers van de veiling in Aalsmeer, het Westland of
'Rijnsburg.

Erica voert een breed assortiment van niet alleen bloemen, maar ook kamerplanten, droogbloemen en
keramiek. Vazen en sierpotten, waaronder ook heel grote, uit Holland, maar ook uit Italië en het Verre
Oosten. Bij „Erica" is dan ook altijd wel een smaakvol cadeau te vinden.

In de zaak wordt eigenaar Loos al jaarlang geassisterd door Tommy en Anja. „Erica" is elke dag, ook op
maandag, van 9 tot6 uuropen, behalve op zondag. En op zaterdag gaat om 5 uur de winkeldeur dicht.

GROTE SORTERING

Wol en
handwerk
BEREND1NA

Zandvoort-Tel.17423

ZOMERAANBIEDING:
zolang de voorraad strekt

50% KORTING
op

KNOOPSTRAMIENS
WANDKLEDEN,

BADKAMERSETS,
VLOERKLEDEN

en

SCHOOLAGEWDA'S

•BOEKEN •TIJDSCHRIFTEN
8 STRIPBOEKERJ» KANTOOR-
ARTIKELEN e ROOKWAREN

'STAATSLOTEN o TOTO/LOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

Grote Krocht 17
2042LTZandvoort

Krocht 19 -Zandvoort
Tel. 02507- J 78 78

's begonnen.

Kom vlug,
is er nog keus.'
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per bos V B «l«J

Spin-
chrysanten
per bos ,

VOLOP VERS
ZOMERFRUIT!

Wees wijs,
betaal de

LAAGSTE PRIJS

Aart Veer
Grote Krocht 23 - Zandvoort

»<fe schatkist
NIEUW

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20b

ook voor

TASSEN
PARAPLU'S

SPORTSCHOENEN
LAARZEN

PANTY'S, enz., enz.
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Voor ƒ 5,00 een couponblad mei 25 voordeelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar ƒ2,50. Maak
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ZANDVOORT - Eigenlijk
volstrekt onmogelijk, zo zeggen
vakmensen. Maar de heer Lon-
gayroux aan de Marisstraat 38,
is het dan toch maar gelukt. Na
precies tien jaar schieten nu
twee meer dan een meter lange
bloemstengels uit de yucca's,
waarmee hij zijn tuin heeft vol-
geplant. Over een week zullen
de knoppen zich in hun volle
pracht ontplooien, met wel een
stuk of veertig fraaie, witte
bloemklokken.

De familie Longayroux (van
afstammeling Frans, in de Dor-
dogne ligt een piepklein plaatsje
van die naam) woont al sinds
1938 in Zandvoort. Nadat hun
zaak in kristal, porselein en aar-
dewerk aan het Raadhuisplein
niet langer het leven vulde, ge-
bruikte het echtpaar het „vrij-
zijn na de 65" vooral om lange

NA PRECIES TIEN JAAR

Subtropische yucca
bloeit in Zandvoort
reizen te maken. Veelvuldig in
Italië en het zuiden van Frank-
rijk, waar ze beiden steeds weer
geboeid keken naar de yucca's
in de bossen en aan het strand,
waar de zee er zelfs overheen
spoelt. Zo'n tien jaar geleden be-
sloot de heer Longayroux voor
de grap toch eens twee kleine
stekjes mee te nemen naar huis.

Gewoon in een plastic zakje met
water. Inmiddels was hij wel al

te weten gekomen dat de plant
maareen keer in de tien jaar
bloeit - en dan sterft. In Nice
hadden ze wel eens metershoge
bloemstengels gezien, beladen
met een vracht van bloemen, on-
geveer zoals bij een hyacinth.

„Ik vond het ook leuk staan in
de tuin", zegt hij er nu van. „Er
groeit hier zo weinig. We hebben
geen beschutting. Alle planten
krijgen hier op die hoek steeds

weer een klap van de noordwes-
ten wind. We hebben al jaren-
lang een senngeboom, maar nog
nooit een bloem gezien. Die yuc-
ca's zijn hel hele jaar door groen.
Bovendien zijn ze ook praktisch,
want door die vlijmscherpe bla-
dranden komt er geen hond
meer in je tuin".

Heel wat toeristen blijven stil-
staan bij zijn voortuin om te vra-
gen waar hij „die dingen 's win-
ters laat". Ze denken zeker dat
ik ze 's winters helemaal inpak
en bij de warme kachel haal,
lacht hij smakelijk. „Maar dat is
niet zo hoor. En ik doe er ook
niks bijzonders aan. Knip alleen
de bruine bladeren eruit en de
dode punten er af. Maar dan
komt er in het hart steeds weer
zo'n dot van wel twintig nieuwe
bladeren. Er komen ook steeds
weer nieuwe scheuten aan".

ledere ochtend loopt hij nu vol
verwachting naar de voortuin

om te zien hoe de knoppen zich
ontwikkelen Hij is geweldig
trots op het resultaat en duide-
lijk verwonderd dat de plant
echt na tien jaar m bloei komt.
„Ze heeft haar belofte dus ge-
houden" Inmiddels heeft de
dochter van het echtpaar, m
Arnhem op haar balkon ook al
yucca's uit de ouderlijke tuin ge-
plant, die goed aanslaan. Daar
was dan wel een zak Zandvoort-
se zandgrond voor nodig, want
op klei kun je het wel vergeten,
weet de heer Longayroux. Maar
in Arnhem is nog geen bloem ge-
signaleerd.

Wanneer m de Marisstraat het
kleine tropische wpnter in volle
pracht staat, kan hij niet precies
zeggen. Hij vermoedt over een
week. „Ik weet wel dat de bloe-
men er dan zeker een maand
aanzitten. En of de plant dan
echt dood gaat, zoals ze zeggen,
dat weet ik niet. Maar ik vind dit
allemaal heel fascinerend!"
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SFEER VAN FRANSE RIVIÈRA

Zandvoort beleefde absolute topdag

ubtropische sfeer aan het Zandvoortse strand. (Foto Berlott).

ZANDVOORT - Het Zand-
voortse strand heeft zondag een
absolute topdag beleefd. Ook in
het dorp zelf heerste een sfeer
van Italiaanse of Franse Rivièra,
met kleurig geklede flaneerders
en mensen die op terrasjes in de
zon zaten te ontbijten. Het waren
echter toch vooral dagjesmensen
die Zandvoort vol deden stro-
men. Hoewel er redelijk goed ge-
boekt is, zijn er nog steeds vpl-
doende hotelbedden beschik-
baar. „Wegsturen is er nog niet
bij geweest. We konden iedereen
vlot aan logies helpen", kon

?ORSE KRITIEK OP GEMEENTE HAARLEM

Jeugdtandverzorging
staat op springen

ZANDVOORT - Als een donderslag bij heldere hemel. Zo is in
Zandvoort het bericht ingeslagen dat de gemeente Haarlem per l
augustus 1985 de samenwerking opzegt binnen de stichting ter
bevordering van de Jeugdtandverzorging in het district Groot Ken-
nemerland. Daarmee is het draagvlak van de stichting komen te
vervallen. Op donderdag 12 juli wordt een liquidatievergadering ge-
houden, waar met meerderheid van stemmen over eventuele ophef-
öng van de stichting.moet worden besloten. Met duidelijke pijn in
het hart besloot de commissie financiën maandagavond dat er voor
Zandvoort niets anders opzit dan mee te liquideren.

• KUNST - en folklore op
Gasthuisplein. 3

3
• PARKEERWACHTER
- wordt wellicht belas-
tinggaarder.

• VLAG - in top in de
Haltestraat. 3
5 • MISS BEACH - willen

schone nimfen zich nu
aanmelden?

• VISMAALTIJD - op 19
juli in de openlucht. 5
7 • TENNIS - dubbel suc-

ces voor Hans Schmidt.

• SEXY GIRL - heeft het
best naar de zin in frisse
stal op binnenterrein cir-
cuit. 7
9 • DRAGSTERRACES-

komend weekeinde op
circuit.

Deze conclusie kwam tenslotte uit
de bus na een geëmotioneerd betoog
van de christen-democraat Ingwer-
sen, die vijf jaar lang als vertegen-
woordiger van Zandvoort deel heeft
uitgemaakt van het stichtingsbe-
stuur. Op 28 februari van dit jaar was
een definitieve vorm gevonden voor
de gemeenschappelijke regeling: ne-
gentig procent van de kosten (het cu-
ratieve werk van de tandarts) zou be-
taald worden door het ziekenfonds'en
tien procent (de preventieve zorg)
door de gemeenten. Deze verhouding
was voorheen 75 procent en 25 pro-
cent. Maar, zo liet Ingwersen weten,
op 14 maart schreef Haarlem een
brief, waarin de samenwerking werd
opgezegd. Met politieke redenen ten
grondslag.

Haarlem wenste namelijk
niet de greep op het werk van de
tandarts te verliezen. In de brief
stond dan ook dat de samenwerking
werd opgezegd „tenzij uw stichting
alsnog wegen vindt dat curatieve ge-
deelte te behartigen". Daar is vol-
gens Ingwersen onvoldoende op inge-
speeld. Heemstede en Velsen hebben
wel nog pogingen ondernomen aan
de" wensen van Haarlem tegemoet te
komen, maar de ziekenfondsen en de
tandartsen vonden opheffing prach-
tig: dan zijn ze er helemaal van af.

zich mee. Voor Haarlem naar schat-
ting vier ton, voor Zandvoort 50.000
gulden. Doordat Haarlem zegt: we
treden wel uit maar we doen niet mee
aan liquidatie, betalen de kleinere
gemeenten het gelag. Niemand zag
echter een andere uitweg dan meeli-
quideren. Zandvoort heeft drie van
de 65 stemmen en Haarlem zal tegen
stemmen, maar naar verwachting
wordt de meerderheid wel gehaald.
Allemaal uittreden, zoals wethouder
Flieringa opperde, gaat niet omdat
dit voor l april had moeten gebeuren.
„De haren rijzen me te berge", merk-
te Termes (D'66) op, „als je zo met
een centrumgemeente moet samen-
werken. Buiten ons om wordt een ge-
zondheidsproject de nek omge-
draaid". Omdat er volgens Ingwersen
nog wel degelijk kinderen zijn die
nooit met de tandarts in aanraking
komen stelde hij voor het geld dat
eventueel vrijkomt te besteden aan
preventieve zorg: voorlichting, bena-
dering van de ouders. Dat zou kun-
nen in samenwerking met andere re-
giogemeenten en ook goed passen in
de opzet van de nieuwe Wet Voorzie-
ningen Gezondheidszorg.

De aanwezige leden konden van
harte instemmen met de suggestie
vijf- tot zevenduizend gulden als stel-
post op te nemen.

WV-directeur Theo Hilbers
maandagmorgen concluderen.

Van het strand niets dan tevreden
berichten. „De beste dag die we tot
nu toe meegemaakt hebben", ver-
klaarde een uiterst tevreden Jphan
Beerepoot, die aan zijn derde seizoen
bezig is met Club Maritime. „Ik vond
het heerlijk. Het strand helemaal vol,
strandstoelen uitverkocht en ook
sommige produkten. We hebben wel
nog geprobeerd frisdranken en bier
te lenen, maar de buren zaten in het-
zelfde schuitje". Normaal sluit hij om
een uur of acht, maar ditmaal zaten
nog tot middernacht de terrassen
vol. „De mensen zaten te genieten.
Eerst van een schitterende zonson-
dergang. Later met alle lampjes aan,
de parasols uit en bij de palmboom,
het leek wel of we aan de kust zaten
van de Middellandse Zee. Ik heb zelf
ook genoten. Er was een fijne stem-
ming."

Nadat 'zaterdag al een flinke
stroom op gang was gekomen, werd
het zondag gigantisch druk in Zand-
voort. Om acht uur 's morgens begon
de filevorming al op de grote toevoer-
wegen. Het verkeer kon nog in rede-
lijk goede banen worden geleid,
dankzij bijregeling door de politie.
Tot drie uur was men met vijf man
bezig, daarna werden nog vier man
extra ingezet. Regelend opgetreden
werd bij de Hogeweg/Thorbecke-
straat, Tolweg/Dr. Gerkestraat,
Haarlemmerstraat/Kostverloren-
straat en Brederodestraat/Ir. Fried-
hoffplein. Op het laatste punt was de
verkeerstoevloed zo groot dat vooral
orde moest worden geschapen in de
parkeerchaos. De verkeerslichten bij
Bentveld en Nieuw Unicum waren op
knipperen gezet om de stroom naar
Zandvoort zo veel mogelijk op gang
te houden. Het afslaande verkeer
werd daar met de hand geregeld. De
politie spreekt van een dag die zelfs
drukker was dan een grand prix. Er
was geen parkeerplek meer over.

Tien voertuigen werden wgegge-
sleept. Tegen zes uur kon het verkeer
weer enigszins doorstromen.

De strandpolitie had met vier man
en één vrouw eveneens de handen
vol. Er deden zich tal van kleine on-
gelukjes voor als trappen in glas en er
vielen nogal wat mensen flauw door-
dat ze te lang in de zon hadden liggen
bakken. Ernstige gevallen van zonne-
steek deden zich echter niet voor. Tot
's avonds acht uur is de strandpolitie
in de weer geweest. Ook hier bleef de
stemming echter de hele dag prima.
Over de dag verspreid werden onge-
veer vijftig zoekgeraakte kinderen op

Misselijk
„Het misselijke van Haarlem is

echter", zo vertelde Ingwersen, „dat
de brief pas op 31 maart bij de andere
deelnemende gemeenten is bezorgd,
waardoor deze niet dezelfde stap
meer konden doen. Opzegging kon
namelijk alleen voor l april. Daar-
door zitten de andere gemeenten nu
met de brokken. Liquidatie brengt
door de wachtgeldregeling voor de
tandartsen gigantische kosten met

Uw krant niet
ontvangen ?

Bel voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

(Foto Berlott).

Japanse belangstelling
voor Zandvoortse Duinpan

Dat Zandvoort ook doordringt in het buitenland bewees dinsdagmorgen
een Japanse tv-ploeg, die in het zwembad De Duinpan opnamen kwamen
maken van het afzwemmen van Zandvoortse kinderen. Dat deze gekleed het
water in gaan vond de ploeg wel zoiets bijzonders, dat het getoond moet
worden in het land van de rijzende zon. Eigenlijk kwamen de televisiemakers
voor een cursus „Auto te water", ook iets ongekends in Japan.

Nu staan beide Zandvoortse specials op de film. Beide opnamen worden
uitgezonden in het Friday Nigt Special programma van Japan.

Het strand op zondag: geen centimeter strand meer onbenut, (foto Berlott i.

de politiepost gebracht, waarvan de
laatste pas om half acht werd terug-
gevonden.

Ondanks de bijna tropische hitte
deed ook de middenstand in het dorp
goede zaken. Chr. Moerenburg van
de Federatie Handelsvereniging

Hanze spreekt eveneens van een top-
dag. „Zaterdag kwam het al op gang
en vooral in de middag en avond is er
goed verkocht, 't Zonnetje doet alles.
De mensen geven niet meer zo ge-
makkelijk hun geld uit, maar het
sfeertje is er: druk, gezellig en dan

wordt men toch aangestoken door de
vakantiekoorts.

Seizoenartikelen
gingen vlot van de hand. Kijk, één
weekeinde kan niet zeven slechte we-
ken goedmaken. Maar het heeft in ie-
der geval wel veel goedgemaakt."

STICHTING BEHOUD MARINEHOSPITAAL

Ook Zandvoort dringt aan op
onderzoek van ministeries

ZANDVOORT - De stichting
Behoud Marinehospitaal heeft in
samenwerking met de gemeen-
ten Bloemendaal en Zandvoort
aangedrongen op een onderzoek
van zowel het ministerie van De-
fensie als van Volksgezondheid
om te bezien in welke vorm het
Marinehospitaal in de toekomst
een nieuwe kans kan krijgen.

In de brief, die aan beide minis-
teries is verzonden, worden con-
clusies en aanbevelingen gedaan
met het verzoek é^én en ander
mondeling nader te mogen toe-
lichten.

Zoals eerder bericht heeft gedepu-
teerde Korver met het afwijzende
provinciale adyies aan staatssecreta-
ns Van der Reijden van Volksgezond-
heid in wezen de deur van het Mari-
nehospitaal op slot gedaan. Ondanks
het door de stichting aangedragen
nieuwe cijfermateriaal en ondanks
het besluit van staatssecretaris
Hoekzema van Defensie om het Mari-
nehospitaal te handhaven, wenste de
gedeputeerde het na drie jaar bereik-
te „broze compromis" met de andere
(grote) ziekenhuizen niet in de waag-
schaal te stellen.

Inmiddels heeft de gemeente Bloe-
mendaal een ander wapen in de strijd
geworpen: zonder nieuw onderzoek
naar het voortbestaan van het Mari-
nehospitaal géén deelname aan de
integrale invoering van de nieuwe
Wet Voorzieningen Gezondheids-
zorg. De gezondheidsregio Kenne-
merland zou daarbij als proefgebied
het spits afbijten. De aankondiging
van Bloemendaal heeft nogal wat be-
roering en irritatie gewekt. De beoor-
deling loopt uiteen van onjuist, Qn-
collegiaal tot ontactisch en te laat.
Alleen Zandvoort schaart zich achter
het standpunt van Bloemendaal.

In de Kamer zijn op 26 juni op-
nieuw vragen gesteld aan staatsse-

cretaris Van der Reijden en wel door
mevrouw Tiesinga-Autsema (D'66).

Zij vraagt of er, gezien het standpunt
van defensie over het voortbestaan
van het Marinehospitaal incusief de
burgerbedden, geen aanleiding is het
standpunt van volksgezondheid op-
nieuw te bezien. Bekeken zou moeten
worden in hoeverre de burgerfunctie
van het hospitaal kan worden inge-

past in de toekomstige situatie, zon-
der dat de overige ziekenhuizen daar-
van nadeel ondervinden. Een oplos-
sing zou ook kunnen zijn om de 60
bedden te verminderen tot 48, waar-
van dan 24 boven de planmatige
sterkte komen. De andere 24 zouden
verdeeld moeten worden over de acht
ziekenhuizen in de regio, die naar de
mening van de vragenstelster daar-
door beslist niet onder een aanvaard-
bare minimumcapaciteit komen.

Zandvoor
ISlieuwebBad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

«Jaam:
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postcode:
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IN ALLE

MAAK!

ORIGINELE BUSSINK

ONTBIJTKOEK JUKT
kwaliteitsklasse A - 350 gram

NUTRICIA
CHDGOMEL

ZWITSAL
BABY-

SHAMPOOSILVO snelrijst

mm m verpakt in handige
meeneemtrayVOOR

22S
Franse-, Ardenner
of peperpaté,
in handige kuipjes a 6 blikken

1 jaar

GEEN

VERKADE 60 gram,
melk of puur

SUPER REPEN 150

EN BINNENKORT OOK:
HILVERSUM - HILVERSHOF

Fa. Gar&sner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal-

Schelpenptoin - Ta). 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig gdvies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

Drogisten) - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos'

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

KINDERBLIJSLAG
DERDE KWARTAAL 1984

Inwoners van de gemeenten:
Aalsmeer, Amstelveen, Bennebroek,

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede,

Ouder Amstel, Uithoorn, Velsen en Zandvoort.

kunnen vanaf heden kinderbijslag
aanvragen voor het derde kwartaal 1984

Vermeldt s.v.p. uw registratienummer.
Dit voorkomt vertragingen in de uitbetaling.
Uw registratienummer is vermeld op de

bijschrijving van uw kinderbijslag over de
voorgaande kwartalen op uw giro- of

bankrekening.

Raad van Arbeid
Correspondentie-adres: Postbus 1641, 2003 BR HAARLEM

telefoon: 023-319550, van 9-13 en van 13-15 uur.

,Er gebeurt méér
in de Raadsheer'

Elke donderdagavond
in juli

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel- Her Heierman.
Tafelreservering tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomiquc

= HAUTE CUISINE =.-*•
in het centrum van Zandvoort

internationale specialiteiten
Pnmeun • Nouveautés • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

Openbare
Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34 - 2042 NH Zandvoort
Tel.02507-1 41 31

WIJZIGING OPENINGSUREN

16 juli tot 26 augustus:

maandag .. 9.00 tot 13.00 -19.00 tot 21.00 uur
dinsdag... 9.00 tot 13.00
woensdag . 9.00 tot 13.00 -19.00 tot 21.00 uur
vrijdag 9.00 tot 13.00 -19.00 tot 21.00 uur
zaterdag .. 9.00 tot 13.00

DE HELE WEEK:

vruchten-
kwarkpunten ...1!65

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
. Tel. 1 21 29
Jan Steenstraat 1

Tel. 1 72 45

JMm
STICHTING GEREFORMEERDE
BOUWCORPORATIE VOOR BEJAARDEN
Parklaan 22
2132 EN Hoofddorp

vraagt wegens sterke groei per 1 oktober a s een

jonge
administratief medewerker

leeftijd maximaal 26 jaar.

De fynctie omvat o.m.:
- het zelfstandig voeren (na een mwerkpenode) van de geautomatiseer

de financiële administratie
- het assisteren bij en voor een groot deel zelfstandig samenstellen van

de jaarrekeningen

Geboden wordt:
- bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband
- opname in een voortreffelijk pensioenfonds
- salarisniveau / 2 400 tot / 3 200 - per maand afhankelijk van leeftijd

en opleiding
- zeer goede toekomstmogelijkheden
- uitstekende sekundaire arbeidsvoorwaarden
- een prettige werksfeer m klem teamverband

Wij denken aan iemand met:
- HAVO MEAO of gelijkwaardige opleiding met enige boekhoudervaring

en met belangstelling' voor automatisering

Informatie:
De Stichting exploiteert verzorgingshuizen en woningen voor huisvesting
van ouderen m alle provincies van Nederland
Meer informatie tel 02503 15320

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties
aan bovenvermeld adres.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186
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GIGANTISCH TENNISTOERNOOI OP DE BANEN VAN DE GLEE

Dubbel succes voor Hans Schmidt
: ZAND VOORT - Het gigan-

tisch tennistoernooi op de banen
vpn De Glee is ook dit jaar weer
een grandioos succes geworden.
Er waren 260 deelnemers en er
moesten in een week 320 wed-
strijden worden afgewerkt, maar
het verloop was bijzonder vlot.
Het toernooi begon op l juli met
lenteweer, beleefde in de loop

Hoe de duiven vlogen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

ppstduivenvereniging PV Pleines
hield onlangs twee wedvluchten. De
eeYste wedvlucht werd met jonge dui-
ven gehouden, die vanaf Herenthals
vlogen over een afstand van 136 km.
De duiven werden om 8 uur gelost en
do eerste duif werd om 10.08 getoond.

Uitslag: 1. H. Steenbergen l, 2. R.
Driehuizen 2 7 20 22 49, 3. J.P. Here-
inans 3 13, 4. C.D.M. Koper 4 5 26, 5.
Th. Sinnige 6 18 19 24 28 33 37, 6. H.
Hêilegers 8 10 30 31 34 35 39, 7. H.
Vleeshouwer 9 12 17 25 45, 8. E. v.d.
Meulen 11, 9. J. Knecht 14 16 21, 10.
J.B. Koper 15 32 40 46 47,11. P. Peters
23:27 29 48, 12. A.L. Molenaar 36 38,
13:. mevr. Alferink 41, 14. W. Driehui-
zeh 42,15. R. Harms 43 44, 16. J. Har-
teyeld 50,17. H. Terol 51,18. Nico Bol
52; 19. C. Visser 53.

Er werd ook een wedvlucht gehou-
den met oude duiven vanaf Pt. St.
Mhxcence. Deze duiven vlogen een
afstand van 369 km. Ze werden om 7
uur gelost en de eerste duif werd om
12J19 getoond.

Uitslag: 1. H. Lansdorp l 3 12, 2. H.
Terol 2 5 9 17, 3. E. v.d. Meulen 4 6 14,
4. -W. Driehuizen 7 20, 5. P. Peters 8 11
13'-15 16 18, 6. R. Driehuizen 10, 7. J.P.
Heeremans 19, 8. J.B. Koper 21, 9. H.
Heilegers 22.

RONDVLUCHTEN
per NLM City Hopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 13.45 uur.
f • 65 y • per persoon

f.45,- kind.tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-493252

Fastandfnendy.
Dodenval op circuit

ZANDVOORT - Op zaterdag-
avond 14 juli zal stuntman Nick Hol-
üday om zeven uur op het circuit een
aanval doen op het wereldrecord dui-
ken in een personenauto. Het oude
record staat op 38 meter. Een enorme
kraan zal Nick Holliday in zijn Ame-
rikaanse auto 42 meter boven de
?rond brengen, om hem vervolgens
op vier andere auto's te laten vallen.
Deze kostbare stunt zal ongetwijfeld
een zeer spectaculair schouwspel le-
veren.

van de week herfstachtige en bij-
na winterse omstandigheden,
maar eindigde vrijdag en zater-
dag met puur zomerweer. Daar-
door konden de halve fineles on-
der optimale omstandigheden
worden gespeeld, wat de kwali-
teit van de partijen uitermate
ten goede kwam.

In de C-afdeling overheersten de
Zweden Anders Rosberg en Hans
Belfrage de dubbel en Anders de en-
kel tezamen met de Duitsers Thomas
Habig en Axel Bausch. De heren fina-
le werd een volledig- buitenlandse
aangelegenheid tussen Anders en
Thomas en werd gewonnen door An-
ders met 3-6; 6-1 en 7-6 na een zeer
spannende partij. Als derde eindigde
hier Thomas Habig die good old Pe-
ter Korver met 6-1; 6-3 terug wees. In
de dubbel versloegen de Zweden
Axel Bausch en Raymond Lembeck
(Zandvoort).

Bij de dames overheerste in deze
afdeling de jeugd. Als laatste 4 waren
hier Saskia Hendrikse, Katja Nelis,
Lisette Koenders en Carla Post. Deze
meisjes ± 14 jaar, ontliepen elkaar
weinig. Uiteindelijjk won Sandra
Hendrikse (Zandvoort) van Lisette
Koenders (Heemstede). De dames-
dubbel C werd uiteindelijk een prooi
voor Noëlla Tieken en Esther Visser
(Groenendaal) welke laatste ook de
gemengd dubbel tesamen met Frank
Castier wist te winnen.

In de B-afdeling was bij de dames
de jonge Annemarie Radstake (Alk-
maar) de grote verrassing. Annema-
rie presteerde het namelijk de toren-
hoge favoriet Ellen Driebergen
(Amersfoort) in een 3 Vb uur durende
finale te verslaan met 4-6, 7-6, 7-6,
waarbij de laatste tie-break eindigde
met 11-9.

Door deze vermoeiende finale was
Ellen kennelijk zo aangeslagen dat
zij de dames dubbel tezamen met
Pauline van Dommelen (Amersfoort)
•en de gemengd dubbel tezamen met
Rob van Dommelen (Amersfoort)

verloor van respectievelijk Annema-
rie Radstak en Carla Henneman
(Juliana) en de combinatie Saskia
Hendrikse en Hans Schmidt (Zand-
voort). De dames dubbel eindigde in
7-6, 7-6 en de gemengd dubbel in .6-2,

, 6-2. In deze gemengd dubbel en ook
in de halve finale overheerste Hans
Schmidt.

De heren enkel B finale verliep
voor districtskampioen Remco Kin-
ders minder succesvol. Een zeer ge-
motiveerde Hans Schmidt wist de fi-
nale namelijk winnend af te sluiten
6-3, 6-4 na eerder de sterke Gerben
Zuydam (winnaar Bennebroek) in
een zeer spannende partij te hebben
verslagen met 6-3, 5-7 en 6
1.

Remco Kinders kwam in de finale
door winst op Henk Burger (Vinke-
veen). Deze laatste moest in de derde
set opgeven wegens een zweepslag.
De stand was toen echter al wel 6-3,
3-6 en 4-2 voor Kinders. De heren
dubbel finale werd gewonnen door
Haiko Fiekert (vorig jaar 3-voudig fi-

. nalist) met Gerben Zuydam van Ar-
thur Ladlage en Arnoud Versteeg
(Vogelenzang).

Bij de prijsuitreiking memoreerde
wedstrijdleider G. v.d. Toorn dat
door de sponsors een groot bedrag
aan prijzen beschikbaar was gesteld,
waardoor het mogelijk was riante
prijzen als radiocassettes, autora-
dio's, camera's, waardebonnen tot
ƒ 250.-, walkman's, beautysets, klop-
boren etc. ter beschikking te stellen.

Samenvattend kan dan ook wor-
den gesteld dat de tennisvereniging
Zandvoort-een perfect georganiseerd
toernooi (leiding G. v.d. Toorn, G.
v.d. Bogaard, W. Kempenaaren L. v.
Lent) heeft verzorgd, de leidingge-
vende plaats van deze tennisvereni-
ging in het district waardig. Vermeld
dient nog dat de feestavond met bar-
becue op vrijdagavond een grandioos
succes was en uitliep tot 03.30 uur.

Voor de statistiek volgen hieronder
xle diverse uitslagen van de finales en
de halve finales.

C-afdeling
HEG: '/2 finale A. Rosberg-P. Korver
6-1,7-5; '/z finale A. Habig-Th. Bausch
6-3, 6-0; finale A. Rosberg-A. Habig 3-
6, 6-1, 7-6.
DEC: !/2 finale S. Hendrikse-K. Nelis
6-3, 6-2; '/2 finale L. Koenders-C. Post
3-6, 6-4, 7-6.
WDC: V2 finale v.d. Linden/Burger-
Lembeek/Bausch 1-6, 2-6; Va finale
Rosberg/Belfrage-v. Meekeren/Dijk-
stra 4-6, 6-3, 6-1; finale Rosberg/-Bel-
frage-Lembeck/Bausch 6-2, 6-1.
GDC: '/2 finale Visser/Castien-Goze-
ling/Jansen 6-1, 7-5; >/2 finale Jager/
Höcker-Huybens/Huybens 6-4, 4-6, 6-
2j; finale Visser/Castien-Jager/Höc-
ker 3-6, 6-1, 6-0.
DOG: '/•> finale Visser/Tieken-Nelis
Koenders 7-5, 7-5; Vz finale Croese/
Croese-Stierman/Noorden 6-2, 6-4; fi-

• nale Visser/Tieken-Croese/Croese 7-6,
7-6.
B-afdeling
HEB: '/b finale H. Schmidt-G. Zuy-
dam 6-3, 5-7, 6-1; '/2 finale R. Kinders-
H. Burger 6-3, 3-6, 4-2 opg.; finale H.
Schmidt-H. Kinders 6-3, 6-4.
DEB: Va finale E. Driebergen-Y. Croe-
se 6-2, 6-0; '/2 finale A. Radstake-Y.
Veldt w.o. (ziek); finale E. Drieber-
gen-A. Radstake 6-4, 6-7, 6-7.
WDB: V2 finale Versteeg/Ludlage-
Suyk/Schmidt 7-5, 6-4; '/a finale Zuy-
dam/Fiekert-Dommelen/Dpmmelen
6-2, 7-6; finale Zuydam/Fiekert-Ver-
steeg/Ludlage 6-2, 6-3.
GDB: l/2 finale Driebergen/Domme-
len-Kramer/Fiekert 6-2, 7-5; '/2 finale
Hendrikse/Schmidt-Steenvoorden/S-
uyck 7-5, 3-6, 6-3; finale Hendrikse/
Schmidt-Driebergen/Dommelen 6-2,
6-4.
DPB: Vb finale Driebergen/Domme-
len-Kramer/Veldt w.o. (ziek); Vi finale
Radstake/Henneman-Steenvoorden
/Hendrikse
6-3, 6-3; finale Radstake/Henneman-
Driebergen/Dommelen 7-6, 7-6.

De pechvogels Henk Burger (Vin-
keveen), Yolanda Veldt Amstelveen,
(ziek geworden) en Margot Kramer
krijgen nog een kleine troostprijs.

• Concentratie bij Hans Schmidt, die twee eerste prijzen binnenhaalde bij
het grote TCZ-toernooi (foto Dick Loenen).

VIJFTIEN MEDAILLES BIJ NK:

Zeeschuimers op dreef in Amersfoort

Ria Willemse

AMERSFOORT - De zwem-
mers en zwemsters van de Zee-
schuimers hebben zich tijdens
het eerste weekend van de Natip-
nale Kampioenschappen in
Amersfoort weer danig laten gel-
den. De Zandvoortse zwemploeg
kwam met maar liefst vijftien
medailles naar de badplaats te-
rug: 4 gouden, 3 zilveren en 8
bronzen plakken.

Op de altijd weer spectaculaire ra-
ce in de estafette waren Ruud Heero-
ma, Nico Wempe, Wander Halder-
man en Onno Joustra prima op dreef
en behaalden twee derde plaatsen.
Op de 4x100 m vrije slag estafette ge-
beurde dat in een tijd van 3.55.87 en
op de dubbele afstand werd dit kar-
wei in 8.41.17 sec. geklaard. Patricia
Heeremans, met de meeste NK-lirnie-
ten op zak, kwam op vijf wedstrijd1-
programma's aan de start maar viel
helaas niet in de prijzen. Haar beste
prestatie op de 400 m wisselslag le-

verde haar een 4e plaats op in 5.31.36
sec.

Opmerkelijk was weer het zeer
sterke zwemmen van Onno Joustra,
die op onnavolgbare wijze in de leef-
tijdsgroep 1970 als tiende werd inge-
schreven op de 100 m schoolslag. Hij
presteerde het om een jaargangre-
cord (dus van 14-jarigen) van 1973 op
overtuigende wijze te breken. Als
tiende geplaatst eindigde hij als eer-
ste in een nieuwe tijd van 1.12.5 sec.
(1973: 1.15.1 sec.). Een gouden plak
was zijn terechte beloning. Ook Hans
Jansen noteerde goud op deze af-
stand zwemmend in de categorie He-
ren in 1.06.83, hoewel hij als derde fi-
nishte in de voorronde. Ria Willemse
zorgde voor de twee aanvullende
gouden medailles door zowel de 200
m schoolslag als de 200 m wisselslag
winnend af te sluiten in 2.41.74 resp.
2.25.56. Met deze laatste tijd verbe-
terde zij nogmaals haar eigen kring-
record.

Wander Halderman, vorig jaar viel
hij net als Patricia Heeremans nu net
buiten de prijzen en boekte keer op
keer 4e plaatsen, was dit weekend in
staat het eremetaal te bereiken. Be-
halve de derde plaats in de estafette
legde hij gedecideerd beslag op de
bronzen plak bij de 1500 m vrij in
17.17.57 sec., en liet ook in de leef-
tijdsgroep 1969 op de 200 m wissel-
slag zien dat hij bij de Nederlandse
top behoort. Een derde plaats in

2.23.55 is veelbelovend en geeft uit-
zicht op nog betere zwemprestaties
in de toekomst. Op de 400 m vrije
slag noteerde hij een tijd van 4.22.38
sec. en bereikte daarmee een weiver-
diende zilveren plak. Ingrid van de
Fits, als coming-lady achter Ria Wil-
lemse, had zich iri de wekenlange
voorbereiding tot deze Nationale
zwemkampioenschappen danig voor-
bereid en beschikte over zeer veel li-
mieten om aan de start te verschij-
nen. Zij zorgde voor het eerste ereme-
taal voor de Zeeschuimers, want in
haar .race van 400 meter wisselslag,
een persoonlijke estafette met de vier
zwemslagen, legde zij beslag op de
derde plaats, een bronzen plak, in
5.26.9 sec. Zwemmend in de leeftijds-
groep 1969 lukte het haar niet een be-
slissend stempel te drukken op de
kortere 200 meter wisselslag, zij ein-
digde in een tijd van 2.39.62 sec. en
viel net buiten de prijzen.

Karin van de Aar met 2.16.30 op de
200 m vrije slag kon nog geen vuist
maken tegen haar konkurrentes
maar eindigde niet onverdienstelijk,
terwijl Barbara de Wit haar debuut
op deze Nationale Zwemkampioen-
schappen waarmaakte met een pri-
ma 1.16.07 sec. op de 100 m rugslag.
Het eerste weekend van deze Zwem-
kampioenschappen zit erop. Het ko-
mend weekend komt het tweede en
laatste gedeelte waarin de Zeeschui-
mers zullen proberen de race naar

medailles gunstig af te sluiten.

Diploma's
zwemvaardigheid

Zoals bekend leiden de Zeeschui-
mers op voor zwemvaardigheidsdi-
ploma's; erkend door de KNZB en or-
ganiseren elk jaar voor alle zwemle-
den een officiële afzwemmogeüjk-
heid. Afgelopen vrijdagavond werd,
o.l.v. KNZB-officials, de heer en me-
vrouw Vogel afgezwommen voor de
zwemvaardighëidsdlpTöma's l t/m 4.

Alle kandidaten slaagden daarvoor
en voelden zich zeer gelukkig bij de
diploma-uitreiking. In 1985 zullen er
nieuwe diploma-vormen zijn gereali-
seerd, waarbij het zwemgedeelte een
zogenaamd basispakket vormt en de
nieuwe kandidaten kunnen kiezen
uit minstens twee keuzepakketten.

De keuze is mogelijk uit: reddend
zwemmen, waterpolo, planksprin-
gen, en nieuwe onderdelen zoals
snorkelen, kunstzwemmen of nostal-
gische zwemslagen. Afzwemmen
voor diploma's kan daardoor nog in-
teressanter worden, omdat onderde-
len die een kandidaat niet zo goed
liggen eenvoudig niet gekozen hoe-
ven worden. Natuurlijk zullen de Zee-

schuimers nieuwe zwemleden voor
deze afdeling graag welkom heten en
zorgen voor een deskundige begelei-
ding.

Diploma's: lan Dyff I, Matthijs
Schuiten II, Erwin Vinkc II, Yne Ho-
getoorn II, Majorie Dekker II, Robin
Molenaar II, Marja Kinnegi.ng II,
Sandcr Drommel III, Lecndert de
Vries IV, Sandra van de Dits IV, Mar-
ja Molenaar IV.

Onno Joustra

In binnenterrein
tan circuit: riante
huisvesting voor
een achttal sterke
Zandvoortse
Aravers, (foto:
Dick Loenen).

VERBOD

FRISSE PAARDENSTAL VERVING VARKENSHOKKEN

|exy Girl heeft het naar de zin
in binnenterrein van circuit

ZANDVOORT - Joop van
Dam wil zijn prachtige merrie
Sexy Girl best nog even van stal
halen. De Zandvoortse midden-
stander is nog steeds niet beko-
itien van de verrassende zege, die
zijn fraaie viervoeter op 25 juni
Vegsleepte tijdens de korteband-

yerij in de Zeestraat. „Het was
s&r debuut op de kortebaan",

vertelt Van Dam. „Op de lange-
baan heeft zé wel veel gewonnen,
f totaal al ƒ60.000.-. Maar vol-

lend jaar mag ze niet meer star-
ten, dan is ze negen jaar en dat is
limiet voor merries".
Maar Joop heeft alweer een nieuwe

4raver achter de hand. Dat is Ilona D
*ook die zal worden getraind in het
binnenterrein van het circuit, waar
tie.harddraverijvereniging Zandvoort
geruime tijd haar domicilie heeft,

bescheiden maar uitermate ver-

zorgde hippisch centrum, dat daar
bij „Tunnel-Oost" is verrezen, huis-
vest momenteel een achttal sterke •
dravers van Zandvoortse eigenaren.

Omsloten door de racebaan, dui-
venhokken en de groene omheinin-
gen van hockey-, voetbal- en hand-
balvelden ligt daar nu in de zuid-
oostelijke sector van het binnencir-
cuit een helder wit stallencomplexje.
Op de plek waar vele jaren knorrende
varkens huisden, hebben de Zand-
voortse pikeurs nu een keurige pad-
doek afgepaald en een longeerterrein
ingericht.

„We zitten hier al zes jaar en vorig
jaar hebben we de vereniging opge-
richt", vertelt Van Dam. „Geleidelijk
hebben we de zaak opgeknapt en we
willen eigenlijk nog meer doen aan de
omgeving. Het kost veel geld, maar
het is de moeite waard".

De paardenbezitters hebben mon-
delinge toestemming van de gemeen-
te en hopen op een vaste vergunning.

„Dit entrainement is in al zijn een-
voud erg belangrijk voor ons", aldus
Joop. „Subsidie hebben we niet no-
dig, alleen medewerking. Het ziet er
toch gezellig uit?"

Dat kan moeilijk worden ontkend.
Er liggen paarden te rollebollen in de
speelweide, een draver loopt vlijtig
rondjes om in conditie te blijven, een
ander wordt net ingespannen voor de
sulky. Joop van Dam laat Sexy Girl
rustig rondstappen en zegt: „We heb-
ben nu dertig leden en onze club is
geen concurrentie voor de maneges.
Wij hebben alleen dravers, die hier zo
goed mogelijk worden verzorgd. We
hebben zelfs een solarium in de stal-
len. Het was hier een bende met die
stinkende varkenshokken en nu is
het iets moois". De trotse bezitter
van Sexy Gril heeft genoeg gepraat.
Zijn trouwe merrie moet binnenkort
weer aan de start en er staat een ste-
vige duinrit voor de boeg.

Internationale Barclay
dragra

ZANDVOORT - Op zaterdag
14 en zondag 15 juli zijn er weer
internationale Barclay dragra-
ces. Met dit jaar niet alleen een
spectaculaire dragraceshow,
maar ook een uiterst spannende
wedstrijd op Europees niveau,
Zandvoort is de tweede wedstrijd
van de Europese dragrace-serie
voor pro-stock en competition
bikes. Dat wil zeggen, dat men de
snelste pro-stock en competition
bikes tegen elkaar kunt zien rij-
den.

Tijdens de eerste wedstrijd op
Mantorp Park in Zweden werden de
eerste punten reeds verdeeld en daar
bleek ook al dat vele rijders in de
twee klassen er gebrand op zijn hoog
te scoren.

Natuurlijk is er ook een groot aan-
tal pro-comp dragsters en funny cars,
dat samen met competition cars uit
Engeland, Duitsland, Zweden,
Frankrijk en Nederland het autoge-
deelte van de dragraces op spectacu-

laire wijze gaat vullen.
In Nederland is dragracen met au-

to's zeer snel populair aan het wor-
den. Dit uit zich vooral in de enorme
groei in een aantal van speciaal voor
de dragrace gebouwde auto's in Ne-
derland.

Voor de sensatie zullen dit jaar
twee supersnelle jet cars zorgdragen.
Iedereen kan zich hun sensationele
optreden van verleden jaar nog wel
herinneren. Dat fantastische schouw-
spel van de Vampire en de Hellben-
der jet car, die met enorme vlammen
van de naverbranders uit de jet-uitla-
ten de strip afraasden. Na het vorige
jaar zijn er een paar kleine verande-
ringen aan de DC 9 vliegtuigmotoren
uitgevoerd, die er voor moeten zor-
gen dat men de 202 meter nog sneller
kan afleggen.

De absolute hoogtepunten in het
programma zijn toch wel de aanval-
len op het wereldrecord 1/8 mijl. De
Amerikaan Sammy Miller zal met
zijn gloednieuwe rocketcar deze aan-

vallen ondernemen om zijn tijd van
2,54 seconde (eindsnelheid sis km/
uur) te verbeteren, terwijl onze eigen
Hennie Vink met zijn speciale rocket-
bike ook de wereld tij d op de 1/8 mijl
zal proberen te verbreken.

Tevens zal Huub Vermeulen, verle-
den jaar Nederlands kampioen in de
sports 200 autoraceklasse, proberen
om de snelste Nederlander te worden
op de 1/8 mijl. Daartoe zal hij in de
rocketcar van Sammy Miller twee po-
gingen wagen.

Zaterdag begint het programma al
om 10 uur. Het loopt de gehele dag
door tot ca. 18 uur. Zondag vanaf 11
uur is er een voorprogramma; de ra-
ces beginnen om 13 uur. Prijzen van
de toegangskaarten: zaterdag ƒ 20.-
voor hoofd-, start- en finishtribune en
ƒ 30.- extra voor wie een paddockkart
wil inclusief een plaats op de super-
tribune. Zondag: ƒ 30.- voor de tribu-
nes en ƒ 30.- extra voor paddock/su-
pertribune. Alle tribunes staan op
slechts 10 meter van de racestrip.

• Dragracen, een spectaculaire gebeurtenis op Zandvoort

14-15 juli 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat GA, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CI'A) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis .Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

JKIRK ;i
DIENSTEN

WEEKEND: 14-15 juli 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu-
wen. Crèche aanwezig. Alle zondagen
zondagsschool in Jeugdhuis, -10.00
uur.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag 10.00 uur: prof. dr. S. Nauta,
Amsterdam.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Geen dienst in de periode 15 juli t/m
26 augustus.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur E.V. met orgel/sa-
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. Zondag 10.45 uur: E.V met orgel/
samenzang. Thema: Een zaaier....
KERK VAN DE NAZARENER, Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
C. Holleman; 19.30 uur: avonddienst
ds. C. Holleman; woensdag 20.00 uur:
bijbelstudie/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen: tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen. Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode: 3 juli-9 juli
Geboren: Wendy Verina May,

dochter van Jeroen F. Th.
Zwaanenburg en Amy J.V. Pic-
kering; Ingmar, zoon van Koos J.
Zijlstra en Saskia N. Korting.

Ondertrouwd: Leonardus De-
termann en Johanna P. Hilbers;
Albertus Trip en Geertine Gie-
zen.

Gehuwd: Teko J.E. Bekkering
en Anna M. J. van der Linden: Jo-
hannes T. Daudeij en Alida G.
Oosterhuis.

Overleden: Adriaan Duiven-
voorden oud 84 jaar; Anna E. van
der Steur geb. Piedboeuf oud 80
jaar; Pieter Mars oud 77 jaar.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum HW
12 juli 3.37
13 juli 4.21
14 juli 5.02
15 juli 5.39
16 juli 6.2»
17 juli 7.11
18 juli 7.36

LW
11.59

0.13
0.54
1.34
2.12
2.47
3.22

H W L W
16.06 -.-
16.47 12.37
17.28 13.10
18.08 13.46
18.4G 14.27
19.22 15.02
19.59 15.36

19 juli 8.08 3.53 20.39 16.13

Maanstanden: donderdag 13 juli VM
4.20 uur.
Springtij: zondag 15 juli NAP + 104
cm
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LAAT ZIEN WAT U WILT VERKOPEN
VERHOOG DAARDOOR UW OMZET

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

FOTOSHOP:

tegen inlevering ontvangt u

AUTORIJSCHOOL

T\ oelstrastraat 62/3
Rijksgediplomeerd

Theorieles rnet de nieuwste

CBR-examendia's

- schakel - automaat -

OPGELET F
Vooi nieuwe leerlingen, schakel en

automaat.

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voor atbpiaken bellen tussen 18 15 en

18.45 uur van maandag t/m vrijdag
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

lUXfcBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Tioelbtrastrdat62/3 2042 BT Zandvoort
Tel 02507 1 94 53 b g g 1 38 87

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 1 70 93

ZQMERPLAIMTEN
voor TUIN en BALKON

Div. soorten BLOEM- en BALKONBAKKEN
Bemesting: POKON, WOLF, ASFen GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN
VASTE PLANTEN in pot
HEESTERS en ROZEN in pot

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

immiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiyi
= ~ BABY-en PEUTER- |

DAGVERBLIJF l
Regentesselaan 40 - Haarlem =
Tel. 023 - 32 05 74 =

es

peLlbs

Ü LES PETITS is het gehele jaar geopend =
= van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van §
p 6 weken tot 5 jaar. =
Ü U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer =
= u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons =
= brengen. =

ililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏÏ

Goede raad is het kleinste geldstuk
dat in omloop ts

AMBROSE BIERCI (1842 1914)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophlaweg 4 - Tel. l 23 07
Hel is de goede raad bij het aanschaffen van een uurwerk

eerst hem te raadplegen
U weet dan zeker dat u het beste koopt.

In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken
We rijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en

horloges
Prijsopgave vooraf Volledige garantie

SOFT-IJS

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec mpoedelsen

kl terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen

v. Ostadestraat 26,
tel. 02507 -156 26.

Gevestigd sinds 1955
Aangesloten bij HTCK

TE HUUR:

2 KAMERS
met gebruik van

keuken en douche
voor permanente

bewoning.
Tel. na 20.00 uur:
02507-1 6313r-

GEVRAAGD:
handige jongeman

als
HULP

IN DE KEUKEN

en voor de afwas.

Rest. Harocamo
Kerkstraat 27
Tel. 12537

DIVERSE RESTANTEN
nu met aantekkelijke

korting!
KOM vrijblijvend

eens kijken.

KSRK6TR.20 • T£L: 13136

IK VOND WAT IK ZOCHT
OP DE GROTE KROCHT

SMULLEN MAAR,
VOOR WETWG GELD!

blanke

(van de achterham)

fi{hgekruid

shoarma vlees magere
heel kilo braadlappen

(JlHIUUUllUUllWUvWW'wuwuviv^vvuv-.,.*

WAARDEBON
Tegen inlevering vandewkonoiitïan

barbecue^wqrsï
fijngekiuid

heel kilo
i voor

heel kilo

dikbevleesde

braad-
krabben
heel kilo

iwvmm^ouuou^yifî ^ irnOPENINGSTIJDEN: Dl -WOE
' DO VRIJ 900 18 00 UUR

ZAT 900 15 00 UUR

HAARLEM:

VLEESHAL
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKH\JIS18

De slagerij waar de klant nog echt koning is!
let op! ons filiaal Botennarkt flO
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort _

KATTEBROKJES
7 smaken, gemengd, 500-gram 1.95
DIEPVRIES-
ÉÉNDAGSHAANTJES
geen bonk, dus los, 50 voor 4.50.
100 voor 7.50
Luxe verpakking, 20 voor'. 2.40

DIERENSPECIAALZAAK

dïbevo -lid

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

27 augustus 1984 start

Peuterspeelzaal
„Hannie Schaft"

Peutertijden:
09.30-11.45 uur maand., dinsd.,
13.00-14.30 uur dond. en vrijd.

09.30-12.00 uur woensdag

OVERBLIJVEN IS MOGELIJK

Vanaf heden, 12 juli kunt u voor op-
gave van uw zoon of dochtertje en
inlichtingen terecht bij:

HENRIËTTE BRIJAN-PENAAT,

tel. 1 25 34, tussen 10.00 en 12.00 u.;
LOES DEN HARTOG-JENTÏNK,
tel. 1 71 79, tussen 20.00 en 21.00 u.

„ Erica' %
een klasse apart'i
BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

f

giiimiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiin

f FOTO QUELLE |
i Compleet foto/film- §
= assortiment, voordelig =
= afdrukken en E
= ontwikkelen =
| D'ROGISTERIJ l
IMOERENBURG i
\ Haltestraat 8 |
i Zandvoort i
öiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiminiiiiiiff

Te huur gevraagd
in

ZANDVOORT ZUID:

GEMEUB.
WOONRUIMTE

voor echtpaar met 1 kind.
Vanaf sept '84 tot april of

juli'85
Tel. 148 79 en na 18 juli

tel. 05620-82 72

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor
Dr. Vogel

homeopathie
Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23-

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon ^
13212 ./

auto • brand • leven
alle verzekeringen

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

SCHOONMAAKBEDRIJF
EVON BV

vraagt

SCHOONMAAKSTERS
voor object te Zandvoort.
Tel. 023-38 32 04

p]
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TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
SCHUIFPUIEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN
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Sfeervolle folklore en kunstmarkt op zonnig Gasthuisplein
ZANDVOORT - Een sfeervoller

decor en een schonere dag had-
den de kunstmarkt en de folklore-
vereniging De Wurf zich zaterdag
niet kunnen wensen, 's Morgens
vroeg al baadde het in oude stijl
herstelde pleintje, met zijn histo-
rische geveltjes en sierbestrating,
zich in een milde zon. Alsof de tijd
even stil had gestaan schaarden
zich al snel dorpsbewoners en
gasten op de ronde bank onder de
kastanje. Omstreeks het midda-
guur heerste er een weldadige
rust en stilte, door geen mecha-
nisch geluid verstoord. Zomers
uitgedoste kunstenaars begon-
nen hun schilderijen en aquarel-
len op te stellen. Anderen hingen
hun handgemaakte hessen en
kinderjakken op, of maakten een
fraaie uitstalling van hun kera-
miek, Raku gestookte schalen en
potten en unieke sieraden in ve-
lerlei verschijningsvormen van
kralen tot koper en keramiek.

Kopers waren er in het begin
van de middag nog weinig. Het
strand lokte meer. Enkelen waren
helemaal niet ontevreden. Vooral
het tekenen van een portret - te-
gen een heel bescheiden prijs -
vond wel aftrek, 's Avonds, toen
iedereen moe-geluierd van het
strand terugkeerde en vrolijk mu-
ziek van Dico van Putten er de
stemming in bracht onder de
zachte verlichting, ging het ook
met de omzet beter.

Erg veel belangstelling onder-
vond de klederdrachtenshow.
Fraai aanééngepraat door Bob
Ganser van de Wurf. Voor het
eerst was het nu mogelijk rijen
stoelen te plaatsen voor het po-
dium op het parkeerterrein. Tot
aan de laatste volksdans bleven
de stoelen bezet en dat was alles

De Westfriese Dansgroep vit Midwoud. (foto Berlott) • Gezelligheid op de kunstmarkt, (foto Berlott)

bij elkaar toch bijna drie uur. De
aandachtig luisterende bezoekers
kwamen van alles aan de weet
over klepbroeken en smalle broe-
ken, onderbroeken, onderrokken,
beursjes, oorbellen, gouden ste-
kers, korte en lange kappen, kap-
pen met plooitjes die helemaal ui-
telkaar gehaald moeten worden
als ze in de was gaan, over hoge
hoeden en zijden petten en uiter-
lijke kentekenen van iemands

burgerlijke staat. Zo was vroeger
direct te zien of een vrouw wedu-
we was of ongetrouwd. En kledine
had ook nog alles met stand te.
maken. Zo was een hoge hoed
voor de burgemeester en de nota-
ris en de dokter en de zijden pet
voor de boer. Nog mooier dan de
show en -de authentieke dansen
waren eigenlijk de figuren die
zich, compleet met rieten karbies
of rokende pijp zo natuurlijk over

het plein voortbewogen dat je je
soms even in 1880 waarden.

Heel sympathiek ook van al die
Zandvoorters in boezeroen, en
prachtig geklede mensen uit
Noordwijk, Hindeloopen, Volen-
dam, Marken, Spakenburg, Dren-
te en Walcheren om zich zo onge-
dwongen te laten fotograferen
door de talrijke toeristen. We vin-
den het een eer om het te mogen

dragen, zo merkte een beeld-
schoon vrouwenfiguur op. We
doen het graag.

De grootste hilariteit wekte een
„geleend" kindje op, dat door de
Zandvoortse groep ten doop werd
gehouden. En uiteraard ook de fi-
guren die in het begin van deze
eeuw uit hun badkoetsjes tevoor-
schijn kwamen: m een soort ze-
brapak met pijpen en bijpassende
muts.

Jammer alleen dat het gespro-
kene op enige alstand niet goed te
volgen was Misschien kan er vol-
gend jaar iets aan de geluidsm-
stallatie worden gedaan. En wei-
licht kan de gemeente volgend
jaar ook zorgen voor een nieuw
podium. Want voor de dansgroe-
pen De Klepperman uit Laren, de
Westfriese Dansgroep en De Wurf
leek het nu soms een hachelijk
avontuur op de gammele plan-
ken.

ËMM
Verbaasd
óver uitspraak
burgemeester
[•ZANDVOORT — De woningbouw-

véreniging Eendracht Maakt Macht
is uiterst verbaasd over de uitspraak
van burgemeester Machielsen, geuit
iri een krante-artikel, over de belan-
gènverstrengeling van het CDA en
het bestuur van de woningbouwver-
êniging met betrekking tot de bouw
Van de 33 zogenaamde „Slokkerwo-
ningen" aan de Van Lennepweg.
EMM schrijft dit deze week in een
brief aan de gemeenteraad.

„Bovendien", zo zegt het bestuur,
„iwordt gesuggereerd dat op grond
vkn deze verstrengeling het CDA te-
gen de plannen van deze bouw zou
hebben gestemd." -. . .

De burgemeester doelde in het ge-
wraakte artikel op de omstandigheid
dat de vrouw van raadslid Van As
deel uitmaakt van het bestuur van
EMM. In de brief benadrukt het be-
stuur dat EMM een neutrale vereni-
ging is, bezig met sociale woning-
bouw, die zich niet identificeert met
welke politieke of religieuze overtui-
ging dan ook. „Wij achten politieke
partijen zeer wel in staat een eigen
standpunt ten aanzien van het ge-
meentelijk huisvestingsbeleid te be-
palen en het bestuur van onze vereni-
ging vindt de woorden van uw voor-
zitter dan ook niet ter zake".

Het bestuur schrijft „lichtelijk ont-
stemd" te zijn dat de vereniging door
middel van suggestieve opmerkingen
m de pers bij deze aangelegenheid
betrokken wordt. Het is van mening
dat dergelijke opmerkingen in het
apenbaar niet bijdragen aan een goe-
de verstandhouding tussen gemeen-
te en woningbouwvereniging. „Wij
verkiezen het bespreken van deze on-
Serwerpen op de daartoe geëigende
plaats: het periodieke overleg tussen
burgemeester en wethouders en het
bestuur van EMM", aldus het slot
van de brief.

Geslaagd
ZANDVOORT - Aan de Wim

Gertenbachschool voor mavo
slaagden in het tweede tijdvak:
Bob Doorson, Peter Halsema,
Pienèl Kerkman, Johnny Keur,
René Steggerda, Nicole win-
nubst.

Commissie welzijn
ZANDVOORT - De commissie

alanvoorbereiding specifiek welzijn
loudt een openbare •vergadering op
jonderdag 12 juli om 20 uur in het
•aadhuis. Op de agenda onder ande-
•e: herhaald subsidieyerzoek Comité
^olkskerstzang, subsidieverzoek Co-
nité Viering Nationale Feestdagen,
dem Zandvoorts Mannenkoor en
Sandvoorts Operettevereniging en
standpuntbepaling ten aanzien van
Deuterspeelzaalproblematiek.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhoul. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, poslbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
/ 16 25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

t
Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507-17166, Poslbus 26,
2040 AA Zandvoort Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dagvan 10.00-12.00 en 13.00-1700 uur.,
vnjdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bei-

Jen: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Rodactl»; Dick Piet (chef). Margreet
Ates '

ZANDVOORT - Of jenever
echt goedkoper wordt dan water,
zoals christen-democraat Ing-
wersen maandagavond in de
commissie financiën opmerkte,
moet nog maar worden afge-
wacht. Maar feit is wel dat het er
met de waterprijs niet best uit-
ziet voor Zandvoort. Het Water-
leidingbedrijf Zuid-Kennemer-
land, waarin Zandvoort gaat
deelnemen, heeft in de begroting
maar vast vijf miljoen opgeno-
men voor de aankoop en verbou-
wing van een gebouw aan de Ste-
phensonstraat in Haarlem. Zon-
der dat Zandvoort ook nog maar
één stuk had gezien. „Ik tap nog
liever mijn eigen water", zo liet
een verhitte wethouder Flieringa
horen over deze manier van han-
delen. „Zodra je roept: gemeen-
schappüjke regeling, ga je de
bietenbrug op".

WATERLEIDINGBEDRIJF ZUID-KENNEMERLAND

Zandvoort woedend over
vijf miljoen huisvesting

Het ligt in de bedoeling van het
Waterleidingbedrijf in tien jaar tijd
tot een eenheidswaterprijs te komen
voor de deelnemende gemeenten.
Voor Zaandvoort betekent het een
verhoging van 3.8 cent. „Nou hebben
we alles gedaan om onder het PWN
uit te komen en we zullen ook nog
wel minder betalen, maar ik vind dit
een uiterst merkwaardige gang van
zaken", merkte democraat Termes

op. Als enige vond hij echter ook dat
men de hand in eigen boezem moest
steken. „Het had eerder aangekaart
kunnen worden. Waarom hebben we
er in de commissie PW nooit wat van
gehoord?"

Ook Ingwersen achtte het een kwa-
lijke zaak. Bij het ontbreken van eni-
ge juiste informatie kon hij alleen
maar adviseren: aan alle remmen
gaan lianaen. Hetgeen niet aan dove-

mansoren was gezegd. Flieringa ver-
klaarde zelfs bereid te zijn „de hele
spoorweg" op te breken. Weliswaar
heeft het bestuur verzekerd dat er
tien jaar geen verhoging van de wa-
terprijs komt in verband met die ver-
bouwing. „Maar ons zomer- en win-
tertarief is zo maar even aan de kant
geschoven", aldus Flieringa. „En de
rest probeert men er langs een om-
weg te ronselen".

Zandvoort gaat nu eerst bezwaar
aantekenen tegen de begroting. Ver-
volgens worden geëist alle stukken,
alle notulen (met terugwerkende
kracht), een gedegen rapport en een
beleidsplan. Volgens Flieringa heeft
Haarlem, dat nieuwe huisvesting no-
dig had, het best voor zichzelf ge-
zorgd. ,,En daarna zijn ze gaan bere-
kenen wat het ons gaat kosten. Hier
deugt geen bliksem van".

Aan het slot van de vergadering
deed zich nog een merkwaardige spe-
ling voor. Directeur Wertheim van
Publieke Werken is door het college
gevraagd over het nieuwe gebouw
een technisch en objectief oordeel te
geven. Waarna Ingwersen onthulde
dat diezelfde directeur volgens be-
trouwbare bronnen door het Water-
leidingbednjf zou zijn aangezocht om
als extra deskundige de zaak te be-
kijken. „Dan vraag ik me af uit welke
hoofde Zandvoort bekeken wordt".
Waarop Flieringa beloofde toch eens
bij zijn PW-directeur te rade te gaan.

Zandvoort zit in een
moeilijk parket met
onroerend-goedbelasting

ZANDVOORT - Met de onroe-
rend-goedbelasting zit Zand-
voort in een moeilijk parket. Om-
dat de burger de lasten langza-
merhand niet meer op kan bren-
gen, wil men uitert voorzichtig
zijn met verhoging daarvan. Als
echter het rapport-Christiaanse
wet wordt, zal de uitkering uit
het gemeentefonds gekoppeld
worden aan de maximale op-
brengst van de onroerend-goed-
belasting. Omdat Zandvoort, in
tegenstelling tot de meeste ande-
re gemeenten, nog niet aan het
plafond zit, wordt die ongebruik-
te ruimte gekort. Zandvoort
blijft dan niet veel anders over
dan het verschil, van 6.37 pro-
cent, in één keer op te trekken.
Maar daar geeft de minister dan
waarschijnlijk weer geen toe-
stemming voor. De maximaal
toegestane verhoging is meestal
3 procent per jaar.

Eén en ander kwam naar voren bij
de bespreking van de beleidsuit-
gangspunten voor 1985 en volgende
jaren, maandagavond in de commis-
sie financiën. Volgens wethouder
Flieringa komen deze uitgangspun-
ten in de begroting, waarna ze defini-
tieve vorm krijgen in de Voorjaarsno-
ta 1985. De cijfers worden vervolgens
verwerkt in de begroting 1986, zodat
in de nota van aanbieding 1986 een
volwaardige vorm van een meerja-
renbeleidsplan is bereikt. De begro-
ting voor 1985 zal overigens worden
opgesteld volgens de nieuwe voor-
schriften, met een duidelijke schei-
ding tussen beleid en beheer. Daar-
aan ten grondslag ligt een begin van
automatisering. „Je hebt recente cij-
fers bij de hand en daardoor weet je
hoe je spoort", aldus wethouder Flie-
ringa. „Je kunt dan ook makkelijker
bijstellen". Als groot voordeel ziet hij
de scheiding tussen een cijfermatig
en een beheersgedeelte. „en dat stelt
ons eindelijk eens in staat over grote
lijnen te spreken. Tot nu toe is er veel
te veel gepraat over bedragen".
Christen-demoncraat Ingwersen had
nog wel enige bedenking. Naar zijn
mening krijgt de raad meer greep op
het beleid, maar het college meer op
het beheer. „Het college krijgt er een
machtsfactor bij". Flieringa ontken-
de niet dat het college soepeler kan
schuiven binnen zogenoemde „sub-
functies", bijvoorbeeld nieuwe pisto-
len kopen voor de politie in plaats
van petten. Maar er is wel een
slagvaardiger beleid mogelijk, en
doordat de verantwoordlijkheid voor
budgetten verdeeld kan worden, zal
ook de jaarrekening eerder klaar zijn.
Met alle voordelen vandien.

Door een betere werkverdeling
moet het werk met minder mensen
kunnen worden gedaan. Het hele ge-
vecht om vervulling van vacatures
moet overigens nog geleverd worden.
Wel ligt het in het voornemen dien-
sten zo veel mogelijk samen te voe-
gen. Gas bij publieke werken, admi-
nistratie bij financiën, water bij het
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemer-
land. In 1986/1987 verhuist financiën

naar de Schoolstraat en komt bur-
gerzaken naar het gemeentehuis.

Aparte aandacht werd gevraagd
voor de leges. Door de wet geluidhin-
der zullen heel wat zaken nog een
vergunning nodig hebben. „Dat zijn
geen kinderachtige bedragen", gaf
wethouder Flieringa toe. „We zullen
ze allemaal op hun merites bekijken.
Maar dat ze het voor niks krijgen
kunnen ze wel vergeten".

BOETE VERVANGEN DOOR AANSLAG

Parkeerwachter mogelijk
meer belastingambtenaar

ZANDVOORT - Als een in de
maak zijnde verordening de ko-
ninklijke goedkeuring kan wég-
dragen, zal Zandvoort één van de
eerste gemeenten zijn die over-
gaat tot „fiscalisering" van de
parkeergelden. De automobilist
heeft dan de keuze of voldoende
geld in de parkeermeter of een
aanslagbiljet voor parkeergel-
den. Dat heeft dan niets meer te
maken met een „boete" (die ver-
volgens wordt afgedragen aan
het Rijk) maar met een „belas-
ting" (die terugvloeit naar de ge-
meentekas). De parkeerwachters
vallen dan niet meer onder de po-
litie maar onder de afdeling fi-
nanciën.

Ravage in camping
ZANDVOORT - Een groep van

ongeveer 15 jongens heeft afgelopen
donderdagnacht een aanzienlijke ra-
vage aangericht op een camping aan
de Boulevard Barnaart. De jongens
waren door een groot aantal tenten
gaan lopen en hadden vervolgens
staan urineren in één van de tenten.
Bij het zien van de politie verdwenen
ze over het hek de duinen in. Een on-
derzoek in de omgeving heeft tot nu
toe niets opgeleverd.

ZANDVOORT - Op vrijdag G
juli raakte het duin tegenover de
ingang van de camping aan de
Kennemerweg in brand. De
brandweer was het vuur snel
meester, maar kon niet voorko-
men dat ongeveer 75 vierkante
meter duinterrein verloren ging.

De leden van de commissie finan-
cien, die zich maandagavond over de-
ze mogelijke ommezwaai bogen, za-
gen er grote voordelen in. Op het
ogenblik hebben de Zandvoortse par-
keermeters een dekking van 20 pro-
cent. Het gemiddelde in andere ge-
meenten ligt op 40 en er zijn er zelfs
die 70 procent halen. Door die gerin-
ge opbrengst kosten de parkeerme-
ters de gemeente jaarlijks een ton.
„Te gek", luidde het algemene oor-
deel, „als je met vijf parkeerwachters
niet verder komt dan 20 procent".
Een scheiding tussen parkeerwach-
ters en milieucontroleurs maakt ook
duidelijk wie aan parkeren en wie
aan milieu doet. In het nieuwe sys-
teem zouden parkeerwachters geen
boetes meer op kunnen leggen, bij-
voorbeeld voor parkeren bij een gele
trottoirband. Specifiek probleem in
Zandvoort is natuurlijk wel het grote
aantal toeristen, die men niet zo een-
voudig een aanslagbiljet achterna
stuurt. Volgens cheft afdeling finan-
cien Van den Heuvel zou, om het sys-
teem goed te laten werken, ook nog
de wielklem moeten worden gehan-
teerd.

Oorspronkelijk lag het in de bedoe-
ling „schriktarieven" te gebruiken,
maar inmiddels is door een uitspraak
van het gerechtshof gebleken dat dit
niet zal worden toegestaan. Ook de
„fiscalisering" is nog omstreden. Zo-
als bekend zijn Dordrecht en Den
Haag er bij wijze van proef mee be-
gonnen, omdat boetes een enorme
administratieve rompslomp opleve-
ren en de gemeente er geen cent wij-
zer van wordt. Als de verordening
van de genoemde gemeenten het
haalt, wil Zandvoort ook zeker probe-
ren meer evenwicht te krijgen tussen
inkomsten en uitgaven. „Het kan ons
zeker wel een ton schelen", aldus de
chef van de afdeling financiën.

Peter Versteege en
dochter Mariola
hijsen de vlag in
top. (foto Berlott)

Vlag in top aan
de Haltestraat

ZANDVOORT - Met enige
feestelijkheid is vrijdagmiddag
de vlag in top gegaan bij het in
aanbouw zijnde woon/winkel-
complex aan de Haltestraat 29.
Het hoogste punt is bereikt en
waarschijnlijk medio september
kunnen het nieuwe bedrijfspand
voor tweewielerbedrijf Versteege
en de vier premie-A koopwonin-
gen worden opgeleverd. Tot nu
toe is de bouw voorspoedig verlo-
pen.

Ook vooral door de inzet van bou-
wer IBB Kondor, waarvan de uit-
voerder door architect C. Wagenaar
uit Zandvoort „een gouden jongen"
wordt genoemd. Want zo eenvoudig
was het allemaal niet om daar tussen
de bestaande bebouwing aan de Hal-
testraat een nieuw complex te zetten.
Er moest met veel voor- en omzich-
tigheid worden gewerkt.

Volgens de architect zal het bouw-
werk, in bruine baksteen met witte,
geborstelde voeg en licht geschilder-
de kozijnen, met een dakbedekking
van keramische pannen straks heel
goed aansluiten bij de architectuur
van de Noordbuurt. „Een simpel
maar net geheel". Ondernemer Ver-
steege is er zelf van overtuigd dat het
een sieraad wordt voor de Halte-
straat. Het al jarenlang braakliggen-
de stukje grond was voorheen het

volstrekte tegendeel, met zijn vuil-
nis- en hondehopen.

Versteege, nu nog gevestigd aan de
Haltestraat 18, had dringend behoef-
te aan uitbreiding. Niet alleen was er
behoefte aan aparte afdelingen voor
racefietsen, wielersportkledmg en ge-
wone fietsen/bromfietsen, maar ook
aan een werkplaats bij de winkel.
Voor de architect is het een help puz-
zel geweest al die wensen te verwer-
kelijken, waarbij dan het geheel ook
nog ruimtelijk overzichtelijk moest
blijven en het doorzicht op het auto-
bedrijf Versteege aan de Swalue-
straat behouden. Het geheel wordt
nu op split-level niveau uitgevoerd,
met aan de Haltestraat de showroom
met winkel en aan de Swalucstraat
showroom/winkel met ingang naar
de werkplaats.

De maisonnettes. die al verkocht
zijn. krijgen aan de Swaluestraat een
ruime toegang met een aardig trap-
penhuis en op de begane grond een
berging. Op het dak van de winkel,
op de eerste verdieping, treffen de be-
woners een grote binnenplaats aan,
waar ze bij mooi weer ook nog lekker
kunnen zitten en barbecuen. Woon-
kamer en keuken liggen op de eerste
verdieping; slaapkamers en badka-
mer op de twede verdieping. Doordat
de woningen ten opzichte van elkaar
verspringen hebben ze ofwel een log-
gia of een balkon.

Fietsster gewond
ZANDVOORT - Een 21-jarige in-

woonster van Heemstede is in de
nacht van zondag op maandag ge-
wond geraakt, toen zij per ongeluk
met haar fiets op de rijbaan terecht
kwam en ze niet meer kon worden
ontweken door een daar in haar auto
rijdende 19-jarige vrouw uit Amster-
dam. De Heemsteedse vrouw reed
over het fietspad van de Dr. Gerke-
straat toen ze door een losliggende
tegel de macht over het stuur kwij-
traakte. De fietst er kwam ten val en
raakte licht gewond. Zowel de fiets
als de auto liep lichte schade op. Pu-
bheke Werken is op de hoogte gesteld
van de losliggende tegel.

Ruiten ingegooid
ZANDVOORT - In de nacht van
donderdag op vrijdag hebben onbe-
kenden ruiten vernield in een woning
aan de Dr. Metzgerstraat. De daders
waren kennelijk nog aanwezig toen
de politie arriveerde want tijdens
haar bezoek werd er opnieuw glasge-
rmkel gehoord. Even daarna reed een
auto met gedoofde lichten de Dr.
Smitstraat uit. De politie zette de
achtervolging in, maar raakte het
spoor bijster in Nieuw-Noord. Het on-
derzoek naar de daders wordt voort-'
gezet.

Woede bekoeld op
auto's

ZANDVOORT - De bestuurder
van een Landrover was duidelijk be^'
zig iets af te reageren in de nacht van
zaterdag 7 juli, toen hij opzettelijk te-'
gen een geparkeerde auto aan reed
van een Amsterdammer. Vervolgens
was de auto van de dochter van een
getuige aan de beurt, die daarop naari'
de politie stapte. Beide aangereden'
auto's werden vrij ernstig bescha-
digd. De politie die bezig is een on-
derzoek naar de dader in te stellen,
heeft een briefje aan de auto van de
Amsterdammer bevestigd waarin
hem werd verzocht contact met het
bureau op te nemen.

Geslaagde
achtervolging

<.t\
ZANDVOORT - De Zandvoortse

politie heeft in de nacht van donder-
dag op vrijdag een 22-jarige Zand-.
voorter aangehouden in de Konings- *
traat, na de man vanaf de Van Len-
nepweg te hebben achtervolgd. D,?
Zandvoorter reed met hoge snelheid
en toen hij de politie opmerkte, doof-
de hij de lichten van zijn auto en reed
zo hard mogelijk door. Met gebruik-.:
making van optische signalen en ge-
luidssignalen is de man uiteindelijk
tot stilstand gebracht. Hij ging daar-.
na vrijwillig mee naar het bureau,
waar een proces verbaal tegen hem
werd opgemaakt.

Kippen
doodgebeten

ZANDVOORT - Een 63-jarige
Zandvoorter deed op zaterdag 7 juli
een voor hem wel zeer onplezierige
ontdekking: al zijn kippen, in totaal
dertig, lagen her en der verspreid op
zijn landje op het binnencircuit. Ze
waren kennelijk doodgebeten door
een vos, zoals bleek uit de sporen die
men bij de doodgebeten dieren aan-
trof. !-

Door de warmte
bevangen

ZANDVOORT — Voor sommige
bezoekers van de badplaats liepen de .
temperaturen tijdens het afgelopen
zomerse weekend toch wel iets te
hoog op. Een 35-jarige inwoner uit
Diemen was in een restaurant aan de
Engelbertstraat flauw gevallen. Een
gewaarschuwde arts constateerde
dat de man kerngezond was, maar
kennelijk alleen last had van de
warmte. Ook bij de EHBO-post aan
de rotonde werden verschillende
mensen gebracht die de onverwachte
hitte niet aankonden. Hen werd aan-
geraden om voorlopig de zon maar
niet meer op te zoeken.

Drukte bij de
EHBO-post

ZANDVOORT - Een aantal
strandbezoekers liep het afgelopen
weekeinde verwondingen op. Zo
kreeg een 3-jarig Zandvoorts meisje
een diepe snijwond in haar voet door-
dat ze in een stuk glas had getrapt.
Het kind moest naar een arts worden
gebracht om behandeld te worden.
Ook een 17 jarige Zandvoorter had
zich verwond aan glas. Hij was per
ongeluk met zijn arm door een ruit
gegaan en liep een flinke wond op,
die moest worden gehecht. Ook
strandstoelen kunnen soms gevaar-
lijk zijn. Dit ondervond een vrouw die
haar voet aan een stoel opensneed en
op de eerste hulppost moest worden
behandeld.

Voorkeur voor
auto-cassette
recorders

ZANDVOORT - Dieven blij-
ken in toenemende mate veel
belangstelling te hebben voor"
radio-casssette recorders en al- •
les wat daarmee te maken heeft.
In de periode van donderdag 5
juli tot zondag 8 juli werden al-
leen al dertien gevallen gemeld
van diefstal uit auto's van deze
geluidsapparatuur. Er werd ook
een groot aantal andere goede-
ren uit auto's gestolen, waaron-
der handtassen, sporttassen en
kleding.
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FAMILIEBERICHTEN

Heden ib na een kortstondig en moedig gediagen
lijden \an ons heengegaan mijn lieve man, onze
/oig/ame vadei en lieve opa

Anthoon Drommel

op de l ee f t i j d van 72 jaar

J Diommel-van den Bos
P I Diommel
J G Di ommel-Consent
Ranghild
Edwin
\ Di üinmel
l Diommel-Keebman
Saridu
Wondv

2041 LA Zandvooit 9 juli 1984
Vnn Lennep\vcg 7
GU<.j>enheid tot afscheid nemen m een dei louwka-
mi'is \ a n hot Uil\ i .nUentium Onderling Hulpbe-
toon Poststiaat 7 te Zandvooit vuii 16 30 tot 17 00
um en van 1 () iO tot 2ü 00 uui
De cicmatie 'al plaatshebben vnjdag I J ju l i om
12 00 uui m het ciematonum , Velsen teDnehuis-
Westt i \ elci
Gc( n b(/oek aan huis

Me! droefheid geven wij kennis dal heden van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame moeder en onvergetelijke
oma

Cornelia Hoogendijk
weduwe van Engel Keesman

in de ouderdom van 92 jaar
A. J C. BEKEBREDE-KEESMAN
C BEKEBREDE
S C LEDER-BEKEBREDE
F LEDER

2041 IL Zandvoort, 9juli 1984
Celsiusstraat 58

Onze moeder en oma is opgebaard m het Uitvaart-
centrum, Poststraat 7 te Zandvoort, waar gelegenheid
is tot afscheid nemen donderdag van 16 00 tot 16 30 uur
en van 19 00 tot 19 30 uur
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 13 juli om 14 00
uur op de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat
te Zandvoort. Vertrek van Celsiusstraat 58 om 13 40 uur

J. G. Anderson
HUISARTS

AFWEZIG tot 6 AUGUSTUS
Waarneming:

huisartsen Drenth,
Flieringa en Zwerver.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier Vraag
offeite Tel 020-999245

* VOLLEYBALVER Spor-
tmg--OSS zoekt voor sei-
zoen '84/'85 dames voor
comp teams m de 2de klas-
se en dames/heren die re-
creatief willen spelen Tel
ml 15556 en 16312

* T h 6-pers STACARA-
VAN op mooie camping bij
Oisterwijk (NB) in bosrijke
omgeving v a 250 - p w
veel recreatie, huisdieren
toegestaan Tel 02290-
36669/04242-19271 vrij na
18/8

U w adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7-Zandvoort

Tel.02507-1 23 27

W. BLUYS
Bloemenhuis

Winkelcentrum Nw Nooid

VET-
PLANTJES

0.95
98

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluitlijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekil telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort
* Weekrnedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie:
9 Badhoevense/Slotense Couranl, Hwanenburgse/Hallweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Builenveldertss Couranl, Diemer Courant, De Nieu-
we Bi|lmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van hel Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Walerland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ 4 90 per millimeter.
Sluiltijd vrijdag 16 00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertenlieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar
9 Voor brieven onder nummer wordl / 4 50 in rekening ge-
bracht
O BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hel
verspreidmgsbied een krant ve/stuurd, hiervoor wordt / 1 00
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z, telefonisch
opgeven tel 020-562 3004. 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekrnedia,
Postbus 122,
1000 AC Arfsterdam.

A T i s

A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere

huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIETTELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres.

Telefoon

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekrnedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Postcode Plaats

* Gevr OUDE ANSICHT-
KAARTEN door verzame-
laar, fraaie exempl van
ƒ l - tot ƒ 5 - p stuk Ook
mogelijkheid tot ruilen o a
van Zandvoort Tel 023-
377405
* Te koop KOELKAST, ta-
felmodel/40- Tel 02507-
13803

* Te koop SIMCA 1100
Bouwjaar 1977 Prijs
ƒ 300 - Tel 02507-18388

* Te koop RIJLAARZEN
mt 34 T k gevr rijlaarzen
mt 38 Tel 18699
* Te koop eiken EETHOEK
met balpoten uit grootmoe-
dersti]d Tel 02507-17413

* Weggevlogen blauw/wit-
te PARKIET naam Peter
omg Kostverlorenstraat
ml Hotel Faber, Kostverlo-
renstr 15, tel 12825
* ALFA SUD 1976 Leuke
knutselauto Tel 02507-
18816

Voor voordelig SCHITJ'"
DER-, WIT- en BEHANG-
WERK .,

De Boet
Tel 02507-15655, voor,
vrijblijvende
prijsopgave 98

.E.

AU1OINFO AUTO1NFO
AUDI 80 ONDERGAAT LICHTE WIJZIGING

Audi verkiest evolutie
boven grote revolutie
Plet is alweer zes jaar gele-

den, dat de eerste Audi 80 de fa-
bnekspoorten m Ingolstadt ver-
liet en sindsdien zijn er meer dan
twee miljoen exemplaren van de
band gelopen, een getal dat op
een duidelijk succes van dit mo-
del duidt Aan iets wat goed is en
goed verkoopt moet je niet te
veel wijzigen, hebben de inge-
meurs van de Westduitse fabriek
kennelijk gedacht, want gedu-
rende die eerste zes jaar is het
model van de Audi 80 vrijwel on-
gewijzigd gebleven

En ook nu, bij de komst van de ver-
meuwde Audi 80, wordt als motto bij
de eerste gedaanteverandering, Evo-
lutie m plaats van revolutie" aange-
dragen, met andere woorden slechts
wijzigingen m die sectoren, waar ze
het meeste profijt opleveren De dra-
gende delen van de carrosserie zijn
onveranderd gebleven, omdat ze hun
kwaliteiten inmiddels buitengewoon
goed hebben bewezen Dat geldt ook
voor de indeling van de passagiers-
ruimte, die voldoende comfort biedt
om ook m de komende jaren aan alle
verlangens, die men in deze klasse
mag stellen, tegemoet te komen

Met een lengte van 4 406 mm, een

breedte van l 682 mm en een hoogte
van l 365 mm blijft de Audi 80 een
compacte automobiel waai van de
gebruiksnut in de praktijk van alle-
dag echter aanmerkelijk is veibeteid

De meest opvallende verandeiing
vergeleken met het oude model be-
treft het front van de auto De radia-
torgnll en de koplampen zijn licht
achterover hellend geplaatst om de
lucht nog beter over de motorkap te
geleiden Hierdoor konden de tuibu-
lentie aan de voorkant van de motoi-
kap en de opwaaitse klachten bij de
vooras worden verminderd terwijl de
gunstige koeleigenschappen bleven
behouden

C

Zes jaar na de Introduktie werd de succesvolle Audi 80 vernieuwd, o.a. met een gewijzigd front en andere achterkant.

Een „doorkijkje" in de nieuwe Audi 80.

Aerodynamisch bezien vormen de
radiatorgrill en de koplampen een
eenheid De koplampen hebben ruim
bemeten gladde reflectoren die
noodzakelijk zijn voor een goede
lichtopbrengst

De bumpers voldoen eveneens aan
alle aerodynamische cntena en zijn
royalei uitgevoerd De uiteinden rei-
ken nu tot aan de wielkasten en hel-
pen zo mee om beschadigingen bij
het pai keren te voorkomen Zoals tot
nu toe bestaan de bumpers uit een
stevig stalen piofiel over de hele
bieedte van de auto. dat is bekleed
met een voimvaste flexibele kunst-
htofmantel De kunststof absorbeert
kleine botsingen zonder beschadigm-
nen Vooi hetzelfde doel zijn ook de
/ilkanten tussen de wielkasten op de
flanken van een brede kunststof-
btootlijst voorzien Deze lijsten heb-
ben dezelfde kleui als de bumpers

Op basis van de ervaringen m de
windtunnel ontstonden nieuwe luim-
bemeten aeiodynamische wielkap-
pen waai van de ventilatie-openm-
gen belangnjk voor verlaging van
temperaturen bij het remmen - dicht-
bij de velgianden zijn aangebracht

Ook achterzijde
Net als de frontpartij is ook de ach-

teizijde van de Audi 80 opnieuw ge-
styleeid De tot nu toe naar achteren
aflopende kofferdeksel werd m zijn
geheel omhooggebracht en loopt nu
ter hoogte van de onderkant van de
zijruiten recht naar achteren De on-
deikant van het kofferdeksel is door-
getiokken tot op de bumpei De gro-
te kofferruimte kan hierdoor gemak-
kehjker wotden beladen want met
zware voorwerpen hoeft nu met meer
hoog te worden getild De randen van
de kofferbakopening zijn met kunst-
stofpiofielen beschermd om lakscha-
de te vooi komen

Eveneens nieuw van vonn en thans
nog beter zichtbaai zijn de grote ach-
terhchtumts Die zijn nu zo onderver-
deeld dat de gedeelten ervan die het

dichtst bij de kentekenplaat liggen,
samen met het kofferdeksel naar bo-
ven zwenken

Zondei frontspoiler bereikt de
nieuwe Audi 80 nu een luchtweer-
standswaarde van Cw 0,39 en met
frontspoiler O 38 Onder de achter-
bumper heeft de Audi 80 een spoiler,
zoals deze voor de Audi 100 is ontwik-
keld om opwaartse klachten bij de
achterwielen te verminderen
Comfort

Het vormvaste passagiersgedeelte
biedt een grote mate van veiligheid
aan alle inzittenden Het front en de
achterkant zijn geconstrueerd als
kreukelzones, die bij een eventuele
aanrijding de botsenergie absorberen
en zo een grote mate van passieve
veiligheid garanderen Voor hetzelfde
doel dienen een op de grond van de
jongste onderzoeken ontwikkeld
dashboard en het vierspaaks veihg-
heidsstuur

Ondanks zijn compacte buitenma-
ten is de Aum 80 van binnen een
royale limousine, waarin vijf volwas-
senen comfortabel kunnen zitten De
anatomisch gevormde stoelen en
achterbank bieden een prettige zit

Alle modelvananten van de Audi
80 zijn compleet uitgerust Een voor-
ruit van gelaagd glas, halogeen kop-
lampen, twee achteruitnjlampen,
achterruitrijverwarmmg, een afsluit-
bare tankdop, twee gasdrukdempers
voor het kofferdeksel^een intervak-
schakeling voor de ruitenwissers,
twee van binnenuit verstelbare bui-
tenspiegels tot mststand verstelbare
stoelen, automatische dnepunts vei-
ligheidsgordels voor en achter zijn bij
alle modellen standaard

Modellen serie
Evenals vooi heen wordt de Audi 80

als twee- en vierdeurs limousine aan-
geboden (als CD en met turbodiesel
uitsluitend als vierdeursl In het ka-
der van de nieuwe indeling van het
Audi-programma - Audi 8Ü Audi 80
CC. Audi 80 CD en Audi 80 GTE -
wordt deze modellensene in de toe-

komst uitsluitend aangeboden met
viercihnder motoren, met behoud
van de m dit opzicht inmiddels be-
kende varianten Zo zjn er vier benzi-
nemotoren en twee dieselmotoren tel
beschikking

Het Audi-80-aanbod wordt afge-
rond met een nieuwe versie van de
Audi 80 Quattro met de krachtige l 8
liter viercihnder benzinemotor met
66 kw/90, standaard uitgerust met
vijfversnelhngsbak en zoals alle Audi
Quattro-uitvoenngen voorzien van
permanente vierwielaandnjvmg

Technische gegevens
(van het basismodel met l 3 l
benzinemotor)
Motor: 4 cilinder, 129G cmj, boring x
slag 75,0 x 73,4 mm, compressiever-
houding 1:9,0, tnax. vermogen 60 pk
bij 5600 t/m., max. koppel 100 Nm bij

3500 t/min., brandstof: normaal, min.X.
91 oct. koppeling enkelvoudige dro-"
ge plaat, vicrversnellingsbak, bestu-,,
ring: tandheugel, zelfcorrigerend/-
remsysteem diagonaal gescheiden
tweekringremsysteem, voor schij-7

ven, achter trommels, rembekrach-,'1;
tiger. ;

Rijprestaties: max. snelheid 151
km/u, acceleratie 0-100 km/u 15,5(.,
sec., verbruik in liters per 100 km: 90;':
km/u constant 5,1, 120 km/u 6,9,
stadsverkeer 8,2.

Afmetingen: lengte 4406 mm,'::
breedte 1682 mm, hoogte 1365 mm.,*;
wielbasis 2538 mm, spoorbreedte
voor 1400 mm, achter 1420 mm,.-
draaicirkel 10,7 m., velgen 5j x 13, ;:
banden 65 SR 13, inhoud kofferruim- :
te 541 liter, leeggewicht 950 kg, in--;'
houd brandstoftank 68 1. ' ;

Prijs: ƒ23.199.- in 2-deurs en '
f 24.246.- in 4-deursuitvoering.

Daihatsu begeeft zich
nu ook op ruw terrein

De drie verschillende uitvoeringen van de Daihatsu Rocky 4WD.

De'e vraag naar terreinwagens groeit
en daardoor stijgt ook het aanbod
Een nieuwe en interessante verschij-
mng in deze sector is de door Daihat-
su ontworpen Rocky, een 4-wielaan-
gedreven terreinwagen, waarmee
men letterlijk en figuurlijk alle kan-
ten op kan Zo heeft de met een vijf-
versnelhngsbak uitgeruste Rocky
een klimvermogen tot 90% (41°) en
een doorwaaddiepte tot 60 cm

Er zijn drie verschillende uitvoenn-"
gen wat de carrosserie betreft, de^
Softtop SDL met een neerklapbare\
kanvaskap, de Hardtop DX met een
kompleet stalen opbouw en de Wa-;,
gon EX met verlengde wielbasis en,--
panorama-ramen in het verhoogde"-
gedeelte van het dak Ook is er keuze
uit twee verschillende motoren, na-,-;
mehjk een 2 O liter benzine en een 2 8
liter dieselmotor De prijzen vaneren
van ƒ 23 199,- tot ƒ 41 995,- mcl btw. ,„

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort. Tel. 02507-14565.
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Toch nog wel fris, dat zeewater,
(foto Berlott)

Niemand durfde het bijna
meer echt te geloven. En toch, ja
hoor, vrijdagmiddag tegen
drieën was het zover. De sombe-
re wolken en de kille mist uit zee
losten op, om ruim baan te ge-
ven aan de zon. „Ik wist niet
meer wat het was. Heb het op
moeten zoeken in het woorden-
boek", lachte een antiekhande-
laar op het Dorpsplein. Hij ging
breeduit met zijn handel op een
stoel voor de deur zitten. En zo
waren er meer. Overal gingen ra-
men en deuren open en kwamen
mensen als weermannetjes naar
buiten. Eindelijk zon, eindelijk
zomer! Zandvoort haalde opge-
lucht adem. Het kon allemaal
nog goed komen, blijkbaar.

Ook de badgasten lieten zich
niet onbetuigd. Vrijwel onmid-
delhjk vulden zich de terrasjes,
de ijsverkopers deden beste za-
ken en opeens was Zandvoort
één en al kleur en fleur. De da-
gen daarvoor niet alleen op het
strand maar ook in de winkel
mensen in dikke truien. Verve-
ling, omdat er nergens wat te be-
leven viel. Hoewel sommige toe-
risten er toch nog bewonderens-
waardig de moed inhielden. Zei
een Duitse meneer donderdag:
„Vandaag hebben we twintig
graden gehad". En op de ver-
baasde vraag: Hoezo? „Vanmor-
gen tien en vanmiddag tien, dus
dat maakt twintig!"

Maar zaterdagochtend was
het dan opeens vrijwel ideaal.
Nog niet te heet, bijna geen wind
en het strand nog geen mieren-
hoop. Vroege vogels genoten
van een unieke dag. Alleen de
surfers hadden er weinig te zoe-
ken: geen branding en dus kon
ook het aangekondigde bran-
dingsurfen niet doorgaan.

De subtropische dag van zon-
dag is een heel lange geworden.
Om acht uur 's morgens kwa-
men de dagjesmensen in onge-
telde drommen richting zon en
zee en om half elf zat het strand

mudvol. Op sommige plaatsen
was geen strandstoel meer te be-
machtigen. Ook bier en fris wer-
den schaars. Bijna geen centi-
metertje strand bleef leeg. Hoe-
wel het zeewater met 15 graden
nog te koud was om lekker in te
zwemmen, zochten toch heel,
wat mensen verkoeling in het
water. Toen waren er ook weer
mensen die klaagden dat het
veel te heet was op het strand.
Sommigen werd het echt te veel.
Hoewel niemand voor zover be-
kend een echte zonnesteek op-
liep, werden zeker tien mensen

^ bevangen door de hitte. De poli-
" tie had af en toe wel assistentie

nodig van „boven", want van
heen en weer rijden langs het
strand kon geen sprake zijn.
Doordat de vloed opkwam, werd
het strand erg smal en was er he-
lemaal geen doorkomen aan.

In de krioelende massa raak-
ten ook nogal wat kinderen het
spoor bijster. Olaf, die urenlang
op een damesheup door het
zand gezeuld werd, was zelfs met
een ijsje niet te bewegen iets
meer van zichzelf prijs te geven
dan zijn voornaam. Verder deed
hij er het absolute zwijgen toe.
En helemaal ontroerend was een
klein Chineesje van een paar
turven hoog, in wie kennelijk
een lange-afstandloper schuil
gaat. Helemaal in zijn uppie tip-
pelde hij van noord naar het
naaktstrand, waar hij eindelijk
werd opgepikt. En toen heeft Ku
LUng, zoals hij volgens insiders
moet heten, nog uren zitten
wachten in de speelkamer van
de politiepost aan het strand.
Joke de Rooy, die al die zoektge-
raakte kinderen liefdevol op-
vangt, heeft het toch een prima
dag gevonden. Meestal zaten er
toch niet meer dan drie kinderen
tegelijk. Zij heeft er in totaal 46
geteld op de post. Om half acht
was ook het laatste kind terug
onder moeders vleugels.

Hartstikke leuk
Was het voor de strandpach-

DOOR ALICE VERWEY A.I.&

ters een topdag die ze nog lang
zal heugen, ook de jongens en
meisjes die bedienen hebben het
ondanks de zware klus in de hit-
te „hartstikke leuk" gevonden.
Carola (18, net geslaagd voor het
havo-diploma) vond dat de men-
sen echt gezellig waren en er
best begrip voor hadden als het
in de drukte soms even moeilijk'
was om de meneer te herkennen
die het bier bestel^ had en de
mevrouw van de sorbet. Carola
wil het hotelleven in en ziet hét
werken aan het strand als een
opperbeste ervaring. Haar colle-
gaatje Astrid (ook 18, ook pas
geslaagd voor havo) gaat het in
de mode zoeken, maar ziet het
seizoenwerk hier als een mooie
gelegenheid om een spaarpotje
te maken voor later. Zwaar? Ja,
dat wel. Vooral in de bakken.
Dan moetje door het zand heen.
En het was echt ongelooflijk. Je
bleef rennen. Maar Astrid houdt
van het strand. Ze woont in
Bentveld en weer of geen weer:
altiid naar het strand. Op de

Mannetje-aan-vrouwtje-aan-m-
annetje op het strand, (foto Ber-
lott)

fiets. Als het stormt vindt ze het
ook lekker. Serveren kan ieder-
een leren, zegt ze. In het begin
hou-je een blad vast met twee
handen. Maar al heel gauw doe
je het professioneel. Op één
hand. 's Avonds denk ik wel: en
nu m'n bed. Maar even douchen
of even met je voeten door zee
heen - dan spoel je de vermoeid-
heid wel weg. Over het alge-
meen, zegt ze, geven de gasten
ook wel fooi. De mensen nemen
het er gewoon eens lekker van
en als ze een dagje uitgaan kij-
ken ze ook niet op een dubbeltje.

Zelf geniet ze van de maanden
die ze aan het strand werkt.
„Lekker om bruin te zijn. Dat
hoort bij de zomer, het staat zo
gezellig!"

Yvonne (16, eindexamen havo
en toekomstig studente heao)
heeft er zelf wat op gevonden om
al die mensen die bestellingen
opgeven uit elkaar te houden.
„Ik heb een soort systeem: eer-
ste bak rechts of derde links. En
de mensen herkennen je ook
gauw als je even rondkijkt. Of ze
liggen uitgehongerd naar je te
kijken!" Ook zij is 's avonds
goed moe. „Maar als je bezig
bent en de mensen zijn vrolijk,
dan merk je er niks van". Watje
er zelf van leert? Omgaan met
mensen, talen spreken en leren
omgaan met geld!

Bij Club Maritime, waar ze al-
Ie drie werken, hebben ze het
best naar hun zin. Een goeie
baas en een goeie sfeer, zeggen
ze spontaan..

Tevreden
Bij „Take Fiye" maakt vijf-

tienjarige Michiel, leerling van
het Kennemer Lyceum in Over-
veen, even vijf minuutjes vrij om
te vertellen van zijn ervaringen.
Ook hij vind het lopen door het
zand wel zwaar. „Maar iedereen
is aardig tegen me en dat maakt
het een stuk makkelijker". Wat
hij met het verdiende geld gaat
doen weet hij nog niet. Zijn col-

lega Geert-Jan weet dat heel
best: lekker uitgaan. Geert-Jan
is 19, leerling van de mts en ei-
genlijk al een oude rot in het
vak. Vijftienjarige Danny, die in
de keuken van „Johnny" hoofd-
zakelijk belast is met poffertjes
en pannekoeken bakken, is van
plan zijn kamer helemaal pp te
knappen van het verdiende
geld. Hij doet ook nog de afwas.
Na zondag kon hij even geen
kopje meer zien, vertelt hij. „Ik
heb 's nachts zelfs van kopjes
gedroomd".

Wie ook goede zaken deed met
dit warme weer was tante Sjaan
bij de retirade. Maar ze heeft ook
haar kleine ergernis. Al maan-
den is het hek naast de gebaks-
kraam kapot. Niet alleen kinde-
ren maar ook volwassenen ko-
men steeds maar weer zo door
de helm naar beneden. Daar is
langzamerhand een heel pad
uitgesleten. „Ze staan allemaal
in de rij voor de milieubescher-
ming", zegt ze verontwaardigd,
„maar als je er wat van zegt krijg
je een grote mond".

Stunt
Maar goed eigenlijk dat het

aangekondigde strandspektakel
niet doorging. Want waar had
nog een podium moeten staan
met een steelband en een pop-
groep? Door de vloed moesten
niet alleen de zonaanbidders
steeds een stukje opschuiven,
maar ook de haringkar. Omdat
er toch niet meer te rijden viel
bleef deze verder maar op één
plek in zee staan. Trouwens: een
prachtig strategisch punt en
nog lekker fris ook!

Georganiseerd strandspekta-
kel of met: een onverwachte at-
tractie viel er toch nog te bele-
ven. 's Middags verscheen op-
eens weer de veelomstreden
stuntvheger aan de strakblauwe
horizon, om al duikelend, dalend
en stijgend en strepen trekkend
door de lucht zijn kunsten te
vertonen voor de ademloos toe-
kijkende strandgangers.

Maar het allermooiste was dan
's avonds wellicht nog de onver-
wachte toegift van moeder na-
tuur: een schitterende zonson-
dergang, in adembenemende
kleuren. Om stil van te voren.
En dat werden de meeste genie-
ters op een terras dan ook.

Miss Beach
Inmiddels heeft een tropische

regenbui alle stof weer wegge-
wist. Op het moment dat we dit
schrijven is het drukkend warm.
Of de zomer blijft? Maar hope-
lijk is zaterdag 28 juli in ieder ge-
val een mooie dag. Want dan
gaat Zandvoort weer uitmaken
wie de mooiste is van het strand!
Om 12 uur 's middags begint de
Miss Beach Verkiezing in het Ri-
che Bad, met een hele show er-
omheen. Twee orkesten en aero-

Miss Beach 1983 Vfendy Versluys.

bic dancing demonstratie gaan
het opwindende evenement op-
luisteren. Inschrijving kan tot
vrijdag 20 juli gebeuren bij de
VVV Zandvoort, Schoolplein l,
telefoon 16324, strandpaviljoen 2
„Gammonclub" en Riche Bad.

Mét persoonlijke gegevens en fo-
to. Ieder meisje heeft een kans,
want er wordt met alleen op het
uiterlijk gelet. De verkiezing be-
staat uit twee presentaties: een
keer in vnjetijdskleding en een
keer in badpak of bikini. Daar-
naast moeten wat vragen wor-
den beantwoord. Een béétje durf
- en wie weet wat zo'n zomers
uitverkiezing dan nog voor aan-
trekkelijke gevolgen heeft!

Voor de komende dagen wen-
sen we alle lezers vast zéér goede
strand verwachtingen!

Extra "attractie zondag 5 au-
gustus: sterkste man van de
camping'. Hierbij gaat het niet
alleen om kracht maar ook om
conditie. Formulier uiterlijk 31
juli inleveren bij Gerry Huysen.

ZANDVOORT - De camping
Sandevoerde aan de Kennemer-
weg te Zandvoort heeft voor de
maanden juli en augustus een
uitgebreid zomerprogramma
samengesteld voor zijn bezoe-
kers. Dit programma ziet er als
volgt uit:

zondag 15 juli: gratis kinder- •
feest voor kinderen tot 12 jaar.
Begin 11 uur, aanwezig om 10.45
uur.

Zondag 22 juli: camping voet-
baltoernooi. Aanvang 10 uur,
verzamelen 9 uur in de kantine

Activiteitenprogranima
camping Sandevoerde

voor de loting. Deelnameformu-
lier uiterlijk 15 juli inleveren
bij de heer Gerry Huysen. In-
schrijfgeld ƒ 5.- per persoon.

Zondag 29 juli: vissen voor
volwassenen. Deelnameformu-
lier inleveren bij de heer A. Ha-
velaar op het campingkantoor
tijdens de kantooruren, zo spoe-
dig mogelijk.

Woensdag l augustus: 6e cam-
ping Sandevoerde wielerrace
op het circuit. Junioren van 14

t/m 18 jaar, start om 18.15 uur.
Senioren starten om 19.15 uur.
Formulier inleveren bij Koo
Blokzijl voor 25 juli. Inschrijf-
geld ƒ 10.- per persoon. Uitrei-
king startnummers in de kanti-
ne op maandag 30 juli.

Zondag 12 augustus: presta-
tieloop voor alle leeftijden.
Naar keuze wordt er over 2l/2, 5,
10 en 15 km gelopen. Start tus-
sen 12 en 15 uur. Inschrijfgeld
tot 15 jaar ƒ 2.50, van 15 tot 86
jaar ƒ 5.-.

Zaterdag 18 augustus: een
campingfeest met optreden van
topartiesten en „The New Flint-
stones" onder leiding van Ton-
ny Benoit. Entreeprijs nog niet
bekend. Formulier inleveren
bij de heer A. Havelaar.

Zondag 19 augustus: braderie
op de camping. Nadere bijzon-
derheden volgen.

Woensdag 22 augustus: gratis
feestavond 50+. Formulier inle-
veren bij de heer A. Havelaar.
Toegangsbewijzen worden la-
ter uitgereikt.

Zondag 26 augustus: sport-
vrouw en sportmeisje van de
camping. Aanvang 11 uur, ver-
zamelen 10.45 uur. Formulier
inleveren bij de sportcommis-

De warmste zomer was in 1947

Daar ze meestal weinig ongemak
veroorzaken trekken warme zomers
minder de aandacht dan strenge win-
ters. Over verscheidene barre winters
kan men oudere mensen nog wel ho-
ren vertellen, van de zomers leven al-
leen nog 1947, de warmste in 250 jaar,
en 1976, vooral door zijn buitengewo-
ne droogte, in de herinnering voort.
De zomer van 1947 schonk ons met
zijn talrijke hittegolven van mei tot
eind augustus naar liefst 62 zomerse
dagen met een temperatuur boven 25
gr. C., tegen normaal 22. Het aantal
tropische dagen (warmer dan 30 gra-
den) bedroeg 19, normaal is 2. Het bij-
zondere was dat deze lange hete zp-
mer volgde op een uitzonderlijk
strenge winter. Al in de maand mei
konden diverse zomerse en de eerste
tropische dagen worden opgetekend.
Er traden 10 zomerse en in totaal 20
meidagen op, waarop de tempera-
tüur tot boven de 20 graden opliep.
De laatste meidag was op vele plaat-
sen in Nederland de eerste tropische
dag van een hele reeks tropische da-
gen.

*_ De luchtdrukverdeling verliep vrij-
wel volgens het geijkte patroon voor
.het begin van een warmtegolf. Na een
iikoude start ging het hogedrukgebied
•boven de Oceaan, dat begin mei'nog
'voor een koude noordelijke stroming
^zorgde, waarin maxima voorkwamen
;van rond 7 graden, zich uitbreiden in
'de richting van Scandinavië, terwijl
ten zuiden van Ierland drukdalingen
Optraden. De wind draaide naar het
"oosten en de eerste zomerse Hagen
konden realiteit worden.
• De hitte van de laatste meidag
ïiield ook gedurende de eerste vier
dagen van juni onverminderd aan.
.Diverse stations hadden zodoende
'een reeks van 5 tropische dagen
achtereen, iets wat overigens later
dez"e zomer nog meerdere malen her-

ït^aald zou worden."Na de 5e juni werd
het aanzienlijk koeler; er werden zelfs

bijzonder lage minima afgelezen, zo-
als in Eelde, waar op 13 juni een mini-
mum werd genoteerd van 1,5 gr. C.,
ruim 30 graden verschil met een tien-
tal dagen tevoren.

Het was de ontwikkeling van een
krachtig hogedrukgebied in de twee-
de helft van juni dat zich via West-
Europa in noordelijke en oostelijke
richting uitbreidde, dat voor zonnig
en zeer warm weer zorg droeg, waar-
bij in Nederland op 27 juni tempera-
tuurrecords sneuvelden. In de Bilt
steeg het kwik tot 36,8 gr. C., wat
daar nooit eerder was voorgekomen,
terwijl Maastricht 38,4 gr. C. noteer-
de, wat juist 0,2 graad onder het ab-
solute record van 23 augustus 1944 te
Warnsveld was.

Vanaf 5 juli verdween de warmte
tijdelijk en het weer kreeg een buiig
karakter. Vooral op de 9e juli viel veel
regen. Oyerveen had 60 mm. Op de
12e ontwikkelde zich echter een ho-

gedrukgebied boven het zuidwesten
van Europa, dat een uitloper kreeg
naar de Noorse Zee. Een nieuwe hit-
tegolf, die tot in begin augustus zou
aanhouden, kondigde zich aan. Van
22 tot en met 29 juli kwamen in Zuid-
Nederland uitsluitend tropische da-
gen voor, met daarbij in Maastricht
in de nacht van 29 juli een bijzonder
hoge minimumtemperatuur van 26
gr. C.

Augustus was de warmste maand
van deze zomer, hoewel zij met on-
standvastig weer begon. Zo viel in
Arnhem op de 3e liefst 92 mm. regen.
Vanaf de 8e kwamen we echter weer
onder invloed van een hogedrukge-
bied, dat zich traditiegetrouw via de
Noordzee naar Scandinavië uitbreid-
de. Dit luchtdrukpatroon zou tot het
einde van de maand voortduren en er
volgde een langdurige periode van
droog, zonnig en vaak zeer warm
weer bij winden uit noordoost tot

oost. Maastricht telde een maand
van in totaal 24 zomerse en 8 tropi-
sche dagen.

In de maand september duurde het
warme zomerweer nog even voort
met in Maastricht in de tweede deca-
de nog weer 6 dagen boven 30 graden.
In de derde decade verdween de war-
me lucht uit ons land. In oktober
kwamen nog een paar dagen voor,
waarop de temperatuur hier en daar
zomerse waarden kon bereiken, maar
voor de rest was de zomer nu wel
voorbij.

Uiteindelijk bleek de zomer van
1947 met een gemiddelde etmaaltem-
peratuur van 18,7 gr. C., tegen nor-
maal 16,1 gr. C., de warmste te zijn
geweest sinds het begin van de waar-
nemingen in 1706. Temperatuurnor-
malen periode 11-17 juli: maximum-
temperatuur (overdag): 22 gr. C., mi-
nimumtemperatuur ('s nachts): 13 er.
C.

Smullen van zeebanket in de openlucht, (archieffoto}.

Openluchtmaaltijd
op Gasthuisplein

ZANDVOORT - Visliefheb-
bers kunnen zich op donderdag
19 juli tegoed doen aan versge-
bakken vis met sausjes, stok-
brood en een drankje, tijdens de
traditionele vismaaltijd in de
openlucht op het Gasthuisplem.
Vanaf halfacht brengt vishandel
het „Zeepaardje" het zeebanket
op de gedekte tafels, waarbij
folklorevereniging De Wurf
zorgt voor een authentiek tintje
van het oude Zandvoort. Er
wordt ook nog gezorgd voor een
muziekje. Bij slecht weer wordt

de maaltijd verschoven naar
donderdag 26 juli.

De evenementencommissie
VVV Zandvoort, die de open-
luchtmaaltijd organiseert, advi-
seert ieder die er bij wil zijn zo
snel mogelijk te reserveren Er is
plaats voor driehonderd gasten.
Volwassenen betalen vijftien
gulden, kinderen tien gulden per
portie met toebehoren. 65-plus-
sers ƒ 12.50. Het telefoonnum-
mer van de VVV Zandvoort. aan
het Schoolplein l, is 16324

In de oude kaarten van
Zuid-Kennemerland wordt
als een uitstulping van het
bosgebied het goed Groot
Bentveld vermeld. Hoewel
de banden tussen Zandvoort
en Bentveld niet erg intiem
waren, is er toch voor de ka-
tholieke gemeenschap een
band gelegd, die misschien
wat vreemd aan doet.
HET BESTAAN VAN DE PA-
ROCHIE HANGT ER VAN
AF

Toen na de stichting van
de hiërarchie in 1853 er pa-
rochies zouden worden ge-
vormd en de mensen ergens
bij werden ingedeeld stond
L'Ami bij de bisschop op de
stoep om voor zijn parochie
Bentveld te gaan vragen.
„Maar pastoor", zo merkte
bisschop Van Vree op, „wat
moet u in 's hemelsnaam met
Bentveld doen? De mensen
die daar wonen zijn heel an-
ders geaard dan in Zand-
voort en zullen echt zo graag
niet naar uw kerk komen."
„Dat weet ik wel monseig-
neur", zei L'Ami, maar op
klagende toon ging hij ver-

UIT ZANDVOORTS HISTORIE door: Bertus Voets

Groot Bentveld en Zandvoort
der: ,Als de mensen van
Klein Bentveld niet bij'mij
worden ingedeeld, dan kan
onze parochie niet blijven
bestaan. U weet het monseig-
neur: het zijn bijna allemaal
vissers, beste mensen, maar
zo arm als de mieren. Zeker,
er kan altijd een stukje vis
af, maar van vis alleen kan
de kerk niet leven".
DE GEMAAKTE FOUT

Om zijn zin te krijgen had
L'Ami niet gesproken over
Groot maar over Klein Bent-
veld. Als hij tegenover Van
Vree het woord groot had ge-
noemd had hij hem mis-
schien kopschuw gemaakt.
Dus werd Klein Bentveld op
papier gezet. Het ging L'Ami
er vooral om het buiten Pen-
tes onder zijn parochie te
krijgen. Daar woonden ka-
tholieken en ook al kwamen
ze misschien niet naar zijn
kerk, zij zouden allicht wat

willen geven om de katholie-
ke gemeenschap in stand te
houden. Van Vree gaf toe:
gaf zijn aantekeningen door
aan zijn secretaris die het of-
ficiële stuk moest gaan op-
stellen en zo verscheen er in
de akte de volgende om-
schrijving: tot Zandvoort
gaat behoren de gehele bur-
gerlijke gemeente „met deze
afwijking evenwel dat Klein
Bentveld met de daarbij aan
de noordzijde van den
straatweg gelegen gebouwen
tot en met den huize ge-
naamd Pentes aan Zand-
voort zal behooren". (Archief
bisdom Haarlem 212.021.21
blz. 23, 28febr. 1856). Geheel
buiten de gewone gang van
zaken was in de akte een La-
tijnse volzm aan L'Ami ge-
wijd die vertaald als volgt
luidt: „Deze beslissing heb-
ben wij genomen uit respect
voor Jacobus Joannes L'A-

mi, van wiens vroomheid, en
toewijding voor het dorp
Zandvoort ivij ten volle over-
tuigd zijn".
DE FOUT HERSTELD

Niemand beter dan de be-
kende pastoor van Vogelen-
zang, Th. Borret, wiens broer
minister was van justitie en
naar wiens ministerie al de
parochiebeschrijvingen wer-
den gestuurd, kon weten dat
de aanduiding Klein Bent-
veld in de toekomst moeilijk-
heden kon veroorzaken. Om-
dat hij bereid was zijn colle-
ga L'Ami te helpen, liet hij m
de omschrijving van zijn pa-
rochie, van ivaaruit Groot
Bentveld altijd was ver-
zorgd, het volgende opne-
men: „Ten zesde: Vogelen-
zang is van de parochie
Zandvoort gescheiden door
de burgerlijke grens tus-
schen Bloemendaal en
Zandvoort met deze uitnee-

ming evenwel dat het gehee-
le goed Groot Bentveld tot
Zandvoort zal behooreji".
(Archief bisdom Haarlem 21
2.021.21, 6 aug. 18571 De
zaak was voor het njk goed
geregeld: moeilijkheden
werden vemeden en het se-
cretariaat van hel bisdom
Haarlem herstelde voor
zichzelf de fout door aan de
akte in haar register onder-
aah het volgende zinnetje te
zetten: „Van de parochie Vo-
gelenzang door de genoemde
burgerlijke grens zoo even-
wel dat het geheele Groot
Bentveld aan Zandvoort be-
hoort". Men hoopte dat men
daarmede het Klein Bent-
veld, dat niet bestond en dat
in de eerste akte was neerge-
schreven. had opgelost.

Of deze rectificatie ook
aangebracht is in het stuk
dat L'Ami had ontvangen.
heb ik niet kunnen vmden
maar in de praktijk zijn door
de bemiddeling van de Voge-
lenzangse pastoor alle moge-
lijke moeilijkheden over pa-
rochieverdeling en opvat-
ting uitgebleven.

KORT

Fiets-expositie in
Bieb

ZANDVOORT - Naar aanleiding
van de Tour de France wordt in de
openbare bibliotheek op dit moment
een expositie gehouden van mini-
fietsjes, vervaardigd door de Zand-
voorter Klaas Koper. De expositie
die in een van de vitrines kan worden
bekeken, duurt tot 13 augustus.

Zandvoorts
Mannenkoor in het
Vondelpark

ZANDVOORT - Op woensdag 18
juli verzorgt het Zandvoorts Mannen-
koor een openluchtconcert m het
Vondelpark in Amsterdam. Naast ve-
le bekende groepen uit binnen- en
buitenland valt, ook het Zandvoorts
Mannenkoor de eer te beurt om aan
deze concerten deel te nemen. Het
koor zal vanaf 12.00 uur 's middags
optreden.

Creatief Centrum
BLOEMENDAAL - Begin septem-

ber begint de Bloemendaalse beeld-
houwster Lia Versteege een creatief
centrum in haar atelier aan de Kle-
verlaan 19 m Bloemendaal. Ze geeft
lessen in boetseren en pottenbakken.
In diezelfde periode beginnen cursus-
sen modeltekenen, schilderen, aqua-
relleren, hout- en linosnede, mario-
netten maken, textiele vormgeving
(onder andere kleding en papierba-
tik), in samenwerking met vijf beel-
dende kunstenaars uit Haarlem. Ook
ouderen zijn van harte welkom; het
atelier is tevens aangepast voor rol-
stoelers. Voor inlichtingen kan men
bellen: 023-254260, bij voorkeur tus-
sen 19 en 22 uur.

Een negen voor
vishandel Reus

ZANDVOORT - Bij een onder-
zoek door het vissenjschap van TNO
bij viszaken in Zandvoort, Scheve-
ningen, Den Haag en Katwijk is vis-
handel P. Reus uit de Haltestraat 16
in Zandvoort met het cijfer 9 als één
van de allerbeste uit de bus gekomen
voor zijn haring.

Infomobiel
voor reizen

ZANDVOORT - Van vrijdag 13
tot zondag 15 juli staat op de Boule-
vard naast het Casino de Infomobiel
van het Berlijnse Verkehrsamt. Van
10 tot 6 uur kan men er alle gewenste
informatie krijgen over reizen naar
Berlijn.

Zomeractiviteiten in
Ruïne vanBrederode

SANTPOORT - Tijdens een aan-
tal vrijdagavonden gedurende de zo-
mermaanden organiseert het Witte
Theater verschillende activiteiten in
de Ruïne van Brederode. Het zeer ge-
varieerde programma ziet er als volgt
uit:

Vrijdag 13 juli: jazz-avond. Hieraan
werkt het J.C. Tans Jazz-kwartet
mee dat bestaat uit J.C. Tans-tenor-
sax, Ernst Glerun-bas, Piet de Vries-
gitaar en Han Bennink-slagwerk.

Vrijdag 27 juli: off-beat-avond.
Twee Haarlemse groepen, de Place-
bo's en Nexda treden op, met veel rit-
me en elektronische effekten.

Alle avonden beginnen om 21.00
uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ 6.-
per evenement, CJP/Pas 65 ƒ4.-.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
Ruïne van Brederode op de avond
van de voorstelling. Bij regen worden
de voorstellingen gehouden in Het
Witte Theater, Kanaalstraat 257, IJ-
muiden.

Knipkunst-expositie
Cultureel Centrum

Knipsel van C.A. van Waning-Mijnlieff.

ZANDVOORT - Van 21 juli tot en
met 19 augustus wordt in het Cultu-
reel Centrum aan het Gasthuisplein
een knipkunst-expositie gehouden.
De expositie bestaat uit een serie ou-
de knipsels afkomstig uit de collectie
van het Nederlands Openluchtmu-
seum te Arnhem en uit een groot aan-
tal moderne knipsels van een dertig-
tal Nederlandse knipkunstenaars.

De expositie, die op zaterdag 21 juli
om 13.30 uur wordt geopend, zal kort
worden ingeleid door Simon Honig,
conservator ikonografie van het Ne-
derlands Openluchtmuseum te Arn-
hem.

De tentoonstelling is dagelijks te
bezoeken van 13.30 tot 16 uur, behal-
ve op maandag en dinsdag.
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Voor het Oostblok bieden de
luchtlijnen naar Westerse be-
stemmmgen uitgelezen moge-
iijkheden om vanuit de lucht
militaire installaties te obser-
veren. Die installaties bevm-
den zich echter niet altijd on-
der de traditionele luchtwe-
gen. Het is dan ook niet onge-
wocn, dat toestellen van met
ruime Aeroflot van de voorge-
schreven routes afwijken om
ook andere defensie-objecten
voor de lens te krijgen. In het
vakjargon van de NAVO-
luchtverdedigmg worden deze
vliegtuigen 'Zombies' ge-
noemd. Behalve de toestellen
van Aeroflot worden ook ma-
chines van de Interflug
(DDR), LOT (Polen), Malev
(Hongarije), CSA (Tsjecho-Slo-
wakije). Balkan (Bulgarije) en
Ta rbm (Roemenie) alsmede ci-
viele machines uit Cuba, Li-
bie, Albanië en China als Zom-
bie aangeduid.

binds een Tupolev 104 van Aeroflot
in 1958 voor het eerst op Schiphol
landde heeft Nederland Tzoals alle
Westerse landen) regelmatig te maken
nu i Tupolevs. Ilyushms en Antonovs,
clu> fikse omwegen nodig hebben om
Schiphol te bereiken. In luchtmacht-
kringen valt te vernemen, dat Russi-
sche \hegers het klaarspeelden by
Winterswijk het Nederlandse lucht-
ruun binnen te komen om via Leeu-
u arden Schiphol te bereiken In der-
geluke gevallen starten vanaf de
luchtmachtbases Soesterberg en
l ̂ cuv, arden straaljagers op om pools-
hoogte te nemen en de 'verdwaalde'
machines eventueel weer op het rech-
te pad te brengen

HOPIA el deze vorm van spioneren m
het tijdperk van spionagesatelheten
ai 5 verouderd wordt beschouwd, gaan
dergelijke vluchten nog steeds door Zo
ontstond enkele maanden geleden in
Frankrijk veel opwinding, toen een
Aeroflot-vhegtuig enkele zeer brutale
manoeuvres in het Franse luchtruim
uitvoerde

Instemming
Opmerkelijk is, dat het de Russische

verkeersvliegtuigen boven Nederland
n'et moeilijk wordt gemaakt. Feitelijk
vinden de vluchten plaats met instem-
mmg van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het zijn namelijk de
verkeersleiders van de Rijkstucht-

'Zombies' hebben vrij spel in Nederlands luchtruim

: pleisterplaats voor vliegende spionnen
Dagelijks strijken op Schiphol diverse vliegtuigen

neer van de Russische Aeroflot en de Oosteuropese
staatsluchtvaartmaatschappijen. In veel gevallen
komen deze machines voor niets anders dan waar-
voor ook alle andere vliegtuigen naar Schiphol ko-
men: het ophalen en wegbrengen van passagiers.
Niet zelden grijpen de Oosteuropese vliegers echter
hun aanwezigheid in het Nederlandse luchtruim

aan om van hun tevoren opgegeven koers af te
wijken en over vliegbases en andere militaire instal-
laties te vliegen met de bedoeling daar foto's van te
maken. Het opmerkelijke is, dat in Nederland zowel
de civiele als de militaire verkeersleidingen deze
vliegende spionnen daarbij geen strobreed in de weg
leggen, zo blijkt uit het nieuwe boek 'Spionage van-
uit de lucht' van Dick van der Aart.

9 Amerikaanse marmestraaljagers onderscheppen een Antonov-12 vrachtvliegtuig in het burgerjasje van Aeroflot.
De An-12 is jarenlang door Aeroflot gebruikt voor een wekelijkse vrachtdienst naar Schiphol.

Foto onleend aan Spionage vanuit de lucht

vaartdienst die Aeroflot-toestellen de-
zelfde behandeling geven als de toe-
stellen van andere maatschappijen.
Aeroflot mag desgevraagd luchtwegen
afsnijden om brandstof en tnd te spa-
ren, zolang de vliegveiligheid niet in
gevaar komt.

Daar is overigens wel weer toestem-
ming nodig van het militaire lucht-
verkeersleidingscentrum op Nieuw-

Milligen. Deze regelt het (militaire)
verkeer buiten de onder RLD-controle
staande gebieden. De militaire ver-
keersleiders zijn m de eerste plaats
belast met de zorg voor de veiligheid en
hebben slechts beperkt oog voor de
spionage-actwiteiten van overvhe-
gende Aeroflot-machmes. Over afwij-
kende routes wordt meestal niet moei-
lijk gedaan.

Naast de bunker van de militaire
verkeersleiding bevindt zich het Con-
trol and Reportmg Center (CRC) van
de Koninklijke Luchtmacht, dat de
vluchten van Aeroflot altijd met ar-
gusogen volgt en zich wel opwindt
over de spionage-missies. Op de CRC-
radarschermen worden de bewuste
toestellen met een speciaal symbool
aangeduid. Het CRC is allerminst ge-

lukkig met de soepelheid van de ver-
keersleiders. In veel gevallen rest het
CRC weinig anders dan het de lucht
insturen van jachtvliegtuigen om te
zien wat de Russen uitspoken. Ook de
NAVO is weinig ingenomen met de
soepele houding van Nederland ten
opzichte van de spionnen.

In Duitsland bijvoorbeeld, moeten
de Russische verkeersvliegtuigen zich

strikt aan hun opgegeven vluchtplan
houden Dat wil natuurlijk met zeg-
gen dat je zonder toestemming niet
van je route kunt af wijken Verdwalen
kan immers iedereen overkomen. Vry
spel hebben de Russische spionnen op
de grote internationale luchthaven
Frankfurt Rhem/Mam, die tevens in
gebruik is als luchtmachtbasis van de
Amerikanen Het is een opmerkelijk
gezicht daar Tupolevs te zien landen
tegen een achtergrond van tientallen
gecamoufleerde transportvliegtuigen
van de Amerikaanse Luchtmacht.
Rhem/Mam is trouwens tevens basis
voor Amerikaanse spionagevliegtui-
gen1

Boven de Sovjet-Unie hoeven bui-
tenlandse, dus ook Nederlandse ver-
keersvhegers in ieder geval niet te re-
kenen op enige soepelheid als het gaat
om het afwijken van vliegplannen.
Waarmee niet gezegd is, dat Westerse
verkeersvliegtuigen niet voor hetzelf-
de doel worden ingezet boven de Sov-
jet-Unie als de Sovjet-vliegtuigen bo-
ven Europa. Recent werd bekend, dat
Caravelles van Air France m de jaren
zestig regelmatig zijn gebruikt voor
spionagedoelemden. Door problemen
te simuleren (bv het aan het radio-
kompas) wisten de vliegers 'de weg
kwijt te raken' Naar verluidt hebben
de Caravelles vijf nieuwe raketbases
in de Sovjet Unie ontdekt.

Spionagevluchten zijn niet onge-
vaarlyk. Dat bewees vorig jaar wel het
neerschieten van de Korean Air Lines
747 vorig jaar. Het zal wel nooit duide-
lyk worden of deze Boeing werkelijk
aan een spionage-opdracht werkte,
maar de Russen gingen er m ieder
geval wel vanuit dat dit gebeurde.

Grootste
Aeroflot is 's werelds grootste lucht-

vaartmaatschappy. Deze is in beginsel
verantwoordelijk voor alle burger-
luchtvaartactiviteiten in de Sovjet-
Unie: lijndiensten, chartervluchten,
landbouwvluchten, bosbrandpa-
trouillevluchten, luchtkartenng etc
De maatschappij beschikt over met
minder dan 7000 vliegtuigen en heli-
kopters, die landen en starten van zo'n
3600 luchthavens en vliegveldjes

De diensten naar Amsterdam wo
den veelal onderhouden met de drie-
motonge Tu-154. Tot voor kort ver-
scheen men ook wekelijks met een An-
tonov-12 vrachtvliegtuig, een type
waarmee de Russen al veel gelegenhe-
den hebben aangegrepen om waar ook
ter wereld te spioneren De An-12 is
voorzien van een glazen koepel in de
neus, die duidelijk de militaire taken
verraadt van dit type. Zo'n neuskoepel
is trouwens ook aan te treffen op twee-
rnotonge Tu-134's, die de Oosteurope-
se landen nog wel voor hun diensten
naar Amsterdam gebruiken

Luchtspionage
Bijgaand artikel is een bewer-

king van een hoofdstuk uit het
zojuist verschenen boek 'Spiona-
ge vanuit de lucht' van Dick van
der Aart. Dit boek geeft een over-
zicht van allerlei spionageactivi-
teiten, die Oost en West vanuit
de lucht bedrijven. Men kan er
alles lezen over het vernuft en de
creativiteit, die in deze bezighe-
den worden gestoken sinds de ja-
ren vijftig.

Spionage gebeurt met kleine
onbemande vliegtuigen, maar
ook met toestellen als de Lock-
heed SR-71, die met drie keer de
geluidssnelheid op zeer grote
hoogte over te fotograferen ge-
bieden vliegen; ver buiten het be-
reik van luchtafweerraketten en
jachtvliegtuigen van de landen,
die de overvliegende spionnen
niet in hun luctruim wensen.
Ook het bekende U-2 spionage-
vliegtuig, waarvan er in 1960 één
boven de Sovjet Unie werd neer- .
geschoten, krijgt alle aandacht.

Dick van der Aart is werkzaam '
bij het NOS-journaal en publi-
ceert al twintig jaar over ontwik-
kelingen op het gebied van lucht- '
vaart en defensie. Zijn boek
'Spionage vanuit de lucht' teil
168 pagina's en 250 foto's waar- ;
van een flink deel nog niet eer-
der is gepubliceerd. Het boek is
verschenen bij Romen Lucht-
vaart en kost ƒ 39,50.

De vloten van de luchtvaartmaat-
schappijen m het Oostblok hebben
dan ook een onverhulde militaire
taak Het is zeker niet toevallig, dat de
leiding over Aeroflot berust m de han-
den van P.B. Bugayev, die tevens de
rang van luchtmaarschalk heeft bij de
Russische Luchtmacht.

Bewerking: René de Leeuw

„Dierenvriend"
ZANDVOORT - Op zaterdag 7 juli

stond een auto geparkeerd aan de
Boulevard Barnaart waarin een hond
zat opgesloten Alle ramen waren
dicht De politie heeft de auto open-
gebioken en het arme dier naar het
Kennemer dierentehuis gebracht,
met achterlating van een briefje
waaim de „dierenliefhebber" weid
gesommeerd zich eerst op het bui eau
te melden voordat hij zijn hond weer
op kon halen

KUStiSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

PART-TIMER
GEVRAAGD

voor

Shell „Duinzicht"
en/of

Boulevard.

MELDEN:
's morgens op „Duinzicht",

Dr. Gerkestraat 80.
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BLOEMENHUIS

J. BLUYS
komen alle mensen
met hun bloemenwensen.

Haltestraat 65 - Zandvoort
De specialist Tel. 1 20 60

m al UW Denk aan uw tuin, ook daar zijn
bloemwerken. wij in gespecialiseerd.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico maar laat het
over aan de vakman

Vraag vri|blijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZKS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

GEVRAAGD:

2e kapster
M.P. Coiffures

Hogeweg27
ZANDVOORT

Tel. 02507 -169 69

na 18.00 uur:
020 - 36 66 35

Silhouettes
voor

MAAT- en VERANDERWERK,
NAAI-enPATROONLESSEN.

VERKOOP:
COUPONS, PATRONEN

van SIMPLICITY en VOGUE.
KARIN v. DAM

INA v. DAM-VOSSEN
Louis Davidsstraatll -Tel. 1 85 99

's Maandags gesloten.

Vergadering Welstandscommissie

Op 18 juli 1984 vergadert de Welstands-
commissie der gemeente Zandvoort.
De bouwplannen, die alsdan worden beooi-
deeld, zullen daags tevoren via de publicatie-
borden worden bekend gemaakt

Zandvoort 4 ]uh 1984.
De Vooizitter,
J. Attema

Nieuw-Unicum in ban van de Tour
Organisator Cees
Weijers aan worp tij-
dens het Jeu de Bou-
les-toernooi (foto
Dick Loenen).

P. REUS
,Vis en specialiteiten'
voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16
Tel. 02507-162 04

In een door het VISSERIJSCHAP VAN T.N.O.
gehouden onderzoek onder viszaken in
SCHEVENINGEN, DEN HAAG [en ZANDVOORT,
zijn wij als één van de beste naar voren gekomen,
met het cijfer 9!

Onze haring werd gekwalificeerd met: ,,,mals, mooi
blank visvlees, licht gezouten, zilte, romige smaak,
keurig schoongemaakt, zeer grote haring".

U van dienst zijnde met de beste kwaliteit.

P. Reus en medewerkers.

ZANDVOORT - Woonoord
Nieuw-Unicum is weer drie we-
ken m de ban van de Tour de
France. Bewoners en personeel
spelen dagelijks een wielerppol
en m de namiddag is de spanning
te snijden op De Brink, waar de
uitslag van de volgende dag be-
kend wordt gemaakt en de tele-
visie beelden van de etappe van
die dag brengt. De Nieuw-Uni-
cum-Tour kent de gele, witte en
groene trui en er is dagelijks
hooguit een tientje te winnen.
Het is al het negende jaar dat dit
evenement, nu met 260 deelne-
mers, wordt georganiseerd onder
leiding van Cees Weijers.

Op de dinsdagavonden tijdens de
Tour zijn er steeds evenementen op
De Brink, waar eveneens een uitste-
kend Frans menu wordt geserveerd
De vorige week was er een rommei-
markt, op 17 juli zijn er rolstoelraces
enhome-tramerwedstnjden, op 24 ju-
li het slot met muziek en de prijsuit-
reikmg door bekende wielrenners J.l
dinsdagavond werd er een groot Jeu
de Boules-toernooi georganiseerd

Op tien matten streden de koppels,
bestaande uit een bewoner en een
personeelslid, om de bekers en na
zeer geslaagde wedstrijden werd de
uitslag. 1. Otto Eerenstem-Yvonne
Lips, 2. Dirk Kits-Mick Witteveen, 3 .
Cyriel Fleur-Tony Zwenne, 4 Corry
Mank-Cees Weijers

SCHOLIERE
GEZOCHT

voor lichte
kantoor-

werkzaamheden.
Type-vaardigheid

verlangd.
,5 a 6 uur per week.

Tel. 194 44

THE TRUCK EXPERTS

WINKELPAND
TE HUUR

in drukke
winkelstraat

Brieven onder
r\r.Z780

bur. v. d. blad.

21 van lentopel
zandvoort
Kom. Onnesstracrt 15,
2041 CB Zandvoort.
Tel.02507- 15346



andvoorts
Nieuwsblad

LANGS DE VLOEDLIJN

Elke onderneming: is een kar op een
helling; als je ophoudt met duwen
rolt ze achteruit.

Henri Ford (1863-1947)
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Roelof van Driesten, dirigent

Zomerconcert
ZANDVOORT - Op vrijdag 29 ju-

ni wordt in de Hervormde kerk op het
Kerkplein te Zandvoort een zomer-
concert gehouden. De aanvang van
dit concert is om 20.15 uur. Tijdens
dit concert zal het Noordhollands
Philharmonisch Orkest optreden
met als dirigent Roelof van Driesten.
Solist bij dit concert is de beroemde
violist Peter Brunt. Voor de pauze
zullen de Ouverture Acide et Galatea
en het Concert voor Viool en Orkest
in E Opus 64 van Joseph Haydn ten
gehore worden gebracht.

De avond zal worden besloten met
de Ouverture, introductie en delen
vaij de balletmuziek uit „Die Ge-
schopfe des Prometheus" van Lud-
wig van Beethoven.

Zandvoort volgt landelijke trend
ZANDVOORT - Het gedrag

van de Zandvoortse kiezers ver-
schilt weinig met dat van het lan-
delijk gemiddelde. De Partij van
de Arbeid is in Zandvoort de
grootste winnaar, het verlies van
D'66 is aanzienlijk, terwijl WD en
CDA ten opzichte van de Kamer-
verkiezingen in 1982 stemmen
verloren.

Opmerkelijk de opkomst van
de Centrum Partij die een winst
van 3% noteerde.

Weliswaar boekte de VVD een
winst van 4% ten opzichte van de
Europese verkiezingen in 1979
(toen 36,2%) nu 40,1%, maar ten
aanzien van de gemeenteraads-
verkiezingen van 1982 (48%) en de
Kamerverkiezingen van datzelfde
jaar (45.1%) kan men nu spreken
van een terugval.

De Partij van de Arbeid is de
grootste winnaar van de Europe-
se verkiezingen geworden met
een vooruitgang ten opzichte van
de Europese verkiezingen van
1979 met 3%. Een groot winstper-
centage ook in verhouding met de
gemeenteraadsverkiezingen van
1982 (15,4%) en de Kamerverkie-
zingen 1982 toen het percentage
25.8% bedroeg.

Het CDA vertoont in Zandvoort
een teruglopend aantal stem-
mers, bij de Europese verkiezin-
gen in 1979 nog 18,8%, gemeente-

raad 12,1%, Kamerverkiezing
17,1% tot een resultaat van de Eu-
ropese verkiezingen van 15,9%.

D'66 ging zelfs met 10% terug in
vergelijking met de Europese ver-
kiezingen in 1979 12,6% naar 2,6%
nu. Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in 1982 behaalde men nog
6,8%, doch ook de Kamerverkie-
zing vertoonde al een verlies, na-
melijk 4,07C.

Geen enkele stem werd uitge-
bracht op de Groene Partij Neder-
land, daarentegen werd 1,8% van
de stemmen uitgebracht op de
Europese Groenen. De kleine
linkse partijen CPN, PPR en PSP
behaalde slechts een kleine winst
van 0,5%. Ook werd 0,4% van de
stemmen uitgebracht op „God
met Ons".

Een totale vergelijking kan na-
tuurlijk niet worden gegeven, om-
dat tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen ook veel stemmen wor-
den uitgebracht op plaatselijke
groeperingen, zo werd in 1982 op
Inspraak Nu 8,3% van de stem-
men, en 4,5% uitgebracht op Ge-
meente Belangen. Groeperingen
die respectievelijk met 2 en l zetel
in de Zandvoortse raad zijn yerte-
genwoordigd. De combinatie
PSP, PPR en CPN (Progressieve
Partij Zandvoort) behaalde bij de
gemeenteraadsverkiezingen
3,7%. De kleine rechtse partijen

behaalden 0,9% ten opzichte van
de Europese verkiezingen van
1979 een winst van 0,7%.

Volgens Gert Toonen fractie-
voorzitter van de PvdA is het re-
sultaat van de Europese verkie-
zingen hem toch nog wel tegenge-
vallen. „Dit komt voornamelijk
ook door de geringe opkomst, het
tijdstip was niet ideaal natuurlijk
juist met de diverse voetbalwed-
strijden op de tv op de drukste tij-
den wanneer er gestemd wordt
namelijk van vier tot zeven uur."

Ook Rita de Jong (fractievoor-
zitter VVD) toont zich wat teleur-
gesteld over het resultaat en de
opkomst. „Je kunt natuurlijk wel
zeggen dat wij winst geboekt heb-
ben ten opzichte van de Europese
verkiezingen van 1979, maar dat
is niet reëel. Daartegenover staat
dat de uitslag van de gemeente-
raadsverkiezing voor ons een ver-
rassing was. Veel plaatselijke be-
langen spelen bij gemeenteraads-
verkiezingen een rol. Daarom ook
kun je de uitslagen niet vergehj-
ken met gemeenteraads- en of ka-
merverkiezingen."

Een mening die wordt gedeeld
door woordvoerders van D'66 en
het CDA. „Wij volgen een landelij-
ke trend en denk dat wij ons moe-
ten bezinnen wat te doen in de
toekomst op plaatselijk niveau",
zegt Jan Termes van D'66.

Partijen en
Groeperingen
CDA
PvdA
WD
D'66
SGP
RPF
GPV
CPN
Groene Partij Ned.
PPR
PSP
Europese Groenen
Centrumpartij
God Met Ons
Prog. Partij Zandv.
(PSP+PPR+CPN)
Inspraak Nu
De Plek van de Niet>Stemmer
Gemeente Belangen
Overige
Totaal
Kiesgerechtigden
Opkomstpercentage

Eur. verkiez.
1979

st. %
1387 18,8
2039 27,5
2684 36,2

935 12,6
12 0,1
- -
11 0,1

100 1,3
- -
73 1,0

101 1,4
- -
- -
- -

_ _
- -
_ _
- _
71 1,0

7413 100,0
12.640

59,0

Raad
1982

st.
1063
1357
4250

595
-
-
-
-
-
_
-
-
-
-

330
733

79
398
-

8805
12

%
12,1
15,4

48,3
6,8
-
-
-
-

-, -
_
-
-
-
-

3,7
8,3
0,9
4,5
-

100,0
562

70,1

2e Kamer
1982

st.
1701
2576
4492

397
7

41
9

161
-

114
187
-
97
-

_
-
_
-

187
9969

12

%
17,1
25,8
45,1

4,0
0,1
0,4
0,1
1,6
-
1,1
1,9
-

0,9
-

_
-
__

1,9
100,0

591
79,2

Eur. verkiez.
1984

Sb. /O

1037 15,9
1963 30,2
2607 40,1

168 2,6
! l

56 0,9
|
1l

97/1 A O
£ ITC TC,,6

1 1
121 1,8
253 3,9
27 0,4

— —_ _

_ _
_ _

6506 100,0
12.818
50,8

Door Richard van As (CDA)
wordt betreurd dat men in de lan-
delijke pers een verband legt tus-
sen Europese verkiezingen en Ka-
merverkiezingen. „Verwezen
wordt dan naar de debatten van
vorige week in de Tweede Kamer.

Juist de wijze waarop Lubbers,
Van den Broek en ook De Koning
onze partij hebben vertegenwoor-
digd, dwingt bewondering af. Ge-
zien in dat licht kan ik de uitslag
teleurstellend noemen, doch is
het onzin deze te betrekken op de

plaatselijke politiek."
Overigens wordt de opkomst

van de Centrum Partij in Zand- l'
voort (+ 3%) door alle Zandvoort- ü
se politici verontrustend ge- f-
noemd. \

PVDA SIGNALEERT „ZOVEELSTE INCIDENT"

Ambtenaren van Sociale Zaken
voeren een zelfstandig beleid

ZANDVOORT - Ambtenaren
van de Sociale Dienst in Zand-
voort blijken volgens fraktie-
voorzitter Toonen van de PvdA
een geheel eigen beleid te voeren.
Een beslissing van het college
aan een cliënt van deze afdeling
wél een uitkering te verlenen in
het kader van de WWV-voorzie-
ning, werd door hen niet uitge-
voerd.

Hoewel deze beslissing van het
college op 29 mei werd genomen,
wist de cliënt op 6 juni nog steeds
niet dat hij wel voor een uitke-
ring in aanmerking kwam. „Tele-
fonische navraag leerde dat het
college inderdaad positief had
beslist, maar dat de ambtenaren
het met dit besluit niet eens wa-
ren. Derhalve werd het college-
standpunt niet uitgevoerd. Men
wil eerst nog bij het ministerie
nagaan of de beslissing van het
college ongedaan gemaakt kon
worden. Eerst na telefonisch con-
tact met portefeuillehouder
Jongsma op 6 juni is het college-
besluit met de nodige tegenzin
door de afdeling uitgevoerd," al-

3
OPENBAARHEID -
blijkt een moeilijk
mee te werken en on-

= grijpbaar begrip, zo
§j blijkt uit de discus-
= sienota.

CULTUREEL - een
geslaagde culturele
manifestatie in de
Hervormde Kerk.

3

5
NIEUW - zijn de
plannen om te ko-
men tot een reali-
seerbaar projekt dat
het imago van Zand-
voort kan opvijzelen.

l
TERUG - wil men de
Nederlandse kam-
pioenschappen wiel-
rennen op het circuit s
en hebben de Zee- =
schuimers kandida- =
ten voor de OS? Zie =
sportpagina. §

dus Toonen in een schrijven aan
het college.

Overigens is dit incident voorafge-
gaan aan een langdurige procedure,
volgens de socialistische fraktievoor-

--zitter. - • - - -

De betrokken inwoner van Zand-
voort had reeds op 13 januari een
aanvraag ingediend voor een uitke-
ring in het kader van de Wet Werk-
loosheid Voorziening. Pas op 12 april
werd dit verzoek in behandeling ge-
nomen, terwijl een cliënt normaal
binnen één a anderhalve maand be-
hoort te weten hoe de beslissing is
uitgevallen.

Kritiek
Door de bijstandscommissie werd

op 15 mei kritiek geuit, ten eerste op
de langdurige procedure, ten tweede
op de afwijzing. Een beslissing geno-
men door de afdeling Sociale Dienst,
de WWV-eommissie en het college
van B&W.

Op verzoek van de bijstandscom-
missie werd deze aanvraag opnieuw
ter sprake gebracht in het college
van B&W, die besloot het besluit te
wijzigen en de aanvrager toch een
uitkering toe te staan. „Intussen
werd deze cliënt, die in ieder geval
recht had op een of andere uitkering,
slechts mondjesmaat voorschotten
verstrekt, nauwelijks voldoende om
van te eten", aldus de fraktievoorzit-
ter in zijn brief.

„Bovendien is op de afdeling Socia-
le Zaken de cliént op niet mis te ver-
stane wijze te kennen gegeven dat
men grondig de pest erover in had
dat de cliënt zich tot diverse raadsle-
den had gewend. Uitlatingen als „u
schijnt de leden van de bijstands-
commissie goed te kennen, u komt er
niet zó makkelijk vanaf en wij zullen
een strafkortingadvies geven", moest
de cliënt zich laten welgevallen", al-
dus Toonen.

Niet de eerste keer
Door Toonen wordt naar voren ge-

bracht dat het niet de eerste keer is
dat de ambtenaren van deze afdeling
zich misdragen. „Ook vorig jaar heeft
zich een soortgelijk incident voorge-
daan. Toen besliste de bijstandscom-
missie een strafkorting drastisch te-
rug te draaien. De afdeling Sociale

Zaken vertikte het ook toen deze be-
slissing uit te voeren. Er werd zelfs
ontkend dat de bijstandscommissie
een dergelijke beslissing had geno-
men, ondanks het feit dat in de notu-
len van die vergadering, vervaardigd
door de afdeling zelf, dit besluit was
geformuleerd. Eerst na langdurig
aandringen van de Partij van de Ar-
beid is toen het betreffende besluit
uitgevoerd", zo brengt Toonen het
college in herinnering.

Maatregelen
Toonen wil onder meer weten wel-

ke strafmaatregelen er tegen de amb-
tenaren kunnen worden genomen en
of het college die wil toepassen. Ook
informeert hij waarom de procedure
zo lang heeft geduurd. Verder vraagt
Toonen wat het college denkt te doen
tegen een dergelijke onheuse bejege-
mng van cliënten door deze afdeling
en informeert hij of de wethouder na
het zoveelste incident het voorzitter-
schap van de WWV-commissie op
zich wil nemen".

Door Toonen is verzocht na beant-
woording van het college, dit schrij-
ven in de commissievergadering van
3 juli te behandelen.

(Advertentie)

'n Goed adres:

Slagerij Aat Arbouw
Deze week alles voor de barbecue,

GEMARINEERDE
RIBKARBONADE
500 gram

BARBECUE
WORSTJES
500 gram

Haltestraat 12
Zandvoort-Tel. 1 26 16

5.50

4.50

Scholieren blussen
brandende auto

ZANDVOORT - Leerlingen van
de Kiewietschool hebben op donder-
dag 14 juni de brand, die was ont-
staan in de motor van een auto aan
de Sophiaweg, geblust. De brand-
weer verrichtte vervolgens de nablus-
sing. De auto, die een Duits nummer-
bord had, was na het droogmaken
van de cilinder, in brand gevlogen.
De motor van de auto brandde ge-
heel uit.

Ongelukkige sprong
ZANDVOORT - Een 46-jarige

Zandvoorter is op zaterdag 16 juni
over een hek op de tennisclub ge-
sprongen en daarbij ongelukkig te-
recht gekomen. De man klaagde over
pijn in zijn rug en is voor onderzoek
per ambulance naar het Elizabeth
Gasthuis overgebracht.

Bruid Ramona van Loon, bruidegom Peter Verschoor en bruidsmeisje
Kirsten in het stemlokaal. Foto Berlott

Feestelijke ^stemming'
ZANDVOORT- Groot was de verrassing en verbazing van de gemeente-

vertegenwoordigers in hef stembureau, gevestigd in de Plesmanschool,
\ toen donderdagmiddag omstreeks 13.30 uur een hele bruiloftsstoet met
bruid en bruidegom voorop binnenkwam.

Het was het bruidspaar Verschoor-van Loon dat besloot toch nog maar
even te gaan stemmen, voordat de bruid dit niet meer zou kunnen doen,
omdat zij na de huwelijksvoltrekking op het raadhuis die om 14.00 uur

j was gepland, immers officieel een andere naam zou dragen.
Het werd een feestelijke „stemming", want uiteraard wilde het bruids-

paar wel poseren met bruidsmeisje Kirsten Smit (4) het nichtje van de
bruid.

Na het stemmen vertrok het bruidspaar naar het raadhuis voor de hu-
welijksvoltrekking. Telefoniste/typiste Ramona van Loon werd daar in de
echt verbonden met Peter Verschoor die bij de KLM werkzaam is als
bankwerker.

Het echtpaar Verschoor-van Loon is nadat „een echt ouderwetse brui-
lott" werd gevierd verder in feestelijke stemming vertrokken op huwelijks-
reis naar Frankrijk.

Uw krant niet

ontvangen ?

ons kantoor, telefoon

17166

Gokken is strafbaar
ZANDVOORT - Op zaterdagmid-

dag is door de recherche van de ge-
meentepolitie Zandvoort een 22-jari-
ge Utrechtse beioepsgokker in de
Haltestraat aangehouden. De man
speelde het „doosjes-balletjespel".
Bij dit (verboden) gokspel schuift de
beroepsgokker op een kussentje drie
luciferdoosjes heen en weer. Omstan-
ders kunnen geld inzetten, waarna zrj
mogen raden onder welk doosje het
balletje ligt. De inzet is meestal
ƒ 100,-.

Het spel wordt veelal gespeeld met
handlangers onder de toeschouwers
die enthousiast meespelen en inzet-
ten.

Het publiek wordt gelokt door de
aantrekkelijke geldbedragen die
hiermede gemoeid zijn. Het meespe-
lende publiek moet meestal het on-
derspit delven omdat de spelleider
zeer gewiekst is. Ook zaterdagmid-
dag bleken in korte spanne tij ds di-
verse mesnen geld te hebben verlo-
ren. De Utrechter was pas in Zand-
voort gearriveerd en had reeds
ƒ 400,- „gewonnen".

Het bureau Voorkoming Misdrij-
ven van de gemeentepolitie Zand-
voort adviseert het publiek niet op
dit verboden spel in te gaan. De gok-
kers spelen niet om het publiek te la-
ten winnen doch zuiver om hun zak-
ken te vullen. Tevens wil de afdeling
Bijzondere Wetten hieraan toevoe-
gen dat ook de meespelenden op
grond van de wet op de Kanssppelen
zich aan een strafbaar feit schuldig
maken.

Autocolist gewond
ZANDVOORT - Een 57-jarige

Haarlemmer die te diep in het glaasje
had gekeken, is op vrijdag 15 juni uit
zijn auto geslingerd, toen hij de
macht over het stuur verloor. De man
is naar de St. Johannes Deu overge-
bracht, waar men ten gevolge van de
val verwondingen aan zijn buik, een
hersenschudding en wat schaafwon-
den aan ziin knieën constateerde.

Het ongeluk gebeurde doordat de
Haarlemmer met zeer hoge snelheid
over de Burgemeester van Alphen-
straat reed, de rechter wegrand raak-
te en vervolgens tegen de lichtmast
in de linkerberm aanreed. De auto
draaide tweemaal om zijn as en de
man belandde via het linkerportier
op straat. Het voertuig raakte vervol-
gens nog een lichtmast. Na het afne-
men van een bloedproef bleek dat de
man teveel alcohol had gedronken.
Omdat na informatie bleek dat het
niet de eerste keer was dat hij onder
invloed achter het stuur zat. is voor-
lopig zijn rijbewijs ingenomen De au-
to werd totaal vernield.

Kippen
doodgebeten

ZANDVOORT — Een bewoner van
een huis aan de Kostverlorenstraat
kwam tot de ontdekking dat vier van
zijn kippen waren doodgebeten. Dui-
delijk bleek dat de hond van de buur-
man de boosdoener was, want één
van de doodgebeten kippen lag in de
achtertuin van de buurman. Ook za-
ten er hondeharen aan het gat dat in
het gaas van de kipperen was ge-
maakt. De eigenaar van de hond
heeft beloofd de schade zullen ver-
goeden.

De „beste" watertrapster van Zandvoort.
Foto Bcrlott

De beste ..
ZANDVOORT - De tienjarige In-

grid Kraijenoord is ongetwijfeld
Zandvoorts beste tienjarige water-
trapster. Dat bleek zaterdagmorgen
in zwembad De Duinpan, waar zij
deelnam aan de wedstrijd georgani-
seerd voor tienjarige Zandvoortertjes
om het record watertrappen.

Een kleine zestig tienjarigen waren
naar het zwembad gekomen om het
verjaardagsfeest van De Duinpan
mee te vieren. Gezien de toch wel wat

kille buitentemperatuur was uitge-
weken naar het binnenbad, en geloof
het niet, na ruim twee uur watertrap-
pen, toen alle deelnemers al lang het
water uit waren, werd besloten Ingrid
te vragen „alsjeblieft te stoppen"
want de organisatoren werden er zelf
moe van. Stralend kwam Ingrid het
water uit, en accepteerde zij de felici-
taties en het geschenk] e van zwem-
baddirekteur Mollerus. Zij is de bes-
te, dat had ze bewezen.

iedere week zelf iri de bus
Abonnementsprijs slechts f 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam, Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE)

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar f 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad \
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HISTORISCHE ROMANS
keuze uit,98 verschillende romans

VASTE PRUS
ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT

•ZZfpz.

'«/•yj

BïSt

^̂ É
HOTELKOFFIE
GOUDMERK

U moet ze geproefd hebben daarom nu extra voordelig1

^rt\

Ma
snelfilter
gemalen

.iiii>

' U f cy,

ANCO

ANCO
iLIATELLE

van zuiver harde tarwe; lijkt
wat op macaroni maar ook op

spaghetti, eet het op zijn Milanees
of è L' Armagnac

zie duidelijke
' gebruikaanwijzing

op het pak

DOOS

£50 gr..

HEINZ
TOMATENKETCHUP

de echte en dat proeft u

FLES
500 ml

VONK
PARMESAANSE KAAS
Italiaanse geraspte kaas

ZAK
40 gram

HEEL WIT
of BRUIN BROOD

betaal geen 2.25,2.34 of zelfs 2.75
WU WILLEN DE BROODPRJS OMLAAG!

waarom wettelijke minimumprijs van 1.83 ?
GRATIS

tomatensoeP strooi'
aroma

CALIFORNIA
VOORDELIGE KWALITEITSPRODUKTEN

TOMATEN
SOEP

met veel balletjes,
bereid van verse

--•-*~ tomaten *~'
LITERBLIKi^T

STROOI-
AROMA

een uitgekiende smaak-
verrijker voor al uw_koude
- - en warme-gerectften- -~

STROOIBUS 150 gram

-2*5"

HAK GROENTECONSERVEN
yers i/a/7 het land-zo in de pot-zoek uit;

SPERCIE
BONEN

pot 370 ml

BLAD-
SPINAZIE

pot 370 ml

/«winnet(MAK
m*
Sk:

WITTE-
BONEN
m tomatensaus

pot 370 ml

l l

DIE
LEKKERE UNOX
KNAKWORST

10

Ong,ne(eQBA
UTStatswem )

GROOT BLIK
INHOUD

GEEN

MAAR:

STUKS

ROBIJN
WASVERZACHTER

probeer eens voor
zo'n prijsje

panne JO SCHOLTEN

PANNEKOEKMIX
voor ca. 20 kleine

of 12 grote
pannekoeken

PAK
400 gr.

C.S.M
SCHENKSTROOP

lekker

FLES

PALMOLIVE
SHAMPOO

ei of antiroos
nergens zo goedkoop

DUYVIS
SLANK-

SAUS

een heerlijke
frisse slasaus
maar alleen
half zo vet

flacon 500 ml

DIAMANT
FRITUURVET

dubbelpak
500 gram

CHIVERS
MARMELADE

m 3 smaken
pot 450 gram

«•>?!.!,' 16 00»» M"

HOOFDDORP: Marktlaan 55
ZWANENBURG: Dennenlaan 19

NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstr'aat 21

MAARSSEN: Breedstfaat 7 - 8

7439
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NIEUW MODEL BEGIN '85 IN NEDERLAND

Renault combineert in
«

Espace ruimte en luxe
In de loop van de volgende

maand zal voor de thuismarkt m
Frankrijk en begin 1985 voor de
overige markten door Renault
een compleet nieuw model wor-
den geïntroduceerd onder de
naam Renault Espace De pro-
duktie geschiedt m nauwe sa-

menwerking met Matra en het
Franse concern haakt hiermede
m op de groeiende belangstelling
voor ruime, aan veel personen (7)
plaatsbiedende automobielen
met bovendien nog vele andere
toepassingsmogelijkheden Om
ze onder een noemer te vangen

De „18" sluit
aeter aan
De Renault 18 heeft een modermse-
ng ondeigaan waarbij met name

fet interieur en dashboard werden
ernieuwd terwijl in bescheidener

ftiate het uiterlijk werd gewijzigd De
tyling sluit nu meer aan op andere
lenault modellen Het programma is
sruggebracht tot vier benzine- en

|wee dieselmodellen m sedan uitvoe-
~:ng en vijf verschillende stationcars

let goedkoopste type is de 18 TL
iet 1,41 motor, die ƒ 21 395 - kost De

Siesel uitvoering de 18 TJX kost
27 550, en de stationcars zijn ver-

;njgbaar vanaf ƒ 22 995

De nieuwe Renault 18 Type 2

wordt dit soort automobielen
met de benaming„space-wa-
gons" aangeduid

De Renault Espace heeft een zeer
opvallende vormgeving met sterk
hellende motorkap, die in een
vloeiende lijn overgaat in de voorruit
wat een gunstige luchtweerstand be-
tekent Sterke punten zijn de enorme
binnenruimte en de praktische veel-
zijdigheid van het interieur waar 5 of
7 personen een comfortabele zit-
plaats kunnen vinden Comfort (ver-
mg, geluiddemping, stoelen, uitrus-
ting) en rij eigenschappen (weghg-
ging, prestaties, verbruik handel
baarheid) liggen op een hoog niveau

Carrosserie van kunststot'
De carrosserie van de Espace be-

staat geheel uit glasvezel versterkt
polyester en is gemonteerd op een
stalen chassis Een duidelijk voor-
deel van deze combinatie is de hoge
weerstand tegen corrosie Het chas
sis ondergaat een speciale behande
Img met zink een methode die ook
wordt toegepast bij bijvoorbeeld
scheepscontamers lantaarnpalen en
vangrails waarvan een levensduur
van ten minste 20 jaar verlangd
wordt

Met een lengte van 4 25 m rang-
schikt de Espace zich qua afmeting
tussen de Renault 9 (4,06 m) en de
Renault 18 (4,39 m) De breedt van de
Espace bedraagt 1,77 m, wat gelijk is
aan die van de Renault 25 Dankzij
dit kompakte ontwerp en de stan

BIJ een eventuele rustpauze op een lange vakantietocht kunnen de voorstoelen
volledig worden omgedraaid, waardoor een knusse praatruimte ontstaat en een
middenstoel als tafel kan dienen

De Renault Espace, de „space-wagon'

daard gemonteerde stuurbekrachti-
gmg is de Espace ook m stadsverkeer
gemakkelijk hanteerbaar Binnenin
kunnen al naar gelang de opstelling
van de stoelen vijf tot zeven perso-
nen een plaats vinden De stoelen
zijn overigens op verschillende ma
nieren te verstellen en te gebruiken
Zo kunnen de voorstoelen volledig
worden gedraaid waardooi een ge-
zelhge praatruimte wordt gecreëerd
De raam en portierstijlen zijn uiterst
smal uitgevoerd het glasoppervlak
bedraagt niet minder dan 4 m2 en
daardoor hebben bestuurder en pas
sagiers een goed uitzicht rondom,
meer dan 300~gr " ~

Tot de uitrusting van de Renault
Espace behoren diverse zaken die

waarmee Renault volgende maand m Frankrijk op de markt komt

ook in bijvoorbeeld de duurdere Re
nault 25 modellen te vinden zijn Dit
zijn ondermeer centrale deurvergren
deling met infrarood afstandsbedie
mng elektrische zijruitbediemng
elektrisch verstelbare buitenspie
gels vijf-bak radio Renault stereo
installatie als optie en lichtmetalen
velgen

'l wee motoren
De Renault Espace kan naar keuze

worden geleverd met een 2 liter ben-
zmemotor afkomstig uit o a de 25
TS/GTS en een 2 l liter dieselmotor
voorzien van turbo en intercooler
Met de benzmeversie is een topsnel
heid van 175 km/u bereikbaar terwijl
het brandstofverbruik relatief laag is

namelijk gemiddeld 8 7 l 100 km l op
115

De produktie van dit nieuwe type
zal cnca 50 stuks per dag bedragen
dwz ongeveer 10000 auto s m de
eerite twaalf produktiemaanden In
Nederland veischijnt de Renault Es
pace begin volgend jaar op de markt
De pnizen zijn op dit moment nog
niet bekend maar zullen vermoede
hng ronde de ƒ 40 000 en hogei ko
men te liggen

Technische gegc\ens
Types 2000 GTS 2000TSE Turbo

D en Turbo DX
Carrosserie constiuctie kunststof

carrosserie op stalen chassis aantal
zitplaatsen 5 of 7

Motoi (2000 GTS) cilinderinhoud
1995 max vermogen DIN pk 110,
aantal versnellingen 5 aandrijving
via voorwielen

Besturing tandheugelsysteem met
bekrachtiging Remsysteem diago
naai gescheiden lemmen voor ge-
ventileerde schijven remmen achter
trommels zelfstellend wielophan-
gmg voor onafhankelijk achter
nieuwe asconstructie semi star Ge-
wichten leeg njklaar(kg) 1200(2000
GTS) nuttig laad vermogen (kg) 600
laadvolume (liters) 850 3000 tankin-
houd (liters) 65

Prestaties (2000 GTS) topsnelheid
175 O 100 km/u 11 9 sec verbruikt!/
100 km) bij90km/u 68 bij 120 km/u
94 stad 108

RINKO RENAULT VERKOOPCENTRUM
Burg. v. Alphenstraat 2a - Tel. 02507 -1 33 60

Kweken! P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel 17093

ZOMERPLANTEN
voor TUI N en BALKON

PETUNIA'S
AFRIKANEN
BEGONIA'S
LEEUWENBEKKEN
CHRYSANTHEMUM
wit en geel
AGARATUM
VIOLIEREN
VERBENA'S

per doos van 20 stuks
van één soort
op 7 x 7 cm kluit of pot

• 3 zakken
BEMESTE
TUI N AAR D E (afgehaald)

• 4VASTE PLANTEN

• POKON GAZONMEST

34-5-5 voor 50 m2

• 5ZAAI-GERANIUMS

in pot

HEESTERS en ROZEN in pot
Geldig van 22 t/m 23 juni zolang de voorraad strekt.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO S'
Plaatsma is moaelnk m de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad / 0.43 per millimeter
Sluittijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02977-28411 of 02968-
2673 of algeven of zenden aan
> Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer
• Weekmedia Amstelveen^ Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen
• Weekmedia Badhoevedorp, pa Verkuyllaan 8, 1171 EE
Bedhoevedorp

• Plaatsing Is ook mogelijk in de volgende combinatie.
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuw'sblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4 80 per millimeter
Sluittijd vrijdag 1600 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar l
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 m rekening ge-
bracht
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidmgsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt f 1 00
m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z, telefonisch
opgeven tel 020-562 3004, 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag • gelden voor plaatsing in
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Dame alleen vraagt NETTE
VRIJE ETAGE liefst met
balkonnetje m rustige
omg Tel 02507 12607

W. BLUYS
Bloemenhms

Winkelcentrum Nw Noord
Bladbegonia

(Tijger)

4.50
Gevr per eind juli aardige
DAME ± 45 jaar die als
hulp 2 dagen per week op
baby van 10 mnd wil pas
sen Tel 02507-14087

HULP IN DE HUISHOU
DING gevr voor 3 och ten
den per week Tel 15661 -
18821
* Te koop MINI CLUBMAN
Tel 02507 18619 18893

* WELKE JONGEN of
MEISJE wil van 19 juli tot
en met 31 augustus een
krantenwijk doen van 230
kranten9 Aanmelden Zand-
voorts Nieuwsblad Gast
huisplem 12 tel 17166
* Meisje 20 jaar zoekt met
spoed WOONRUIMTE te
Zandvoort Tel 12648

* DAMESRACEFIETS te
koop 10 versnellingen
verlichting bagagedrager
in zeer goede staat vr pr
300 Tel 16003

* Te koop JONGENS
SPORTFIETS 9 veisn
150 - h l kast 75 - gras
maaier 30 kruiwagen 50
meisjesfiets 100 pape
gaaiekooi 75 luxaflex 2
m bieed 75 - fietsmandjes
a 7 50 Tel 02507 17421
* Overcompleet EMBA
GASBOILER 155 liter met
toebehoien 200 Tel
15130

* Meisje van 15 jaar wil
graag wat bijverdienen
d m v OPPASSEN Ik heb
ervaring Emmelme Bijls
ma Biedeiodestiaat 85
tel 14441

* Wie wil lx per week MIJN
AUTO WASSEN tegen een
vergoeding van 15 - per
keer Inl tel 15889

* Te koop of te huur gevr
GARAGE of WERK
PLAATS met gas water en
licht Tel* 02507 14490

* Te koop jonge KEES
HOND 4>/2 maand hef bij
kinderen en andere huis
dieien Te bevr na 19 00
uur tel 02507-25962

* AEG WASAUTOMAAT
Tui nette zeei weinig ge
bruikt in prima staat 150
Tel na 17 00 uur 18055

* Volleybalveremgmg
Sporting OSS heeft vooi
seizoen 84/ 85 weer plaats
voor JONGENS EN MEIS
JES van 8 12 jr Tel ml
15556 en 16312

* T h 6 peis STACARA
VAN op i eer camping in
Oisterwijk (N B ) m bosi ij
ke omgeving v a 250
p w Huisdieren toege
staan tel 02290 36669
b g g 020443411 voor
14/7 en na 11/8

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier Vraag offer-
te' Tel 020-999245

* STROPDASSENWED
STRIJD op f-ateidag 23 ju
m a s Wie bezoi gt mi] de
mooiste verjaaidagsstiop
das Aanbieden tussen
16 00 17 00 u op Wilhel
minaweg 24 te Zandvoort

Voor vooi dehg SCHILDER-
WIT en BEHANGWERK

De Boet Tel 02507 15655
vooi vrijblijvende prijsop
gave

IIILLEGOM ANTIEK
Hondei den gezellige meub
m vele houtsooi ten v be
taalb pi ijzen ook klein an
tiek Leidsestr 122 in tuin
centi Dag-el geop koop
avond 02520 20993
* Te koop gevi DIEPVRIE
ZER Tel 16137 of 18230

A D V E R T E N T I E S V O O R DE PARTICUL IER
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere

huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300 - KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO MICRO S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode j Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2041 JM Zandvoort
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„SPLIT"
Zl J LWEG 86-HAARLEM
TEL. 023-317854

bestaat 1 jaar, ter ere waarvan
wij u een unieke aanbieding
doen van een kompleet
menu

a M3.75 p p.
Ook voor partijtjes

• goulashsoep met stokbrood
• div soorten geroosterd

vlees
• puree-saus
• Servische salade
• palacmka

Van maandag t/m vrijdag
de gehele week geopend.
Zaterdag- en zondagavond
L/VE-PIANOMUZIEK

Het is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

Ook verhuur van barbecues.

Vreeburg & Zn.
HALTESTRAAT 54

ZANDVOORT
TEL. 1 24 51

DEZE WEEK:
heerlijke frisse

vruchten/kwarkpunten

1.65
vooreen
ZOMERS PRIJSJE
van

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

juweliers en cJuiiTMiuiiirs

Dat moet u echt zien,
die te gekke collectie

HORLOGES
in

Zandvoorts kleinste winkeltje.
ZWITSERS UURWERK

FRANS ONTWERP
HOLLANDS GEPRIJSD

voor 69.50

Dagelijks geopend
vanaf 14.00 uur.

Hal Bouwes Hotel
bij Casino

Spuistraat 24
Amsterdam

i J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHI

P. REUS
„vis en specialiteiten" |
voor als het goed moet |
zijn.
Haltestraat 16
Tel. 02507 -1 62 04

l ZOMERS ETEN?
| OVENKLAREGERECHTEN:
= Paella, per pond 7.50.
= Stoofpalmg in het groen.
= Bouillabaise, rijk gevuld, per liter
5 Veel soorten gebakken v/s, ook zonder graat, heerlijk
= met aardappelsalade en remouladesaus.
= Salades dagelijks vers uit eigen keuken

H P. Reus voor als het goed moet zijn. E

JE 7 dagen per week geopend,
= zondag v.a. 11.00 uur, maandag v.a. 10 00 uur

Üllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirl

KAN ER MAAR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE]

ZIJN WIJ!
LET OP! VANAF HEDEN OOK

itusnAfi GEOPEND!

blanke magere
ï"5^tr=^^'".'•''•:.•••':.:'' • ' ' • ' • ' • - ' . . / _ \f

• fit

heel kilo
Ijffglkruide

i*ï®*ï«-';:'••>;.•;••• •rollade

mager

heel kilo

varkens-
braad-
half om half

gehakt

'n Voordelig merkmontuur!
Moet u toch 'ns op onze
brillen letten.

°#ZONNEBRIL ^
OP STERKTE voor

Rodenstoch
Ycung
Leek

Origineel Rodenstock damesmontuur.

INCL. enkelvoudige glazen 109."

dubbelfocus-glazen 189."

enkelvoudige zonneglazen 129."

99.-

Origineel „Engelse" Ray-Ban. Incl. RB 3 - groene

zonneglazen, WALSDOUBLE-montuur.
Adv.prijs 140.-

NU 98.50
evt. met enkelvoudige glazen
op sterkte incl 149.50*

* sterkte s+ 4.00 -s-6.00 Hogere sterkte geringe bijbetaling.
* zolang de voorraad strekt.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Wie niet alleen 'n lage prijs

maar ook kwaliteit en
service eist, kiest

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

DESKUNDIGE 'f
OOGMETING '
door gediplomeerd
oogmeetkundige
met de modernste
apparatuur.

heel kilo
Mei kilo
dikbevleesde

braad- <
krabben

fijngekruide

braad-
worst
heel kilo

DE WITTE OPENINGSTIJDEN:
WOE-DO-VRIJ 900-1800UUR
ZATERDAG 9 00-15 00 UUR

HAARLEM:
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18

> Deslagerijwaardeklantnogechtkoningis!
Iet op! ons filiaal Botennarkt SO
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

Ons reisbureau is aan-
gesloten bij de ANVR, de
Algemene Nederlandse

Vereniging van
Reisbureaus. Een

branche-organisatie, die
strenge lidmaatschaps-

normen hanteert en die in
het belang van leden en
consument toeziet op de
kwaliteit van de door haar
leden aangeboden reis-
arrangementen en de

informatie daaromtrent.

Ff

Reisbureau._
Grote Krocht 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 25 60

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

3 blikjes VLEES
voor HOND en KAT
van 1.10 p. st. nu 3 voor . . . .

Kattebrokjes
7 smaken, 500 gram .. .

Pens 400 gram

DIERENSPECIAALZAAK

2.70

1.95
0.95

ditoevo

Ba «T*
S per bos ...

per boeket

3.95
2.95

Grote Krocht 9-15 - Zandvoort

VOLOP
ZOMERBLOEMEIM

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
Grote Krocht 24 - Zandvoort

•K

*

* ^ r ^ f ^ r ^ r ^ r ^ r ^ r ̂  w^ r^ ^^ ^^ r^ ^^ r^ r^ ^^ r^ r^ r^ r^ r^ r^\ ^^ r ̂  r^ ^^ r^ r^ r^ r^ r^ r^* r ̂  r -^ r ^ r ^ r ̂  r ̂  *••^^ ' •^ ^--^ r ^ r ^\ r -*

ZATERDAG 23 JUNI VAN 11.00 TOT 14.00 UUR

LAATSTE VERKOOPDAG
WEG TEGEN HEEL

PRIJZEN HET KASTENHUIS GROTE KROCHT 25
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^Openbaarheid van bestuur', |
een moeilijk te hanteren verworvenheid (

ZANDVOORT — De extra commissievergadering van Algemene
Zaken die gisteravond, woensdag 20 juni zou worden gehouden, is
verschoven naar woensdagavond 27 juni aanvang 20.00 uur. Op deze
vergadering zal uitgebreid worden gediscussieerd over het thema
.verstrekken van informatie aan derden, inclusief raadsleden". Dit
naar aanleiding van een rondschrijven van de gemeentesecretaris
aan de ambtenaren van april, waarin stringente richtlijnen werden
gegeven, waardoor ook de raadsleden zich beknopt voelden in het
uitoefenen van hun functie.

Door het college is nu een praat-
tuk samengesteld waarin de proble-
iiatiek rond de informatieverstrek-
üng door ambtenaren aan derden
litgebreid wordt behandeld.

In deze „nota" wordt nader inge-
•kaan op:

I plaats en functie van de raad;
plaats en functie van het college;
plaats en functie van ambtenaren

:n met name secretarie-ambtenaren
waarin begrepen de plaats en taak
/an de secretaris als hoofd van de se-
xetarie;
de wet openbaarheid van bestuur
de nieuwe situatie;
de noodzaak nieuwe richtlijnen te

£even en de concrete uitvoering
wat verder te doen staat, waarbij

Ie eerste drie aandachtspunten no-
lig zijn om het kader van de verdere

stellingen duidelijk te maken.

^unctie raad

verspreiding, wordt nader omschre
ven.

Plaats ambtenaren
Een groot deel van de discussieno-

ta is gewijd aan de functie en het
functioneren van de ambtenaren.
Hier valt de nadruk op de relatie
ambtenaar-college, terwijl voor de se-

Door het college wordt uitgebreid
ngegaan op de functie van de raad
raals die wettelijk is vastgelegd.

Onderstreept wordt het repressie-
ve toezicht dat een gemeenteraad
lieeft. Door het college wordt gezegd
dat:

„Noch de formele status van de
raad, noch de praktische inrichting
van dit bestuursorgaan (aantal le-
den, vergaderfrequentie, opsplitsing
m meerdere fracties) laten het toe om
het gedetailleerd dagelijks bestuur in
handen te leggen van de raad. Uiter-
aard bepaalt de raad zelf in belangrij-
ke mate waar de grens tussen bestu-
ren in hoofdlijnen c.a. en dagelijks
bestuur ligt. Tijd, plaats, raadssa-
menstelling en omstandigheden zijn
daarbij van gemeente tot gemeente
doorslaggevend.

In het raadhuis van Zandvoort zou een vierde bestuurlijke macht kunnen
ontstaan, een ongewenste situatie, is de mening van het college.

In memoriam
C. Bol

ZANDVOORT - Zondag 17
juni 1984, enkele dagen voor zijn
zestigste verjaardag, is overle-
den de heer Cor Bol.

De heer Bol was in Zandvoort
een bekende figuur, die zich ja-
ren lang heeft ingezet voor het
verenigings- en gemeenschaps-
werk.

Vanaf het begin heeft hij deel
uitgemaakt van de Stichting
Gemeenschapshuis Zandvoort,
en had juist als voorzitter hier-
van zijn zilveren jubileum ge-
vierd.

Eén van zijn grootste hobby's
was zingen, en bijna vanaf het
begin is hij lid geweest van de
Zandvoortse Operette Vereni-
ging.

Ruim twintig jaar bekleedde
hij in deze culturele vereniging
een bestuursfunctie. Al namen
dan zijn vocale prestaties af bij
het klimmen der jaren, daar te-
genover stond een enorme inzet
voor veel verenigingen, en spe-
ciaal ZOV.

De heer Bol die vroeger be-
drijfsleider was in de kunststof-
industrie, genoot de laatste acht
jaar een zwakke gezondheid, hij
was hartpatiënt.

Zaterdag 16 juni bracht hij, zo-
als gewoonlijk bij vrienden door,
toen hij ondanks zijn belofte
zondag terug te komen, niet
kwam, waarschuwden deze, on-
gerust geworden de politie, een
kijkje te nemen in zijn woning
aan het Gasthuishofje.

Toen bleek dat de heer Bol in
aijn slaap was overleden.

Een te vroege dood die door
zijn kinderen, familie en vele
vrienden, wordt betreurd.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
ƒ 1825 per halt |aar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. tel. 02507-17166. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 1000-13.00 en 14.00-16.00-uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10 00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.

Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates

Functie college
Ook wordt door het college nog

eens ingegaan op de functie en taak
van het college en de werkzaamhe-
den van dit bestuurslichaam.

„Met behulp van de ambtelijke on-
dersteuning zoekt en schift het colle-
ge informatie, besluiten, materiaal en
medewerking om inhoud te geven
aan zijn taken. In dat proces wordt
veel informatie en ander materiaal
beoordeeld en getest, doch daarna
als niet bruikbaar weer terzijde ge-
legd. Het hoe en waarom van het al
dan niet gebruiken van informatie en
materiaal blijft voor een zeer belang-
rijk deel voor het oog van de buiten-
wereld verborgen. Slechts in de ge-
vallen dat de raad dat voor besluit-
vorming nodig heeft, dan wel het col-
lege ter verantwoording (in algemene
zin) roept, zal over het niet-gebruikte
worden uitgeweid".

Gewezen wordt op de werkzaamhe-
den van het college dat bij uiststek
geschikt is om dagelijks een continu
beheer te verzorgen. Ook de afweging
van het college welke stukken vooi
de raad onbelangrijk zijn en de cate-
gorie niet of nog niet geschikt vooi

cretaris een uitzondering gemaakt
dient te worden voor zover hij niet
nadrukkelijk als hoofd van de af-
delng aanwezig is.
In het huidige stelsel is daarbij zeer
relevant, dat ambtenaren werkzaam
blijven in hun functie, ongeacht de
(politieke) samenstelling van het ge-
meentebestuur. Anders dan bij het
zogenoemde „rotation in office"
waarbij ambtenaren de politieke
kleur van hun werkgever moeten on-
derschrijven en derhalve bij het wis-
selen van de bestuurlijke macht ge-
lijkgezind optreden c.q. verdwijnen
kenmerkt ons stelsel zich door stabi-
liteit binnen het ambtelijk apparaat.
Voor velen is het dan onbetwist, dat
ambtenaren loyaal en zonder eigen
politieke interventie uitvoering ge-
ven aan het door het zittend bestuur
voorgestane beleid. In die politieke
neutraliteit van het ambtelijk appa-
raat ligt tevens verbonden de al dan
niet formeel geregelde verantwoorde-
lijkheid van het bestuur, i.c. het colle-
ge voor het optreden van ambtena-
ren. Bij het ontbreken van een eigen
politieke status van de ambtenaar
behoort tevens het ontbreken van
een eigen politieke, inbreng binnen

het dienstverband", aldus het college
in de nota.

Ook het „keurslijf' van de ambte-
naar komt aan de orde in een opsom-
ming van de wettelijke bepalingen in
het Algemeen Ambtenaren Regie-
ment.

Openbaarheid bestuur
Door het college wordt m deze dis-

cussienpta aandacht gevraagd voor
de moeilijk- en mogelijkheden nadat
de wet openbaarheid van bestuur
werd aangenomen. Vanaf de tweede
helft van 1981 is door aanpassing van
postverwerkingsprocedures de mo-
gelijkheid geschapen om meer men-
sen sneller en beter te informeren
over hetgeen binnen het ambtelijk
apparaat werd voorbereid/uitge-
voerd, welke besluiten vielen en wel-
ke motieven daaraan ten grondslag
lagen. Onder de verbeterde techni-
sche voorzieningen op het raadhuis
worden genoemd:

- postregistratie via fotokopieren.
Alle collegeleden en circa 60% van de
ambtenaren kunnen hierdoor nog op
dezelfde dag in hoofdzaken kennis
nemen van alle inkomende en een
klein deel van de uitgaande post;

- rondzending van de notulen van
de collegevergadering naar alle
diensthoofden;

- het toegankelijk laten van alle
dossiers en correspondentie voor alle
ambtenaren die daar redelijkerwijs
functioneel belang bij kunnen heb-
ben;

- het gedetailleerd toelichten van
collegebesluiten in de wekelijkse ver-
gadering van de secretaris met zijn
afdelingschefs;

- het wekelijks door de afdeling-
schefs aan hun medewerkers/sters
verstrekken van de zelf verkregen in-
formatie ten behoeve van een ade-
kwate uitvoering van genomen be-
sluiten;

- het (meer dan voorheen) bundelen
van alle adviezen in één totaal-advies
ten behoeve van het college.

Noodzaak nieuwe
richtlijnen

Dat de ambtenaren met deze nieu-
we vrijheid niet juist konden omgaan
in de ogen van het college, wordt ver-
duidelijkt door het onderstaande:

Al vrij spoedig na de introductie
van de verruimde kennis- en informa-
tie-overdracht, traden de daaraan
verbonden nadelen aan het licht. Op-
gemerkt moet worden dat die nade-
len vermoedelijk specifiek tijd en
plaats bepaald waren en mogelijk

HERDENKING WILLEM VAN ORANJE

Geslaagde culturele manifestatie in kerk
ZANDVOORT - In een niet

geheel gevulde Hervormde kerk
werd op dinsdagavond 19 juni in
het kader van de herdenking van
Willem van Oranje een muzikale
avond gehouden onder auspiciën
van de gemeente.

Medewerking aan deze avond
verleenden, het Toonkunst Ora-
toriumkoor Zandvoort, het Her-
vormd Kerkkoor, het algemeen
bejaardenkoor van ouderen'
„Voor Anker", Zandvoorts kin-
derkoor en de Zandvoortse mu-
ziekkapel die voor een groot deel
voor de muzikale begeleiding
zorgde.

Feest in 't
Vrouwentrefpunt

ZANDVOORT - Ter afsluiting van
een geslaagd seizoen organiseert
Vrouwentrefpunt een feestelijke
avond op dinsdag 26 juni aan de Ni-
colaas Beetslaan 14, telefoon 16689.
Tijdens deze avond zal het vrouwen-
cabaret „Eigenwijf" uit Heerhugp-
waard optreden. Alle vrouwen zijn
welkom vanaf 20.00 uur, het cabaret
begint om 21.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt ƒ 3.- per persoon. Na-
dere inlichtingen bij E. Schoorl, Fle-
mingstraat 310, telefoon 02507-17474.

Het programma bestond gro-
tendeels uit liederen van Vale-
rius Gedenkklank en andere va-
derlandse liederen, waarbij het
publiek werd uitgenodigd mee te
zingen.

Burgemeester Machielsen sprak
een welkomstwoord, waarin hij de tï-
guur van Willem van Oranje belicht-
te en zoals hij voortleeft als de man
die de basis legde voor Nederlands
onafhankelijkheid.

Hierna volgde een afwisselend pro-
gramma van koor- en samenzang,
met begeleiding van de Zandvoortse
muziekkapel onder leiding van diri-
gent Moonen.

Jammer was het dat de muziek bij
sommige koorwerken overheerste,
waardoor de koorzang naar de ach-
tergrond werd gedrongen. Ook aan
de zuiverheid van de klanken kan
nog wel geschaafd worden.

Een grote verrassing was het optre-
den van het kinderkoor, dat vier be-
kende Nederlandse liederen zong.
Hierbij viel op de mooie bewerking
van het lied „Daar was eens een meis-
je loos", het publiek reageerde dank-
baar met een spontaan applaus dat
door dirigent Henk Trommel en het
kinderkoor zeker was verdiend.

Het laatste nummer was een door
Anton Giessen gecomponeerd koor-
werk: „Doniné salvam fac Regina no-
stran." Dit werk dat a capella werd

gezongen door het Toonkunst- en het
Ouderenkoor werd op bijzonder
fraaie wijze ten gehore gebracht. Diri-
gente Riet van Pruissen verdient alle
lof voor de wijze waarop dit werk
door beide koren werd uitgevoerd.
Het was ongetwijfeld het hoogtepunt
van deze avond.

Het programma werd besloten met
een gezamenlijk zingen van twee cou-
pletten van het volkslied. Hierna
dankte de heer Machielsen de aanwe-
zigen voor hun medewerking en hun
komst.

Hierna kwam de voorzitter van het
Comité Nationale Feestdagen, de
heer Pas naar voren, die de heer Ma-
chielsen een stamboom van het
Oranjehuis overhandigde.

De organisatoren kunnen ongetwij-
feld terugzien op een geslaagde cul-
turele manifestatie die meer belang-
stelling had verdiend.
W.B.

Jazzconcours en concert
ZANDVOORT - Op zaterdag

23 juni organiseert de Haarlemse
Jazzclub een oudestijl jazzcon-
cours in Hotel Bouwes. Na afloop
van het concours vindt een jazz-
concert plaats, waaraan wordt
meegewerkt door de Limehouse
Jazzband en. Rita Reijs met het
Trio Pim Jacobs.

Tussen 14.00 en 19.30 uur zal een
vijftal oudestijl- en swingcombo's op-
treden voor een deskundige jury, be-
staande uit Herman Openneer, Rem-
co van der Gugten en Hans Wijberg,
zeker geen onbekenden in de jazzwe-
reld. Als intermezzo zal tijdens het
concours de Haarlemse Sweet Briar's
Big Band zich laten horen.

Aansluitend op het concours zal,
eveneens in Hotel Bouwes, het Stads-
post Jazzconcert plaatsvinden. Dit
zal om 20.00 uur worden ingezet met
een optreden van het winnende or-
kest, dat dan tevens de eerste prijs
uitgereikt zal krijgen. Ook de tweede
en de derde prijs zullen omstreeks die
tijd worden bekend gemaakt. Vervol-
gens treedt het oudestijl orkest de Li-
mehouse Jazzband op, dat landelijk
grote bekendheid geniet. Tegelijker-
tijd speelt in een andere zaal van Ho-
tel Bouwes het Trio Pim Jacobs voor
de liefhebbers van de moderne jazz.
Rita Reys, zal hierbij de vokale bij-
drage leveren.

De entreeprijs voor het Stadspost-
jazzconcours bedraagt ƒ 15,- per per-
soon. De toegang tot het concours is

hierbij inbegrepen. De entreeprijs
voor het concours alleen bedraagt
ƒ 3,50 per persoon. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij Stadspost Haarlem,
Schagchelstraat 38 te Haarlem, tele-
foon 023-311674 of de Haarlemse Jazz
Club, Gasthuisvest 47, Haarlem, tele-
foon 023-325082. Op de dag van het
concours zelf zijn de kaarten ook ver-
krijgbaar aan de receptie van Hotel
Bouwes te Zandvoort.

Midzomerfeest
ZANDVOORT - Komende zater-

dag wordt er een groot feest gevierd
op het speelterrein De Schuilplaats
in Nieuw Noord. Dit speelterrein be-
vindt zich achter de Lorentzstraat/
Thomsonstraat en is bekend gewor-
den door de fietscrossbaan.

Er wordt een spelletjesmiddag
georganiseerd voor kinderen in alle
leeftijdsgroepen en een fietscross-
wedstrijd, terwijl er bij genoeg deel-
name een voetbalwedstrijd voor vol-
wassenen zal worden gehouden.

Voor kinderen worden er diverse
spelletjes gehouden in wedstrijdver-
band, waarvoor kleine prijsjes be-
schikbaar zijn gesteld. Bovendien
kunnen er pannekoeken gegeten
worden, en is de limonade niet verge-
ten.

Kinderen kunnen zich opgeven
vanaf 13.00 uur, verwacht wordt dat
ouders mee komen, al was het alleen
maar om elkaar bij de provisorisch
ingerichte bar aan het einde van de
middag beter te leren kennen.

Zandvoorts Kinderkoor
ZANDVOORT - Op vrijdag 22

juni geeft het Zandvoorts Kin-
derkoor, onder leiding van haar
dirigent Henk Trommel, een con-
cert in de Gereformeerde kerk,
Julianaweg te Zandvoort. De
aanvang van het concert is om
20.00 uur. Het koor zal aan de
piano worden begeleid door Wil-
lem Poot, terwijl ook het Pop-
pentheater Mijko uit Haarlem
haar medewerking aan deze
avond zal verlenen.

De avond zal worden geopend met
„De zingende Zandvoortse kinde-
ren", van G.J. Moed, waarna het kin-
derkoor enkele geestelijke liederen
gevolgd door wat grappige kinder-
wijsjes ten gehore zal brengen, dit
wordt afgewisseld met een welkomst-
woord. Daarna treedt het poppen-
theater Mijko op en het programma

wordt voor de pauze besloten met het
zingen van een aantal Nederlandse
volksliederen.

Tijdens de pauze vindt een verlo-
ting plaats.

Het tweede deel van het program-
ma wordt geopend met de huldiging
van Els Nanninga, die vijf jaar lid is
van het kinderkoor. Hierna vindt het
tweede optreden plaats van het pop-
pentheater Mijko.

Het concert zal worden besloten
met enkele leuke kinderliedjes, een
aantal bekende Engelse liederen en
een viertal op Rusland geïnspireerde
liederen. Dit laatste onderdeel wordt
afgewisseld met het derde optreden
van het Poppentheater.

Het belooft een kostelijke avond
voor jong en oud te worden. De toe-
gangsprijs bedraagt ƒ 5,- per per-
soon, inclusief programma. De pro-
gramma's zijn aan de kerk verkrijg-
baar.

nog zijn. Immers, waar m verscheide-
ne andere gemeenten zij al lange tijd
tot ieders tevredenheid functioneert,
traden gewenningsproblemen, die in
de bekende info beschreven werden
in Zandvoort acuut op. Al veel eerder
moest het college constateren, dat
door slordigheid, onkunde of toeval
of met opzet, informatie, interne no-
ta's, brieven m handen werden ge-
steld of kwamen van derden, die
daarmede de mogelijkheid kregen
desgewenst ernstige schade te berok-
kenen aan de gemeente of besluitvor-
ming te beïnvloeden buiten het nor-
male politiek/bestuurlijke krachten-
spel om. Het betrof daarbij zowel het
toespelen van interne stukken aan de
pers en/of raadsleden, het verbreken
van pnvacy-belangen bij echtschei-
dings- annex ontslagperikelen, voor-
tijdig doorgeven van woningtoewij-
zingsbesluiten, het vrijgeven van de
gemeentelijke financiële uitgangs-
punten bij onderhandelingen over de
aankoop van onroerend goed, trace-
ren van besluiten tot het toekennen
van bijstandsuitkeringen e.d.

Zodra deze bijwerkingen aan de op-
pervlakte traden, is gepoogd om via
milde ingrepen daaraan een halt toe
te roepen. Daar waar evident sprake
was van vergissingen e.d. werd de be-
trokken ambtenaar m een persoon-
lijk gesprek op zijn/haar laakbaar
handelen gewezen en overtuigd van
de noodzaak tot correctie. Voor een
gevoelig deel van de poststroom na-
melijk alle briefwisseling voor de af-
deling sociale zaken, werd een ge-
scheiden postgang ingesteld, in be-
werking zijnde stukken onder cou-
vert verzonden of in afsluitbare ber-
gingen gearchiveerd. Middels ge-
sprekken in de eerder genoemde
ambtelijke staf werd aandacht ge-
yraagd voor vertrouwelijke behande-
ling van hetgeen ambtenaren horen
en zien; een bijzondere verantwoor-
delijkheid voor iedereen die functio-
neert binnen de muren van zp'n alles
overziend en veelwetend instituut als
de overheid.

Zeer recent bleek, dat al deze ver-
zoeken en de inmiddels getroffen fy-
sieke maatregelen onvoldoende wa-
ren om te voorkomen dat brieven
door daartoe niet bevoegde ambte-
naren of ambtenaar werden onttrok-
ken aan de normale verwerking met
het doel om bewust ofwel persoonlij-
ke schade aan te richten ofwel be-
stuurlijke complicaties af te dwin-
gen", aldus de nota.

Secretaris
Omdat door de secretaris werd

vastgesteld dat door toedoen van een
of mee*~van -ffljn..medewerkers- pp •
voor ambtenaren' ontoelaatbare .wij-
ze werd^ingegrepen-'m het dèiriôcfa-"
tisch gestuurde krachtenveld tussen
de gemeentelijke bestuursorganen,
werd de gewraakte nieuwe riehtlij-
nen door hem opgesteld. „Naar het
oordeel van de secretaris was het eer-
der onverteerbaar, dat zijn ambtena-
ren door het ontfutselen van informa-
tie en het manipuleren daarmee on-
der de veilige dekking van de anoni-
miteit en ambtelijke status als een
vierde macht het bestuur zouden
kunnen beïnvloeden, aldus het colle-
ge.

Aan de commissieleden nu de
moeilijke taak een goede scheidslijn
aan te geven voor informatie die wel
en niet „openbaar toegankelijk" be-
hoort te zijn.

Stuifzand
--"-'• ,,.

AMBTENAREN - De nadruk deze week valt toch op dit korps,
omdat de komende week hun wijze van werken zal worden be-
sproken in de commissie AZ - namelijk de vraag „hoeveel
nieuws en informatie mag een ambtenaar verstrekken zonder
buiten zijn boekje te gaan»

De raad was van mening dat het hoofd der ambtenaren, de
secretaris, buiten zijn boekje was gegaan met zijn dienstorders --
nu gaat dus bekeken worden wat wel en wat niet kan in de toe-
komst»

Het college heeft een aanvaardbaar discussiestuk opgesteld --
wellicht dat de discussie vruchtbaar verloopt op 27 juni»

Andere ambtenaren schijnen het bont te maken door zelfstan-
dig rechtertje te gaan spelen - zo luidt tenminste het schrijven
van de PvdA -- ook hier zullen wel woorden over vallen in de
commissievergadering van 3 juli - opgemerkt zij dat „eigen rech-
ter" spelen - in de meeste gevallen niet in dank wordt afgeno-
men»

Eigen rechter speelde ook een jongeman die op tweede Pink-
sterdag zo schrok van het rijgedrag van -- een in zijn ogen be-
schonken - bestuurster van een personenenauto - dat hij haar
met een blauwe zwaailamp een stopsignaal gaf- de vrouw stopte
-- en zij ontving van hem een reprimande over haar gevaarlijke
kunsten - dit nam de dame niet die naar het politiebureau toog
om haar avontuur te vertellen»

Hoewel de politie begrip kon opbrengen voor het optreden van
de jongeman - leek het toch raadzaam dat hij de blauwe zwaai-
lamp maar inleverde - hij mocht nog eens in de verleiding komen
om als „politieman" mensen aan te houden - en dus leverde de
jongeman de lamp maar in»

Alhoewel voorgesteld en op de agenda gezet van de commissie
midden- en kleinbedrijf- ziet het er voorlopig niet naar uit dat in
Zandvoort speciale „hondentoiletten" worden ingevoerd - de
overlast van honden is bekend - maar een oplossing is er één
twee niet voor te vinden - behalve de opvoeding van de honden-
bezitters - en dat is geen sinecure»

„Het wordt een beestenboel dit weekeinde" - sprak Tobber die
zich als enige zwarte kat pal onder de politiepost op het strand
bevond - „Nee, ik bedoel niet dat het een beestenbende wordt
omdat er toch geen hondentoiletten komen - dat is het al -- het
wordt een beestenboel - ten eerste viert ene zekere Pieter J zijn
veertigste verjaardag - die man is gek op dieren - die komt op
een feestje van zijn zwager en laat dan een haan los - die weet
dat ene August vijfentwintig jaar getrouwd is en laat dan in diens
woning op de morgen van de zilveren huwelijksdag bandjes aflo-
pen met koeiengeloei - die man verschijnt op een verjaardag met
de mededeling dat hij een vet varken meegenomen heeft - nou
die man wordt zaterdag veertig jaar - en wat dacht je? --juist al
die mensen die hij met zijn beestengrappen te pakken heeft ge-
had, willen een revanche -- daarom hangt het hele dorp vol met
stickers dat het op 23 juni st P-day is - heeft er zich een speciaal
comité gevormd die dit „varkentje" zogezegd wel even zullen
wassen»

Het wordt vast een glorieuze dag, want de aap zal die dag wel
uit de mouw komen en misschien heeft het muisje nog een staar-
tje ook, maar ze moeten natuurlijk wel handig zijn - want die
knaap is zo glad als een aal»

Problemen hebben de paardenjongens ook - heb je het al ge-
hoord? - al jarenlang zijn ze van plan de gevaarlijke bocht van
de Zeestraat/Haltestraat te veranderen - het trottoir wat breder
te maken - zodat je daar niet meer kunt parkeren en dus ko-
mend uit de Haltestraat de verkeerssituatie beter kunt overzien
- Laat nu uitgerekend vlak voor dat de kortebaandraverij begint
- de goedkeuring komen van GS om daar het trottoir te verbre-
den»

- Enthousiast als de mensen van Publieke Werken zijn - hebben
ze zich vol overgave gestort op de verbreding van het trottoir -
acht dagen voordat de draverij gehouden wordt»

Nu lopen die paardenjongens allemaal met centimeters de
straat op te meten - ze zijn bang dat die nu net ietsjes te smal
wordt voor twee sulky's naast elkaar -- maar geen nood - ze
passen er wel een mouw aan - desnoods halen, ze het even weg --
en leggen het 's avonds weer terug - dus als je naar de draverij
wilt om te gokken, kun je dat rustig doen - want door gaat het
evenement - dat heb ik zelf gehoord»

O, ga je niet gokken? - ga je een paar weekjes met vakantie? -
Fraaie boel is dat - wordt het eindelijk beter weer - en hups dan
moet er direct met vakantie gegaan worden - nou ja als het niet
anders kan - dan zie ik je over een week of vier wel terug, ik
onthoud de nieuwtjes wel»

Tobber heeft gelijk - we gaan met vakantie -- deze krant is
klaar - en dan drie weken lang met de voetjes op tafel - tot de
krant van de 19e juli.

Feestelijke dag in jarig zwembad
ZANDVOORT- Uitbundig is er afgelopen zaterdag feest gevierd in

zwembad De Duinpan, dat op deze dag het 10-jarig bestaan her-
dacht.

Groot was het aantal 10-jarigen dat 's morgens naar De Duinpan
kwam om deel te nemen aan de watertrapwedstrijden en diverse
andere evenementen.

Het werd een spannend gevecht om te zien wie het het langste zou
uithouden, uiteindelijk waren er prijzen voor de laatste overgebleven
watertrappers, drie bij de meisjes en drie bij de jongens, maar Ingrid
Kraijenoord versloeg iedereen door het twee uur lang vol te houden,
en die pas op verzoek van de wedstrijdleiding het water verliet.

Hierna volgde een speciale „gast-
middag" bij de Zeeschuimers die zich
over de 10-jarigen ontfermden. In-
middels was het „buitengebeuren" in
volle werking gesteld, en zorgde de
Steelband Starlights voor een lekker
swingend sfeertje. Bewondering
oogstte de groep Dynamic Five on-
der leiding van Mare Ouwens.

Ook op de rommelmarkt werd druk
onderhandeld, terwijl het vliegtuig in
het binnenbad niet over gebrek aan
belangstelling kon klagen.

Besluit
Stond de hele dag in het teken van

de jeugd, 's avonds na 18.00 uur was
het zwembad voor de volwassenen.

en dan niet in het water, maar in de
hal.

Daar werd namelijk door de raad
van beheer een receptie gegeven,
waarvoor onder andere ook de yrpe-
gere initiatiefnemers een uitnodiging
hadden ontvangen.

Jammer was het dat er slechts twee
spekers waren, want ook de heer Kor-
ver van het vroegere stichtingsbe-
stuur had graag nog enkele feiten uit
de aanloopperiode in de herinnering
teruggebracht.

Door huisarts Anderson werd als
voorzitter van de raad van beheer on-
dermeer de aandacht gevestigd op de
beide machinisten, de heren Van
Houten (hoofd-machinist) en De
Muinck zijn assistent, die er voor

hebben gezorgd dat grote problemen
uitbleven, en eveneens verantwoor-
delijk zijn voor de zeer lage energie-
kosten van De Duinpan. Zij ontvin-
gen beiden een gouden horloge met
inscriptie, en de dames een bos bloe-
men. Omdat het geschenk niet werd
verwacht, was de verrassing en
vreugde van beide heren groot.

Hierna kwam Jan Jongsma, wét-
houder sportzaken, aan de beurt die
de raad van beheer, het vroegere
stichtingsbestuur en de medewer-
kers van De Duinpan complimen-
teerde met de behaalde resultaten.
Het zwembad kan altijd blijven reke-
nen op de steun van het gemeentebe-
stuur, en dat was voor de betrpkke-
nen tenminste één zekerheid in de
berichtenstroom die immer rond het
zwembad waart.

Op deze besloten receptie, waar
ook oud-burgemeester Nawijn aan-
wezig was, werden vier leden van het
vroegere stichtingsbestuur, de da-
mes Van de Berg, Smit en Voorn en
Leo van Duivenvoorden, die deze dag
niet meer mochten meemaken, door
hun vroegere mede-initiatiefnemers
gemist. „Sommige verliezen, daar
wen je maar moeizaam aan", aldus
één der hunnen.
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FAMILIEBERICHTEN

* HOERA!!! HOERA!!!*
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Frans Veerman
en

Yolanda Franck

gaan morgen, vrijdag 22 juni, om
15.00 uur trouwen!!!

Kom allemaal snoepjes rapen
voor het raadhuis!!!

Heden is plut.M'lmi; na orn arbeidzaam leven, tot
on/a1 droefheid, van ons heenHeKiuin onze vader en
lieve opa. zoon, broei', zwager, oom en huisgenoot

op dr

Cornclis Bol

leef t i jd van S!) jaar.

Uit aller naam:
S. Bol-Draijer

Zandvoort. 17 j u n i 1984
Gastliuishol'je l 5
Correspondentie-adres:
Oranje Nassaulaan 109
2051 HL Overveen
Gelegenheid tot afscheid nemen in een derrouwka-
mers van het Uitvaartcentrum ..Onderling Hulpbe-
toon". Poststraal 7 te Zandvoort van 16.00 tot 16.30
uur en van !!).()() tot 19 30 uur.
De crematie zal plaatshebben donderdag 21 juni
om 15 00 uur in het crematorium „Vclsen" te Drie-
huis-VVesterveld.
Vertrek van Poststraat 7 te Zandvoort omstreeks
14.15 uur

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden op 17 juni van

Cor Bol
voorzitter van de

Stichting Gemeenschapshuis Zandvoort.
De inbreng en inspiratie van Cor, die vanaf
de oprichting van onze stichting deel heeft
uitgemaakt van het bestuur, is van onschat-
bare waarde geweest.
Hiervoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.

Zandvoort, 19juni.
BESTUUR STICHTING
GEMEENSCHAPSHUIS
ZANDVOORT

Plotseling is overleden ons bestuurslid en lid

Cor Bol

Wij zullen hem missen

Bestuur en leden
Zandvoortse Operette Vereniging

Paul Termes,
gefeliciteerd met je

ingenieurstitel.
TANTEANN

Op 15 jun i is van ons heengegaan onze dierbare
vader, groot- en overgrootvader

Simon van der Meer
weduwnaar van Anna Maria Cecilui van
dei' Hoeven

op de leef t i jd van 92 jaar.

Apeldoorn:
M. van Drumpt-van der Meer
J.H. van Drumpt

Breda:
J.C. Anker-van der Moer
D A. Anker

Zandvoort:
H van der Meer
C.G. van der Meer- van Ekeren
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Haarlem. 19 jun i 1984
„Boerhaave"
Correspondentie-adres.
Lorentzstraat 270. 2041 SM Zandvoort
De cremalieplcchtigheid heeft heden in besloten
kring plaatsgehad.

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht voor mijn pad.

Psalm 119, vers 105
Toch nog onverwacht nam God tot Zich
mijn lieve, zorgzame man, onze zwager, oom
en neef

Pieter Karel van der Waals
echtgenoot van Adriana Petronella Koning

op de leeftijd van 63 jaar.
A. P. VAN DER WAALS-KONING

7051 WS Varsseveld, 18 jun i 1984.
Reigershof 50

De crematieplechtigheid heeft heden,
donderdag 21 juni, plaatsgevonden in het

crematorium te Dieren.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks Inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP
Verhuur, tafelt, «toeten,

porselein, enz., enz.

Tel. 02507-12164-13713
WATERDRINKER

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN H U IS

Ook 's avonds.
Tel. 02507 -196 32

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 1975

STAM
vraagt

ZOMERHULP
voorde winkel-

verkoop.
Haltestraat 10

Tel. 156 61 / l 88 21

TE KOOP

houten vlet
_±_ 5 meter, met kar

en 5 pk Evinrude
motor, anker, zwem-
vesten, boei en roei-

spanen.
Tel. 1 29 14

Burg. Engelbertstr. 64,
Zandvoort.

GEZOCHT:
ruime

2-pers. stal
voor

ANNEKE
Liefst in de omgeving

van Deurne.
Tel. 02507 - 14252

of 1 94 55

TE KOOP:

GARAGE
aan het

Burg. v. Fenemaplein.
Geheel afgesloten.
Service-kosten incl.

erfpachts canon
ca. 27.50 per maand.

Vraagprijs f 12.000.- k.k.
Inlichtingen:

Mak. o.g.
H. W. Coster BV

Tel. 02507 - 1 55 31

WOONRUIMTE
te huur gevraagd

voor de maand juli
voor dame alleen.
Graag dichtbij zee.
Tel. 020-7613 63

of br. ond. nr. Z775
bur, v. d. blad.

Ya
we

denken
zaterdag

aan
yu

Wie niet tevreden is
zou ook niet tevreden*

met wat hij heeft, •
ziin met wat hij zou willen hebben.

B. AKERBACH (1812-1882)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiawes 4 - Tel. l 23 07
weet echter zeker dat degene die een horloge, klok of
wekker van hem zou willen hebben, daarmee dubbel en

dwars tevreden zou zijn.
Logisch! 't Zijn immers de beste! En voor de prijs

hoeft u het niet te laten.
• In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken.
We zijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en

horloges.
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

f 100.-
• voor de eerste 5 lessen (geldig t/m 21 juni)
• Theorieles met de nieuwste CBR-examendia's.
• 2uurvoertuigbeheersing voor 30.-,

m.m.v. oud-coureuren anti-slipdeskundige
Alfred Abbenes.

• Cursus „auto te water" na uw examen gratis
van uw rijschool.

Autorijschool PHIL WAANING
Rijksgediplomeerd. Aangesloten bij de VZR

BRUGSTRAAT20-TEL. 02507-1 2071

2 jaar
Stadsposf Haarlem

organiseert in samenwerking met de
Haarlemse Jazz Club op

zaterdag 23 juni 1984
in Hotel Bouwes te Zandvoort

STADSPOST
OUDE STIJL JAZZCONCOURS

aanvang: 14.00 uur.
INTERMEZZO:

Sweet Briar's Big Band
STADSPOST JAZZCONCERT

aanvang: 20.30 uur

RITA REUS
EN HET TRIO PIM JACOBS

en de
LIMEHOUSE JAZZBAND

Presentatie:
IJF BLOKKER

Entree: f 15.- (alleen middagprogramma: f3.50)
Kaartverkoop: Stadspost Haarlem, Schagchelstraat 38 -

Haarlem
Haarlemse Jazz Club, Gasthuisvest 47 - Haarlem

Receptie Hotel Bouwes - Zandvoort
Tel. inlicht, en kaartverkoop: 023 - 32 50 82 en 31 16 74

ZANDVOORT
Burg. Nawijnlaan 10

LUXE HALFVRIJSTAANDE
VILLA

in rustige nieuwe villa-buurt.
Bouwjaar 1977, 6 kamers.

Vraagprijs f360.000.- k.k.

Bel voor bezichtiging:

GEIT/E IMVMÏ makelaar/o.g.;

Tel.02507-1 26 14

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT

In verband met het verzoek van een der medewerksters bij de
Beheersdienst van het Zandvoorts politiekorps om part-time te
mogen gaan werken met ingang van l augustus 1984 ontstaat een
vacature voor een

part-time
receptionist(e) / telefonist(e) /
administratieve kracht (m/v)

Functie-inhoud:
- bediening hoofdtoestel telefooncentrale;
- behandeling inkomende telefoongesprekken;
- opvang van personen en behandeling van zaken, waarvoor bezoe-

kers zich melden aan de receptie;
- innen van transactiegelden en boeten op grond van arrestatie-

bevelen;
- tijdelijk in bewaring nemen van gevonden voorwerpen en registra-

tie van gevonden en verloren voorwerpen;
- administratieve werkzaamheden op afdelingen receptie en info;
- lichte huishoudelijke werkzaamheden.

Functie-eisen:
- leeftijd tussen 18 en 24 jaar;
- Mavo-of Havo-diploma, alsmede typediploma;
-•belangstelling voor en bij voorkeur ervaring in de geboden functie.

Dienstverband:
20 uur per week, met wisselende diensten op zaterdag, zon- en
feestdagen en avonduren volgens dienstrooster.

Salaris:
van f 1.469,-- tot f 2.334,-- bruto per maand (basis volle dagtaak),
afhankelijk van leeftijd, opleidingen ervaring, exclusief een vakantie-
toeslag van 7,5 o/o en een toelage voor onregelmatige dienst van
8 o/o.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de plaatsvervangend
chef Beheersdienst, de heer S.A. Goeloe, telefoon 02507-13043.

Sollicitaties, gericht aan de Burgemeester van Zandvoort, dienen
uiterlijk 29 juni 1984 te worden ingezonden aan de Hoofd-
inspecteur-Korpschef van gemeentepolitie, Antwoordnummer 15
(kunnen ongefrankeerd verzonden worden), 2060 VB Zandvoort.

(in samenwerking
met EDET)

/- -O'

Hét wédstrijdformulier ligt bij de kassa's van Dirkson multimarkt
te
\V $$pk

$o«

30OOOOOOO,6
3OOOOOOG

OOJ

l

TOILETPAPIER

K ROLLEN
is 3000 vel

GEEN:Jk2ü

HOOFDDORP: Marktlaan 55
ZWANENBURG: Dennenlaan 19

NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

MAARSSEN: Breedstraat 7 - 8

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

Vrijdag, 29 juni 1984, aanvang 20.15 uur in
de Hervormde Kerk te Zandvoort.

Dirigent:
Solist:

Roelof van Driesten.
Peter Brunt, viool.

Het programma vermeldt werken van Haydn,
Mendelssohn en Beethoven.

Voorverkoop van kaarten a f 10,-- p.p.
(voor houders van een CJP of een Pas 65
f 5,- p.p.) bij het VVV-kantoor, Schoolplein
l, Zandvoort, tel. 02507-17947.
Verder van 19.30 uur af aan de kerk.

Flinke hulp gezocht
16a 17jaar, vooriSweken
voor winkel- en bijvulwerk.

RINUS' FRUITHUIS
H altestraat 51 -Tel. 1 24 15

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor
Dr. Vogel

homeopathie
Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

Er gebeurt méér
in de Raadsheer"

99

Elke donderdagavond
in juni

Live muziek

.
l

,café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort l

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

OPGELET!
Voor nieuwe leerlingen, schakel en

automaat:

EERSTE 10 LESSEN 275.-
Voor afspraken bellen tussen 18.15 en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62/3 -2042 BT Zandvoort
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87.
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Zandvoort werkt aan NK wielrennen
ZANDVOORT - Als het plan

van de circuitdirektie lukt om de
Nederlandse wielerkampioen-
schappen in alle categorieën
naar Zandvoort te halen is het te
hopen, dat de wind het niet laat
afweten. Want zonder wind zijn
de koersen te saai. Dit is het afge-
lopen weekend gebleken. Als
aanzet tot een grotere uitbouw
werden in samenwerking met
HSV De Kampioen en WV Am-
sterdam vijf nationale kam-
pioenschappen georganiseerd:
nieuwelingen dames en heren,
veteranen, junioren en liefheb-
bers.

Tot achter in de jaren zestig vorm-
den wieleraktiviteiten een vertrouwd
beeld op de Zandvoortse racepiste.
Meermalen werden er de Nederland-
se kampioenschappen verreden.
Hoogtepunt was ongetwijfeld het
door André Darrigade gewonnen we-
reldkampioenschap. Maar dat was in
1959. Misschien dat het er ooit nog
eens van komt. In elk geval worden
momenteel weer pogingen gedaan
om de badplaats weer wieler-minded
te krijgen.

En hoe kun je dat zoals zaterdag en
zondag beter doen dan het parcours
voor het publiek gratis toegankelijk
te maken. Desondanks trok het eve-
nement, dat werd omlijst door het
„ongemotoriseerd wieltjesfestival"
slechts vierduizend mensen. Een wat
tegenvallend aantal als men be-
denkt, dat een groot gedeelte hiervan
op enigerlei wijze betrokken is bij dit
tien sportenweekend.

Maar ongetwijfeld zal het bezoe-
kersaantal fors stijgen met de komst
van de amateurs, de dames en de be-

roepsrenners. Want de circuitdirektie
is drukdoende om de Nederlandse
kampioenschappen, die al weer jaren
in het Limburgse Geulle worden ge-
houden naar Zandoort te halen. Er
worden momenteel besprekingen ge-
voerd met Prof Wieier Promotion.
Het Limburgse bureau kocht voor
een paar ton de organisatierechten
van de KNWU

Van het eerste heroptreden hebben
zowel organisatie als deelnemers veel
geleerd. Zonder wind is de kans groot
dat de koers een saai verloop krijgt.
Het tempo ligt dan te hoog om ont-

ZHC softbal
ZANDVOORT - Na een aan-

tal wedstrijden kan gekonsta-
teerd worden dat de softbal-
teams van de ZHC zeer redelijk
voor de dag komen. Het meisjes-
juniorenteam maakt daarbij de
beste indruk. De ZHC-meisjes
draaien, mede door een knappe
29-6 overwinning op DSS, voor-
treffelijk mee in de top van het
klassement. Het herenteam ver-
loor vorige week met 9-12 van
Pinguïns maar herstelde zich uit-
stekend tegen Haarlem Nicols
door na een bijzonder spannende
strijd met 17-15 te zegevieren. De
partij werd in de zevende en laat-
ste inning door ZHC, met twee
nullen, in haar voordeel beslist.
Door dit resultaat vertoeven de

Zandvoortse heren in de midden-
moot.

De ZHC-dames hebben het duide-
lijk moeilijker en zullen van alles
moeten proberen om niet te laag op
de ranglijst te eindigen. Ook Kenne-
merland zeven was te sterk voor de
Zandvoortse dames, maar met nog
een aantal wedstrijden voor de boeg
kan er nog een flinke stijging plaats-
vinden.

Om kennis te maken met het soft-
bal is een bezoekje aan een van de
wedstrijden zeker de moeite waard.

'De ZHC speelt haar thuiswedstrijden
op het Duintjesveld in het binnenter-
rein van het circuit. De meisjes junio-
ren komen aanstaande vrijdag om
1"9.30 in het veld tegen Spaarnwoude.
De eerstkomende thuiswedstrijd van
de dames is op dinsdag 3 juli om 19.00.
uur tegen DSS acht en van de heren
op maandag 2 juli om 20.00 uur tegen
THB.

snappmgen mogelijk te maken. Zo
bedroeg de gemiddelde snelheid bij
de door Stroucher gewonnen nieuwe-
lingen ruim drieenveertig kilometer
per uur. Een mooi gemiddelde, maar
de wedstrijd krijgt er een saai verloop
door als gevolg van het constant ge-
sloten peloton. Zo eindigden drie
kampioenschappen in een massa-
sprint, terwijl bij de liefhebbers pas
in de laatste ronde twee renners erin
slaagden zich los van de massa te
maken.

Qua spanning maakten de junioren
er nog het beste van. Dat was ook wel
te verwachten, want het was de laat-
ste kans voor selektie voor de wereld-
kampioenschappen.

Nadat een achtervolgend elftal de
kopgroep van vijftien man in de laat-
ste ronde had bereikt was het uitein-
delijk Michel Le Grand uit Huizen,
die na honderdtwintig kilometer ze-
gevierde voor de Amsterdammer en
ook al zoon van een oud-renner, Mi-
chel Cornelisse.

In alle wedstrijden werd de koers
ontsierd door vele valpartijen. De
schaafwonden en kneuzingen waren
dan ook talrijk en drie renners moes-
ten zelfs per ambulance naar het zie-
kenhuis worden afgevoerd. De win-
naar bij de veteranen Cor Leunis
keek daar niet raar van op. De ach-
tendertigjarige Zwaanenburger, die
al eerder het kampioenschap op zijn
naam bracht: „De gevaarlijke bin-
nenbochten moet je als er zo dicht op
elkaar gekoerst wordt mijden. Eén
stuurfout of iemand die naast de
baan in de berm belandt veroorzaakt

dan een massale valpartij, waaraan
vrijwel niet te ontkomen valt".

Achter Arie van de Burg zorgde
Plieger eveneens voor een fraaie pres-
tatie. De renner uit Ameide eindigde
voor de dertiende maal in suksessie
op de derde plaats.

Van het omlijstend programma
zouden de Tri Skate-wedstrijden
eventueel kunnen uitgroeien tot een
groots evenement waaraan klinken-
de namen deelnemen. Op de diverse
onderdelen als sprint, middenaf-
stand en marathon kwamen vele be-
kende schaatsers in aktie. Zo was
Hilbert van der Duim op drie wieltjes
de snelste op de tweehonderd meter.
De meervoudig schaatskampioen
eindigde voor Hein Vergeer, Ron Ber-
teling en Yvonne van Gennip. Met
Jeen v.d. Berg, Hylke Bpersma, Hein
Vergeer, Hilbert v.d. Duim, Dries van
Wijhe, Egbert Vossebelt, Robert Vun-
derink en voormalig schaatstrainer
Egbert van 't Oever was de door Hen-
ry Ruitenberg gewonnen marathon
sterk bezet.

Behalve dit schaatsen op wieltjes
werden wedstrijden gehouden voor
fietscrossers, bak- en transportfiet-
sen, ligfietsen en rolskiers.

De winnaars van de verschillende
wedstrijden: tri-skate marathon: H.
Ruitenberg, tri-skate sprint: H. v.d.
Duim, tri-skate achtervolging: H. v.d.
Duim, tri-skate marathon dames: H.
Witteveen, rolschaats marathon he-
ren: P. Polle, dames: I. van Katwijk,
junioren: D. v.d. Pols; rolski lange af-
stand en sprint dames en heren: B.
Teeling en E. Schalkwijk op beide on-
derdelen, ligfietswedstrijd: W. Valk,
eindstanden bakfietswedstrijden W.
van Sleeuwen-G. Jacobs, transport-
fietsen T. Jansen-A. Manders.

Wielrennen junioren: 1. M. Ie
Grand, Huizen, de 120 km in 2.48.28;
2. M. Cornelisse, Amsterdam; 3. T.
Akkermans, Zevenbergen;

Nieuwelingen; 1. A. Stroucken, Sit-
tard, de 70 km in 1.38.54; 2. R. Start-
man, Eibergen; 3. R. van Berkel,
Zwanenburg;

Nieuwelingen-dames: 1. Linda v.d.
Berg, Amsterdam, de 50 kilometer in
l uur 20 minuten en 54 seconden;

Veteranen; 1. C. Leunis, Zwanen-
burg, 80 km in 1.56.31; 2. A. v.d. Burg,
Noordwijkerhout; 3. G. Plieger,
Ameide;

Liefhebbers: 1. W. Vlaanderen,
Maarssen, 70 km in 1.35.23; 2. J. v.d.
Weijden, Nieuwveen; 3. G. Draaijer,
Twello; 4. J. Spronkmans, Greven-
bricht; 5. T. Daling, Meppel; 6. B.
Blom, Wilnis; 7. J. v.d. Berg, O.
Gastel; 8. R. Willems, Uden; 9. M. Ra-
denmaker, Zeist; 10. J. kroeze, Wier-
den; 11. J. v.d. Burg, Noordwijker-
hout.

ZANDVOORT - Op 29, 30 juni
en l juli wordt door de Water-
sportvereniging Zandvoort het
groots kustzeilevenement geor-
ganiseerd. Het kustzeilevene-
ment is een jaarlijks terugkeren-
de gebeurtenis, dat om toerbeurt
georganiseerd wordt door de wa-
tersportverenigingen uit Scheve-,
ningen, Katwijk, Noordwijk en
Zandvoort, waarbij dit jaar
Zandvoort als gastheer optreedt.

Tijdens dit enorme watersportfes-
tijn zullen zeilers uit de gehele Hol-
landse kustregio naar Zandvoort ko-
men om daar gedurende een geheel
weekend wedstrijden te zeilen, waar-
bij vele fraaie individuele prijzen zijn
te winnen, maar ook trachten de ver-

Kustzeilevenement
enigingen in het bezit te komen van
de felbegeerde „Verenigingstrofee".

Dit kustzeil-
evenement is voor alle klassen toe-
gankeüjk, dus behalve catamarans
zullen ook de monohulls zoals OK-
jollen en Lasers zich op zee in de
strijd werpen.

Het gehele evenement wordt zoals
gebruikelijk omlijst met een grandio-
ze barbecue op vrijdag- en zaterdag-
avond. Het is tevens duidelijk dat dit
gebeuren niet alleen voor de zeilers
een gebeurtenis is om naar uit te kij-
ken, maar ook de familieleden en de
achterblijvers op het strand zullen
kunnen genieten van een uitstekend

waterportweekend. Het inschrijfgeld
voor deze hapemng is ƒ 17.50 voor
éenmansboten en ƒ 30.- voor twee-
mansboten. Inschrijven kan geschie-
den bij D. v.d. Noord, Lorentzkade
318 te Haarlem, voor 20 juni of ter
plekke bij de watersportvereniging
op het strand bij de zuidboulevard.

De watersportveremgmg Zand-
voort heeft kosten noch moeite ge-,
spaard om dit kustzeilevenement tot
een zeer succesvolle te maken, maar
zonder de steun van sponsor Pall
Mail organisatie en nog vele andere
begunstigers was dit alles niet moge-
hjk geweest. Nadere informatie kan
worden verkregen bij R. Bos, Tolweg
30 Zandvoort. tel. 02507-15276; D. v.d.
Noord, Lorentzkade 318 Haarlem, tel.
023-243943 en J. Deutekom, Mans-
straat 58 Zandvoort, tel. 02507-14163.

Vlotte start week van het paard
ZANDVOORT - De vijfde edi-

tie van de „Week van het paard"
is zondag zeer vlot van start ge-
gaan. De dressuurwedstrijden bij
manege Dros in het ruitersport-
centrum Zandvoort aan de Kee-
somstraat waren van hoog ni-
veau en de organisatie kan dan
ook tevreden terugzien op de eer-
ste paardensportgebeurtenissen.

Dressuurrijden is de gymnasti-
sche ontwikkeling van het paard,
gebaseerd op de klassieke rij-
kunst. Het werd een fraai
schouwspel, waarbij het jurylid
de heer H. Versluis de combina-
ties streng doch rechtvaardig
beoordeelde. De ruim vijftig deel-
nemers waren verdeeld in zes ru-
brieken. Opmerkelijk daarbij
was dat in de zware klasse het
manegepaard Ungrit, gereden
door Maike Voit, als de beste
combinatie uit de bus kwam tus-
sen alle eigen paarden. Gezien de
prima opkomst van deelnemers
en de kwaliteit van de dressuur-
proeven, verwacht de organisatie
van de week van het paard, dat
de komende evenementen in de-
ze week even perfekt zullen ver-
lopen.

Uitslagen poule 1: 1. Monique
van Delft, 2. Pip Zuidweg, 3. Bit-
ten Hanberg/Stevan Jochaim.
Poule 2: Nathalie van Egmond, 2.
Mandy Lubbe, 3. Rachel Snoeks.
Poule 3: Johan Koudstaal, 2. Ka-
rin Visser, 3. Karin Steffens. Pou-
le 4: 1. Astrid van Halder, 2. Ma-
rian Metten, 3. Audrei Viervijzer.
Poule 5: 1. Marielle Wigchert, 2.
Janny Posthuma, 3. Sandra
Schwemke. Poule 6. 1. Maike
Voit, 2. Sanne Voit, 3. A. Buis.
Foto: Dick Loenen.

• Dubbelglas vraagt nogal wat on-
derhoud.

Dubbelglas bespaart wel stook-
kosten, maar de hoge kosten van
deze mooie isolatie verdient u er
meestal niet mee terug. Voorzetra-
men zijn voor uw portemonnee een
betere oplossing, vooral als u ze zelf
aanbrengt. Bij dubbelglas doen
zich steeds meer problemen voor. U
moet daarbij niet raar opkijken als
de leverancier bij klachten niet
thuis geeft en de schuld op u pro-
beert af te schuwen. Niet goed on-
derhouden, zegt hij dan botweg.

De Consumentenbond krijgt de
laatste tijd veel klachten binnen
over condens en vuil tussen de glas-
lagen van dubbelglas. Het komt
nogal eens voor dat de leverancier
de schade niet onder garantie wil
herstellen. Veel garantiebewijzen
zijn niet zo duidelijk over het on-
derhoud dat de eigenaar aan dub-

belglas moet plegen. Van die ondui-
delijkheid kan de consument de
dupe worden.

Een paar tips voor het onder-
houd van uw dubbelglas:
• Regelmatig schoonmaken (zeker
tweemaal per jaar) en het schilder-
werk in goede conditie houden.
• Bij ontluchte dubbelglassyste-
men moeten ook twee keer per jaar
de ventilatie-opemngen worden
schoongemaakt.
• Het afdichtingsmatenaal (kit),
vooral aan de onderkant van het
dubbelglas moet u geregeld inspec-
teren op uitdroging, haarscheuren,
kieren en dergelijke. Voor een leek
is dat niet zo gemakkelijk te doen.
Laat u het over aan de vakman,
dan kost dat u natuurlijk geld. Dat
maakt dubelglas financieel nog on-
aantrekkelijker dan het al was.
Meer informatie over dubbelglas-
onderhoud in de Consumentengids
van juni.

Huurverhoging niet altijd terecht
Op l juli gaan de huren weer omhoog. Voor bijna alle huurwoningen met 3%

en daarnaast in vele gevallen nog eens extra met 3% „harmonisatie" als de
huur „te laag" is. De verhuurder moet een verhoging een maand van tevoren
schriftelijk voorstellen. Ga eens na of u er misschien onderuit kunt. Het kan
zelfs zijn dat huurverlaging in uw geval mogelijk is. De Consumentenbond
geeft daarover in zijn nieuwe Consumentengids een aantal tips.

Huurverlaging kunt u altijd aan-
vragen. Haal bij de Huurcommissie de
brochure „Huurprijzen van woon-
ruimte 1984", bereken daarmee het
aantal „punten" van uw huis en de
huur die bij dat puntentotaal hoort. Is
dat huurbedrag een stuk lager dan
wat u in werkelijkheid betaalt, dan
kunt u proberen huurverlaging te
krijgen. Voor het aanvragen van
huurverlaging heeft de Huurcommis-
sie een speciaal formulier. Dat stuurt
u op naar de verhuurder.

Dat kan maar één keer per jaar: als
u het zo snel mogelijk wilt, moet u dus
niet akkoord gaan met een voorstel
voor huurverhoging per l juli en ook
intussen geen verhoging betalen. Zit
een huurverlaging er niet in, dan is
het misschien wel mogelijk een voor-
gestelde verhoging tegen te houden.
Als u op grond van uw eigen punten-
berekening op een lager huurbedrag

uitkomt of als uw woning ernstige ge-
breken heeft, die in de genoemde bro-
chure staan op een lijst met „nulpun-
ten", dan kunt u bezwaar maken te-
gen het voorstel voor huurverhoging.

U kunt ook huurverhoging weige-
ren bij andere gebreken en bij achter-
stallig onderhoud, maar dan moet u
daarover eerst schriftelijk geklaagd
hebben bij de verhuurder. Hoe u be-
zwaar maakt tegen een voorgestelde
huurverhoging, moet op het voorstel
staan. Betaal in zo'n geval de verho-
ging niet, maar zet het bedrag wel op-
zij totdat de Huurcommissie over uw
bezwaar heeft beslist.

Huurders van tussen l juli 1978 en l
juli 1§83 met rijkssteun gebouwde wo-
ningen kunnen alleen onder de „gewo-
ne" verhoging van 3°b uit als er „nul-
punten" zijn. Dat moet dan worden
gemeld in een bezwaarschrift aan de
minister van Volkshuisvesting.

Gezellige kachels kunnen
knap gevaarlijk zijn

Naast de open haard komen
die gezellige kachels steeds
meer in trek, waarin je behalve
hout ook kolen, turf en bij-
voorbeeld bruinkool kunt sto-
ken. Deze kachels zijn voor het
eerst getest en de resultaten
zijn alarmerend.

De Consumentenbond heeft ontdekt
dat maar liefst vier van de vijftien
onderzochte kachels onveilig zijn: de
gevaren zitten 'm in kankerverwek-
kend asbest en het risico van koolmo-
npxidevergiftiging (kolendamp). Dan
zijn er ook nog de nodige kachels van
ondermaatse kwaliteit. Conclusie van
de Consumentenbond: in de Neder-
landse huiskamers en in de handel
staan veel onveilige en slechte kachels.

Wie geen gevaarlijke aanschaf of mis-
koop wil doen, moet beslist eerst de test
nalezen in de pas verschenen Consu-
mentengids van juni. Met de bon op
deze pagina kunt u bij de Consumen-
tenbond een gratis proefexemplaar
aanvragen.

Gezellige warmte spreekt steeds
meer mensen aan. De open haard
heeft een flinke opmars beleefd. Maar
heel wat open haard-hefhebbers heb-
ben ontdekt dat het wel heel duur sto-
ken is, omdat het overgrote deel van de
warmte linea recta door de schoor-
steen verdwijnt. Meer warmte voor je
geld en toch gezellig stoken; dat is
haalbaar met een hout/kolen kachel.
Er zijn er sinds 1979 al zo'n 150.000 van
verkocht.

De Consumentenbond heeft vijftien
gangbare hout/kolenkachels getest in
de prijsklasse tot f 3000. Twaalf haard-
kachels, die met geopende deuren ook
als open haard kunnen worden ge-
bruikt, plus drie potkachels. Die test

was hard nodig, want er blijkt heel wat
mis te zijn.

Problemen

zuiniger dan de open haard: een enke-
le is met kolen helemaal niet aan de
praat te krijgen.

Resultaat

Bon
voor gratis proefnummer
Consumentengids

Wilt LI een gratis exemplaar van de
Consumentengids aan mij zenden. Ik heb nog
niet eerder gebaiik gemaakt van dit aanbod
van de Consumentenbond.

Naam: „. _ . - -
Straat:

Postcode en woonplaats:

Datum: _ . _ Handtekening: . _

De bon in enveloppe /onder post/egel
zenden aan
Consumentenbond. Antwoordnummer 2259.
2500 VN VGravenhage. JN

Daarom zetten we de belangrijkste
problemen die uit de test naar voren
zijn gekomen voor u op een rij. Heeft u
al zo'n kachel, dan kunt u deze punten
eens nalopen. Heeft u koopplannen,
dan zijn dit de punten om vooral op te
letten:
• Bij vijf van de geteste kachels ont-
dekte de Consumentenbond asbest in
het afdichtingsband op de kacheldeu-
ren. Bij het openen en sluiten kunnen
er dan asbestvezels vrijkomen. Inge-
ademde asbestvezels kunnen borst-
vlieskanker veroorzaken. Koop deze
kachels dus niet. Er zijn ook velige
kachels in de handel met afdichtmgs-
band van glasvezel. U kunt zelf enigs-
zins nagaan wat voor vlees u in de
kuip heeft als het afdichtingsband
tenminste niet zwart is gemaakt.
Meestal is het afdichtingsband een wit
koord, dat u aan de binnenkant van de
deuren vindt. Is dit koort dof en korre-
lig, dan kan er asbest m zitten; is het
glanzend en glad, dan is de kust veilig,
want dan gaat het om glasvezel. Overi-
gens zijn twee fabrikanten nog vóór de
publikatie van de test overgestapt op
afdichtingsband zonder asbest. De
kans is echter aanwezig dat u de oude
versie met asbestkoord nog in de win-
kels aantreft.
• Twee kachels bleken onveilig door-
dat ze een te grote kans geven op kool-
monoxidevergiftigmg. Alletwee had-
den ze een lek in de afvoerpijp. Beide
kachels branden niet zo best en produ-
ceren daardoor veel koolmonoxide, die
bij een slecht trekkende schoorsteen
gemakkelijk in de kamer kan komen.
Levensgevaarlijk!
• De capaciteit van de kachels is erg
belangrijk: met een te kleine capaci-
teit krijgt u het hartje winter niet
warm genoeg en bij een te grote capa-
citeit moet u vaak temperen, met als
gevolgen minder economisch stoken
en meer luchtvervuiling. Als u op de
informatie van de leveranciers afgaat,
koopt u meestal verkeerd. De opgaven
van de capaciteiten klopten namelijk
naar zelden met de werkelijkheid.
• Sommige kachels worden van bui-
ten erg heet: tot meer dan 300 °C!
• Sommige kachels stoken nauwelijks

Hout in de keuken
Hout is uitstekend geschikt voor ge-

bruik bij inrichting van de keuken. In
de keuken heerst doorgaans hetzelfde
klimaat als in de woonkamer. Hout en
triplex dat m de huiskamer gebruikt
wordt, kan zonder bezwaar in de keu-
ken worden toegepast.

Afwerking vraagt extra zorg. Betim-
mering op vochtige buitenmuren
moet kunnen ventileren. Een regel-
werk van hout moet dan ook inge-
smeerd worden met een verduurza-
mingsmiddel. Ook folie kan gebruikt
worden tussen de muuur en het hout.
Hout in de keuken leent zich goed voor
het wegwerken van leidingen.

Uiteindelijk komt er van alle 15 ge-
teste kachels maar één over de hele
linie als goed uit de bus. Drie andere
kachels doen het met kolen goed, maar
scoren met hout niet meer dan „rede-
lijk". De rest blijft hier nog onder of is
zelfs ronduit onveilig. De prijs zegt
niets over de kwaliteit: de duurste ka-
chels van tussen de / 2500 en f 3000
zijn zeker niet de beste en soms zijn ze
onveilig. De beste kachel uit de test
kost veel minder: f 1450.

Gevaar in
de tuin

Er doen zich in
de tuin nogal wat
ongevallen voor.
Bij het grasmaai-
en alleen al jaar-
lijks meer dan
1000. Ook ver-
keerd gebruik van
bestrijdingsmid-
delen brengt de
amateur-tuin-
man wel eens in
gevaar. De Stich-
ting Consument
en Veiligheid
heeft folders ge-
maakt met tips
voor veilig tuinie-
ren. Ze bevatten
suggesties voor
keuze van pro-
ducten en infor-
matie over giftige
planten. De fol-
ders zijn verkrijg-
baar na een tele-
foontje 020-
764546.

Buiten
een groen
tapijt

Vooral in een wat grotere tuin vormt
het gazon een rustgevende open ruim-
te, waardoor de gebruikswaarde van
de tuin en de aanwezige beplanting
extra tot hun recht komen. Het is al-
leen jammer, dat voor vele mensen dat
gazon een bron van zorgen is . . . . mos,
onkruid, verdroging.

Een gazon bestaat uit duizenden
grasplantjes. Het verschil met de an-
dere planten in de tuin is alleen dat ze
voortdurend worden afgeknipt. En
alle planten, die worden afgeknipt (ge-
snoeid) hebben de neiging hard te
gaan groeien om de ontstane schade te
herstellen. Om te groeien is voedsel en
water nodig. Veel voedsel en water
dus, vooral voor planten die minstens
iedere week afgeknipt worden, zoals de
grasplanten die in gazons groeien. Een
eerste voorwaarde voor een goed gazon
is dus een goede voedsel- en watervoor-
ziening, opdat de grasplanten kunnen
blijven groeien en de concurrentie met
andere planten kunnen aangaan.
Daarvoor moet de basis al gelegd wor-
den bij de aanleg van het gazon. De
grond dient in de eerste plaats vol-
doende vochthoudend te worden ge-
maakt. Dit kan door de grond te men-
gen met bijvoorbeeld tuinturf. Dit
vooral op wat zanderige gronden. Zwa-
re kleigronden daarentegen vragen
daarbij een menging met zand om de
gronden wat minder vast te maken.
Hierdoor ontstaat ook in die gronden
een betere waterhuishouding.

En dan voedsel. Een voorraad-be-
mesting kunt u geven tijdens de be-
werkmg van de grond, voor u gaat
zaaien of zoden leggen. Het is natuur-
lijk altijd verstandig een grondmon-
ster te laten onderzoeken door het Be-
drijfslaboratorium voor grond- en ge-
wasonderzoek. U krijgt dan een be-
mestingsadvies. Uw erkende hovenier

weet de weg. Het is overigens toch aan
te raden dat gazon met deskundige
hulp van die hovenier aan te laten
leggen. Een goede basis is de start voor
jarenlang gazonplezier.

Jaarlijks dient het voedsel op peil te
worden gehouden. U gaat het gazon
dus bemesten. Daarmee begint u
vroeg in het voorjaar, zo eind maart-
begin april.

Voor de particulier is het het een-
voudigst een zogenaamde langzaam-
werkende meststof met een hoog stik-
stofgehalte te gebruiken. Vraag daar-
naar bij uw hovenier of tuincentrum.
Er zijn verschillende merken in de
handel. U kunt zelf zien of het stik-
stofgehalte voldoende hoog is. Op de
verpakking staat altijd een verhou-
ding van de voedingsstoffen N (stik-
stof), P (fosfor) en K (kali). Het cijfertje
voor de N moet dus veel hoger zijn dan
de andere cijfertjes.

Deze langzaamwerkende meststof
moet u zo twee keer per jaar toepassen.
Zo als gesteld in het vroege voorjaar en
dan nog een keer in de zomer (eind
juni). Door het gras goed aan de groei
te houden, geeft u mossen geen kans
de concurrentie met het gras aan te
gaan.

Geen concurrentie met mossen dus,
mits het gazon ligt op een plaats waar

gras graag groeit: in de zon. Zo gauw
uw gazon het overgrote deel van dq
dag m de schaduw ligt (onder bomen
bijvoorbeeld) ontstaat een soort bossi-
tuatie en in bos groeit geen gras maar
mos. Daarom zal op die plaatsen in uW
tuin zeker mos in het gazon ontstaan
en daar is mets tegen te doen. Het zal
altijd terugkomen. Ergert u zich hier-;
aan. dan is het enige devies: spit dat
gras om en zet daar dan een beplanr
ting. die tegen schaduw kan.

Een ander belangrijk punt om mos
in het gazon te weren is de afstelling'
van de maaimachine. Deze dient met
te kort te maaien, want dan hebt u
kans dat u sommige grasplanten af-
niaait op de grens van het blad en de
wortel (de wortelhals). ?

Hierdoor sterven die grasplanten af
en ontstaan open plekjes tussen de
grasplanten. waar. omdat deze plekjes
in de schaduw liggen van de ander?
grasplanten. een goede groeivoor*
waarde voor het mos ontstaat. Het
resultaat is dan een gazon waar u on-
der het gras mos ziet groeien. ;

Als u met al deze punten rekening
houdt, zult u minder zorg hebben met
het mooi houden van uw gazon.

Voor een goed gazon is dus voldoen-;
de vocht, voedsel en licht en een goed
afgestelde maaimachine nodig. !
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ZVM ZAALVOETBALTOERNOOI

Strijd om finaleplaatsen beslist
man optiek heeft echter de kansen in
eigen hand. Door sterke overwinnin-
gen op Pim Janssen Olds (4-0) en
Zandvoort Centrum (6-2) volgt Loo-
man op twee punten. Het duel tussen
Hairshop en Looman optiek van gis-
teravond zal de beslissing brengen.

ZANDVOORT - In het Zand-
voortmeeuwen zaalvoetbaltoer-
nooi zijn de halve finalisten be-
kend. Vrijdagavond plaatsen
zich in de eerste divisie een aan-
tal teams. De sporthal puilde die
avond uit mede door de aankon-
diging dat Frank Rijkaard en
Ruud Gulht van de partij zouden
zijn. Hun clubs legde hen echter
een spelverbod op en zij komen
niet meer in aktie in dit toernooi.
Wel aanwezig Simon Tahamata,
van De Klikspaan, die met enige
schitterende akties de 4-3 zege
op Geerling Autoservice veilig-
stelde en tevens een kruisfinale
plaats.

Door ook de laatste poulewedstnjd
winnend af te sluitend bleef De Klik-
spaan ongeslagen m poule B. Het
team van coach Lifa Lock gaf ook
Textlite met 4-2 het nakijken. Smit
Sportprijzen gaat eveneens over in
deze afdeling door Marcel Schoorl
Bloemen op een 3-3 gelijkspel te nou-
den. De nederlaag van Smit tegen
Geerling Autoservice (4-3) was van
geen belang meer.

In IA is Hong Kong zeker van
plaatsing door eerst Cecils met 3-1 te

kloppen. Good Old Henk van Ingen
had met twee treffers een belangrijk
aandeel in de overwinning. De 3-2
overwinning van Hong Kong op Turn
Turn Ajewe Sport betekende defini-
tieve plaatsing. Pim Janssen plaatst
zich hoogstwaarschijnlijk als tweede
halve finalist. De Haarlemmers won-
nen na veel spanning met 4-3 van Pe-
ter Korver Sport, dat daardoor kans-
loos is geworden. Tiffany heeft theo-
retisch nog een kansje door Tum
Turn met 7-5 terug te wijzen.

Het zaalvoetbal m do eerste divisie
kenmerkt zich m de top tot vaak te
behoudend spel. Er worden te weinig
risico's, door sommige teams, geno-
men, waardoor te weinig spektakel te
beleven valt. De spelers beschikken
over het geheel genomen over een
prima techniek maar aanvallender
zaalvoetbal zal het geheel nog attrak-
tiever voor het publiek maken.

In de tweede klasse A maakte Auto
Versteege de hoge verwachtingen
waar en bevestigde dit in het duel te-
gen Café Bluys. De 6-2 overwinning
betekende plaatsing evenals KEA
dat door een 9-0 overwinning op Oos-
terom het Wapen van Zandvoort en
Bloemen Kiosk van Baekel nog net
voorbij ging.

In de tweede poule B was de strijd

zeer spannend. Zandvoort Centrum
startte goed maar viel toen terug en
leek kansloos. De Zandvoorters, met
Pieter Keur in de gelederen, herstel-
de zich bijtijds en door fraaie zeges
op Rinkp (3-1) en DVS (2-0) verzeker;
den zij zich alsnog van een halve fina-
leplaats. Autovision gaat eveneens
door al zag het na de 6-3 nederlaag
tegen Aleichem er even donker uit.
Het Casino was echter in de volgende
wedstrijd geen partij voor Autovision
(9-2) waardoor plaatsing zeker werd.

In 2C waren Duivenvoorden en Re-
prox duidelijk te sterk voor de rest
van het veld. In deze afdeling bleef
Duivenvoorden ongeslagen, slechts
tweemaal moest een punt worden af-
gestaan. Het team van coach Ri-
chard Kerkman Senior, moet dan
ook tot een van de favorieten worden
gerekend, mede door een knappe 5-2
overwinning op medefinalist Reprox.
Reprox was eveneens reeds zeker
van plaatsing en onderstreepte haar
kandidatuur met een 6-2 overwin-
ning op Publieke Werken.

Bij de veteranen is de strijd zeer
spannend. De teams die kans hebben
op de titel zijn teruggebracht tot
twee. De beste kans heeft Hairshop
dat weinig heel liet van Banana
Zandvoort, 10-3. Bekerhouder Loo-

Programma
Donderdagavond: 19.00 uur vet.

v.d. Peet Boys-Zandvoort Centrum,
19.45 uur vet. Banana Zandvoort-De
Klikspaan, 20.30 uur finale poulewed-
strijd tweede divisie, 21.15 uur finale
poulewedstrijd tweede divisie, 22.00
uur halve finale eerste divisie.

Vrijdagavond: vanaf 19.00 uur de
strijd om de derde en vierde plaats in
de tweede en eerste divisie en de fina-
le in tweede en eerste divisie.

• Olympische spelen J
l ZANDVOORT - Voor twee|
• Zandvoortse Zeeschuimers wordt •
5 het komende weekeinde bijzon-5
• der spannend. Zullen ze ja of nee •
• worden afgevaardigd naar Los |
• Angelos om Nederland te verte- •
• genwoordigen op diverse zwem- J
| nummers tijdens de Olympische B
• Spelen. Ria Willemse en Hans •
5 Jansen zullen na selectiewedstrij- 5
H den in Amersfoort vernemen of ze •
• voor uitzending in aanmerking Qj
H komen. Veel succes! •

Hoe de duiven
vlogen

ZANDVOORT - De Zandvoortse
postduivenvereniging PV Pleines or-
ganiseerde onlangs twee wedvluch-
ten op één dag. De eerste wedvlucht
werd vanaf Orleans gehouden. De
duiven vlogen een afstand van 530
km en werden om 08.30 gelost. De
eerste duif werd om 16.22 uur ge-
toond.

De uitslag van deze wedvlucht:
1. H. Heilegers: l, 3, 7, 17, 23, 25.
2. J.B. Koper: 2, 5, 19.
3. W. Driehuizen: 4.
4. R. Driehuizen: 6, 10, 18, 27.
5. J.P. Heeremans: 8, f3, 20, 21.
6. H. Terol: 9, 15, 16, 22, 24.
7. A. Molenaar: 11.
8. Th. Sinnige: 12, 26, 29.
9. R. Harms: 14, 28.
De tweede wedvlucht ging vanaf

Peronne en werd voor de vierde maal
gehouden. De afstand bedroeg 294
km. De duiven werden om 08.00 ge-
lost en de eerste duif werd om 12.27
getoond.

Uitslag:
1. P. Peters: l, 5, 13, 14, 15.
2. L. v.d. Meulen: 2, 8, 20, 26.
3. H. Lansdorp: 3, 4, 9.
4. J.B. Koper: 6, 23, 25, 27.
5. H. Heilegers: 7, 11.
6. R. Driehuizen: 10, 12, 16, 17.
7. J.P. Heeremans: 18.
8. W. Driehuizen: 19, 22.
9. R. Harms: 21, 28.

.10. H. Terol: 2, 4.

JK-45-ST

Weinig dingen kunnen uw
vakantie zo bederven als

mankementen aan uw auto. Neem
daarom geen risico en kom langs voor de

Vakantie Service. Uw auto krijgt 't zwaar te ver-
duren en voor maar f60,- weet u dat hij ertegen kan. Wij controleren accu, ontsteking,
carburateur, koelsysteem, uitlaat, koppeling, remmen en schokdempers, verlichting,
ruitewissers, trekhaak/contactdoos. Eventuele afstellingen zijn bij de prijs inbegrepen.

Een prijs die geldt tot l juli! Onze extra service: advies over mee te nemen
onderdelen en eventueel een dealerlijst van uw vakantieland.

Ruildelen tot
50% voordeliger. Bij

inrui l zijn o.a. de volgen-
de defecte onderdelen geld

waard. • koppelingsplaat
• dynamo» dieselbrandstofpomp
• waterpomp • remschoenen

SERVICE
Voor T10,- heeft u een Kever
Voordeelpas! Deze pas geeft u
rechtop de volgende aanbiedingen
« uitlaat compleet vervangen v.a.
f 210- «schok-
brekers Mt -KL^'^J"
(achter) ver- „
vangen v.a. *»-_ , , ,,,-
|-]39,_ u£f;(. _ ,__ . • „_ , , -
• 25% korting ''"
op onderdelen (excl. aggregaten)

V.D.O. Quartz lijd klokje
\an f86.10 voor

Set spallappen
eenvoudige montage,

prijs per set v.a.

Volautomatische antenne
I l irschmann. Garandeert
goede ont\ armst.

Vu n l'191.10 voor
Set wieldoppen
Voor 13" velgen.

Pnj/en al vanaf

/ijwmdschennen
Spit air. Prijs per set v.a.

Zonnedak.incl. montage. In twee
standen te openen, makkelijk
uilneembaar.
Inclus ief montage v.a. f439.-.

Originele lakstil 'tcn.
In al le Volkswagen en Audi-
klcuren. Voor/i en van haarfijn
penseel. Uit voorraad leverbaar
v.a. £7-60:

Originele Golf uitlaateind-
deinper.
Met speciale nikkelcoat ing
beschermlaag. Nu een heel jaar
garantie.
Inclusief montage v.a. f145.-.

l Originele ruilewisscrbladen.
' Voor Polo. Derby, Aud i 50, Golf

en Jct ta met gratis montage
f29.90.

Trekhaak.
Voor Golf, Jetta en Polo. Inc lu-
sicfcl ignoteur ,kabclset ,hulpkop-
pcling en montage v.a. i'339.-.

Set stocllioezentrret
VW-sport embleem.Voor alle
Volkswagens. Set bestaat ui t : 2
voorstoelhoezen, l achterbank
„plaid hoes" -f l gratis bij-
passende sporttas. AutoPlus
actieprijs f179.-.

Auto Strijder B.V.
H u rii. van A l p h e n s t r a a t 102, Xandvoort , Tel.: 02507-14565.

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

1 32 12

auto - brand - leven

alle verzekeringen

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

giiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiits

| FOTO QUELLE (
= Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig =
= afdrukken en =
E ontwikkelen. H
| DROGISTERIJ |
l MOERENBURG \
\ Haltestraat 8 |
| Zandvoort |
öiiMiiimiimimiitiiiiiiimiiimiiiiifF

23-24 juni 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blüme, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H. B. A. Mulder, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: l
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30,
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100. 2040 AC Zandvoort.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-'
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 23-24 juni 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10.00 uur: Ds. C. de Ru uit
Keerde. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
nawcg 15
Zondag 10.00 uur: Avondmaalsdienst
m.m.v. de kantorij, dr. M. E. Brink-
man verkondiging en prof. G. N.'
Lammers, viering Kinderneven-
dienst en crèche.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Zondag: Heer H. de Jong, Zandvoort.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur E.V. orgel/samen-
zang. Zondag 08.45 uur: stille viering.
Zondag 10.45 uur: Hoogmis m.m.v.
St. Caeciliakoor.
KERK VAN DE NAZARENER, Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen, 10.30 uur: mor-
gendienst ds. J. Overduin, 19.00 uur:
Avonddienst Ds. J. Overduin; woens-
dag 20.00 uur: bijeenkomst celgroe-
pen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst.Inlichtingen: tel. 14878.

SOFT-IJS

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

Lt 10.- p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507 -1 40 90 / 1 47 64

tURGERLUKE

Periode: 13 juni — 18 juni
GEBOREN: Daan, zoon van: l
Koote, Paul en De Nijs, Wilhelm [
mina C.M.

Sharny Raymond, zoon van:
Somai, Ramdew en Angna,
Shantakoemarie.
GEHUWD: Van Bijden, Johan-
nes T.M. en Pleging, Marjoleyn
P. Verschoor, Pieter en Van
Loon, Ramona.
OVERLEDEN: Van den Brom J
Jan J.H., oud 75 jaar. KerkmanM
Arie, oud 66 jaar. Bos geb. Roest;,'
Belia H., oud 79 jaar. Schuur-ij
man, Lambert, oud 69 jaar.

STANDEN
Datum HW LW HW LW
21 juni 9.43 5.17 22.12 17.40
22 juni 10.38 6.08 23.11 18.42
23 juni 11.35 7.08 - 19.43
24 juni 0.09 8.06 12.31 20.38
25 juni 1.05 9.01 13.27 21.28
26 juni 1.57 9.51 14.19 22.18
27 juni 2.42 10.37 15.10 23.06

Maanstanden: donderdag 21 juni LK
13.10 uur.
Doodtij: vrijdag 22 juni NAP + 58 cm'.

Zomertrainingen~
bij AFAFA

en—j

ZANDVOORT - De Academy for
Asian Fighting Arts in de Brugstraat
te Zandvoort gaat binnenkort van
start met speciale zomertrainingen.'
De eerste training is op vrijdag 22 ju-
ni om 19.45 uur bij tunnel Oost. Aan
deze eerste training, die speciaal ter
kennismaking wordt georganiseerd,
kan iedereen die ouder is dan 17 jaar
deelnemen. De trainingen gaan door
•tot en met september. Dit jaar start
de AFAFA met twee groepen, één
voor beginners en één voor gevorder-
den. Naast een loop conditie-training
worden ook oefeningen gegeven om
de rest van het lichaam in conditie te
brengen.

De kosten voor deelname bedragen
ƒ 15.- per persoon voor het hele zo-
merseizoen. Nadere inlichtingen wor-
den telefonisch verstrekt via de num- •
mers 02507-13115, 16157 of 16496.

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel.02507-1 4443,
b.g.g.1 5185

ZOMER
HUISJE
TE HUUR
voor 1 pers.

f375.- p. mnd.
all-in.

Direct te aanvaaidun.
Br. ond. nr. Z 774

bur. v. d. blad.

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! 11

MET SPOED

hulp gevraagd
indeviskar.

Bellen na 21.00 uur
1 66 42 / 1 91 42

Voor de maanden juli en augustus

zelfstandige vrouwelijke
kamerhulp gevraagd

voor de ochtenduren.

Hotel Faber
Kostverlorenstraat 15 - Tel. 1 28 25

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

' Telefoon 15186

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3812 / 1 25 18
Deskundig gdvies.

Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

21 juni: ZOMER!
Dubbel plezier met
zomerse bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist Tel. 1 20 60
in al UW Denk aan uw tuin, ook daar zijn

bloemwerken. W'J'" gespecialiseerd.

Schoonmaakbedrijf EVOIM BV
vraagt

MEDEWERKSTERS
voorschoonmaakwerkzaamheden

van 08.00 tot 10.30 uur.
Tel. 023-38 32 04



/EEKMEDIA 30 DONDERDAG 21 JUNI 1984 PAGINA 5

;ANDVOORTERS HEBBEN PLANNEN „ROND"
fieuwe recreatieve trekker
ichietsportcentrum Zandvoort

ZANDVOORT - Wanneer de
lannen van enkele Zandvoor-
ers worden verwezenlijkt, dan
al de badplaats in de toekomst
en belangrijke sportaccommo-
atie rijker zijn, die er tevens
oor kan zorgen dat een klein
eel wordt ingevuld van wat zo
aak wordt genoemd „een grote
ecreatieve attraktie".
Initiatiefnemers zijn namelijk

ekomen met plannen om buiten
,et circuitterrein een schiet-
portcentrum te realiseren. Dit
ou gesitueerd kunnen worden
list buiten de racebaan, aan de
oordzijde, tussen de Tarzan-
ocht iets ten noorden van de
laats waar zich nu de schiet-
aan bevindt van het plaatselij-
e politiekorps.

„Het was niet de bedoeling dat de-
e plannen al naar buiten gebracht
erden in de commissievergadering
an het midden- en kleinbedrijf, nu
it wel is gebeurd, kunnen wij maar
eter volledige opening van zaken
even, om misverstanden te voorko-
ien", zegt Eric Deinum, de grote
>an achter de schermen.

tleiduiven
De plannen om in Zandvoort een

chietcentrum te realiseren, blijken
iet van het ene moment op het an-
ere, bedacht te zijn. Er is een serieus
nderzoek aan voorafgegaan.
Omdat de sport „kleiduivenschie-

en" de laatste jaren een groeiende
elangstelling ondervindt, niet in het
ninst door de successen van de Ne-
erlander Eric Swinkels op interna-
lonaal en Olympisch niveau, is de
raag naar een goede accommodatie
oegenomen.
Een accommodatie die verschillen-

e eisen stelt, en dus niet even een-
oudig overal geraliseerd kan wor-
en.
„In Zandvoort is al jaren een

cnietbaan van de politie, maar deze
aan verdient die naam eigenlijk
iet. Het is een pover geheel, en voor
e politie een kwestie van behelpen,
iovendien kan er slechts buiten ge-
choten worden en is de politie aan-
ewezen op binnenschietbanen el-
ers. Dit kost natuurlijk tijd en geld,
lementen waarover het politiekorps
iet vrijelijk beschikt.

Wat wel belangrijk is, is de situe-
ng van deze schietbaan, namelijk
uiten de bebouwde kom, met een
mderwetvergunning die reeds lang-
eledep. is,yerleend.
In de "directe"omgeving van deze
olitieschietbaan bevindt zich een
lateau, waarop het gehele projekt
envoudig gerealiseerd kan worden",
Idus een enthousiaste Van Deinum.
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Enthousiast
Door Van Deinum werd Swinkels

uitgenodigd eens in Zandvoort een
kijkje te komen nemen, ook werd de
Koninklijke Nederlandse Schutters
Associatie benaderd evenals de
plaatselijke politie, de Kamer van
Koophandel en enkele ondernemers.

Resultaat van deze aktie was, dat
overgegaan werd tot een nadere uit-
werking van de plannen. Omdat het
schietcentrum in een gebied is gepro-
jekteerd dat als bestemming „recrea-
tiegebied" heeft. Voor de realisering
behoeven dus geen bestemmings-
plannen gewijzigd te worden, terwijl
men het terrein kan bereiken via een
reeds bestaande toevoerweg die
slechts enkele verbeteringen behoeft.

„Het schietcentrum kan bovendien
gezien worden als een theoretische
trekker, waar men ook bij minder
goed weer terecht kan", aldus een en-
thousiaste Van Deinum.

Financieel

De realisering zou een bedrag ver-
gen van anderhalf miljoen, zo is bere-
kend, daarom wordt ook de stich-
tingsvorm overwogen, omdat op deze
wijze het commerciële karakter ver-
dwijnt. Bovendien zou de KNSA, bij
monde van direkteur Wieringa, een

groot bedrag in het nieuwe schietcen-
trum willen investeren.

„Ook denken wij als stichting in
aanmerking te komen voor een subsi-
die in het kader van het verbeteren
van de toeristische aktiviteiten van
Zandvoort. Het zou, behalve voor
kleiduivenschieten, gebruikt kunnen
worden voor het handboogschieten
dat nu op Nieuw Unicum wordt beoe-
fend, bovendien kan de plaatselijke
en de reservepolitie de banen gebrui-
ken voor de verplichte oefeningen,
terwijl ook jachtopleidingen kunnen
worden verzorgd", zijn de initiatief-
nemers van mening.

Olympische Spelen
Eventueel zou dit schietcentrum

gebruikt kunnen worden bij de
Olympische Spelen van 1992, wan-
neer Amsterdam inderdaad de spe-
len zal verzorgen. In tegenstelling tot
Uw krant, is dit geen l april-mop, wij
hebben alle mogelijkheden onder-
zocht, en hebben tot nu toe alleen
postieve reacties ontvangen", zegt
Van Deinum.

Het ligt in de bedoeling binnen zeer
korte termijn een werkbespreking te
houden met alle betrokkenen, waar-
voor ook een uitnodiging zal worden
verzonden aan de leden van de vaste
kamercommissie van WVC en leden
van het Zandvoortse college van b en
w.

„Nu zijn de mensen enthousiast, nu
moet er eindelijk eens iets gebeuren,
als badplaats is Zandvoort verplicht
iets te doen aan het toerisme wil het
niet volledig als „doodse" badplaats
in het niet verdwijnen. Scheveningen
heeft zijn pier, maar Zandvoort heeft
van oudsher een naam opgebouwd
op sportief gebied, denk maar aan
het circuit, en nu aan de surfwedstrij-
den, de internationale zeilwedstrij-
den, de wielrenkampioenschappen
die men terug wil hebben. Allemaal
aktiviteiten op sportief gebied. Dat
past Zandvoort als een handschoen,
het imago van sportieve badplaats.
De toeklomstige toerist zal al meer
vrije tijd hebben, vrije tijd die hij
waarschijnlijk sportief zal willen m-
vullen. Een schietsportcentrum is
een unieke kans die Zandvoort niet
mag missen", is de vaste overtuiging
van Van Deinum.

Vrouw verdronken
ZANDVOORT - Vorige week don-

derdag werd ter hoogte van het naak-
strand het stoffelijk overschot van
een vrouw aangetroffen. Een ontbo-
den arts constateerde de verdrin-
kingsdood. Het betrof een 45-jarige
inwoonster van Haarlem. Men heeft
het lichaam naar het uitvaartcen-
trum in de Posstraat overgebracht.

Sint Jan een regenman?
Dee zomer schijnt eindelijk zijn
draai gevonden te hebben. Net op
tijd, want vandaag, 21 juni om
07.02 uur, valt het officiële begin
van de zomer.

Nochtans kwam, in tegenstel-
ling tot de verwachtingen, de
tempera tuurstij ging het afgelo-
pen weekeinde maar moeizaam
op gang.

Op zowel vrijdag als zaterdag
kwam de thermometer in Zand-
voort nog niet bij, wat wordt ge-
noemd, zomerse waarden.

Eerst zondag zette de weersver-
betering langzaam door, en op
maandag kon worden gesteld dat
de zomer dan definitief was gear-
riveerd met temperaturen rond
de 20 °C. Het leek te gaan m de
richting van de eerste zomerse
dag van 1984, en zo waar, afgelo-
pen dinsdag werden deze waar-
den dan eindelijk bereikt.

In verreweg de meeste jaren is
het heel normaal dat we vóór 21
juni zomerweer hebben gehad
met maximumtemperaturen van
boven de 25 graden, soms al op 5 a
10 dagen. In 1965 werd de eerste
zomerdag ook laat geregistreerd,
pas op 15 juni. Het langst op de
eerste zomerse dag hebben we
moeten wachten in 1972; pas op
26 juni werd deze in De Bilt opge-
tekend. Op Schiphol kwam deze
zelfs nog later, namelijk op 5 juli.

Die junimaand was bijzonder
koud. De oorzaak hiervan werd
toegeschreven aan de ver naar
het zuiden afgedreven ijsbergen.
De enige warme verrassing kwam
in juli. Een hittegolfje met 4 tropi-
sche dagen boven de 30 graden
vielen tussen 17 en 22 juli. Maar
daarmede had die zomer tegelij-

kertijd al haar kruit verschoten.
Want het uiteindelijke resultaat
was in De Bilt 9 tegen normaal 22
zomerse dagen. Thermometer-
standen tussen 25 en 30 graden
zitten er vooralsnog niet in, maar
optimisten houden het in juli en/
of augustus op beter zomerweer
in ons landje. Dit als reactie op de
kou tot nu toe. We beginnen er zo
langzamerhand naar uit te zien

Volgens de kalender valt niet
alleen het begin van de zomer in
juni, maar ook de eertijds veelvul-
dig gevierde „Sint Jan", de ge-
denkdag van Johannes de Doper
op 24 juni. In deze maand maken
we het hoogtepunt van de bloei
mee, zeker als de maand mei, zo-
als dit, jaar, koud is uitgevallen
Het nu overal verschijnende
„sint-janslot" — nieuw uitlopende
twijgen met jong blad - is ver-
noemd naar het Sint Jansfeest
Eveneens verbonden aan deze
feestdag is de naam van een m het
wild groeiende gele plant, waar-
van de bloei omstreeks 24 juni op
timaal is, namelijk het sint jans-
kruid. Het celsap van deze bloe-
men, bevat, een rode kleurstof. In
het bijgeloof speelde het sint jans-
kruid een grote rol. Van koeien
die na het eten van deze plant
roodachtige gekleurde melk ga-
ven, nam men aan dat ze behekst
of van geesten bezeten waren
Ook zou de aanwezigheid van de-
ze plant een huis beschermen te-
gen onweer en brand.

Er is echter ook... Sint Jansre-
gen. Onze voorvaderen waren al-
lerminst enthousiast over nattig-
heid op 24 juni: „De regen van
Sint Jan, de oogst bederven kan",
voorspelden ze en: „Als het regent

door Paul Dekkers

op Sint Jan, regent het 40 dagen
lang" Deze regeltjes zi)n lolklons-
ti&ch gezien leuk, maar betrouw-
baar ziin ie (gelukkig) zeker mot

In de kuststreek werd vioegei
vrij algemeen gelooid, dut de /ee
de onweersbuien voor Sint Jan
aannam en daarna niet meei
„Voor Sint Jan neemt de xee tle
buien an", ol. „Voor de langste
dag, dan neemt de zee. na de lang-
ste dag, dat geelt de zee Hienn
schuilt echter wel een kern van
waarheid Wanneer de tempera-
tuur van het zeewater nog laag is
(thans circa 15 graden) nullen
warmtebuien. die zich boven het
warmere landoppeivlak hebben
gevormd, boven het koude xee\\a-
ter uitsterven Ls liet zeewater
eenmaal op temperatuur geko-
men, dan gaan zich ook boven zee
buiencomplexen vormen Nu
moet de grens tussen toeven en ne-
men uiteraard niet precies ge-
trokken worden op de langste dag
of Sint Jan. men moet deze rui-
mer zien. namelijk de eerste en
tweede hellt van de zomer.

Temperatuurnormalen pei locle
20- 27 juni -

maximumtemperatuur i o ver-
dag): 22 gr.C

minimumtemperatuur
('s nachts)' 11 gr. C.

Keurslagerij
Koning -

Door slager W.P.M. Koning werd het bericht dat zijn
lAS-erkenning met een jaar is verlengd door staatssecre-
taris Ploeg van het ministerie van landbouw en visserij
met voldoening ontvangen.

Vorig jaar ontving de heer Koning uit de Schoolstraat
voor zijn ham en leverworst een zilveren onderscheiding
van het IAS (Instituut voor Ambachtelijke Slagerspro-
ducten) het officiële orgaan voor de keuring van ambach-
telijk vervaardigd vleeswaren. De eisen die het IAS aan
de ingezonden vleeswaren stelt, zijn bijzonder hoog. Er
moet vooral voldaan worden aan het verwachtingspa-
troon van de consument met betrekking tot kwaliteits-
producten.

Van de 6681 ambachtelijke slagersbedrijven die Neder-
land telt, zijn er 380 die voor één of meer produkten door
het IAS zijn onderscheiden.

Slager Koning ontving vorig jaar zijn onderscheiding
voor zijn zelfgemaakte leverworst en gekookte achter-
ham.

De slager die bij de eerst aangekondigde keuring goed
uit de bus komt, staat in de zogenaamde nommatieperio-
de nog een onverwachte herkeuring te wachten. Gedu-
rende het jaar van erkenning doet het IAS regelmatig
steekproeven, bij Slagerij Koning zijn dan ook regelma-
tig herkeuringen verricht, zonder dat hij hiervan op de
hoogte was.

Het ontvangen van een IAS erkenning is op zich na-
tuurlijk een blijk van waardering, het behouden hiervan
vereist echter een nimmer aflatende kennis op vakge-
bied, die slager Koning ongetwijfeld bezit, anders was
hem de erkenning vast ontnomen.

Overigens is het niet de eerste maal dat Slager Koning
in de prijzen is gevallen. „Ik heb wel meer onderscheidin-

Slager Koning met zijn producten waarmee hij een hoge
onderscheiding behaalde. (Foto Berlott)

gen op vakgebied ook van de Keur Slagerijen" vertelt
hij.

„Ik vind het natuurlijk veel voldoening geven dat deze
erkenning is verlengd maar ik houd van mijn vak, en juist
die regelmatige herkeuringen waarvan ]e mets af weet ,
zorgen er wel voor dat je bij blijft op vakgebied. Het is
voor mij een uitdaging deel te nemen", aldus Slager Ko-
nmg.

Daar wassie dan... die war-
me zomer, tenminste dat ho-
pen wij, want wij hebben er-
lang op moeten wachten.

De eerste zomerse dag, vol-
gens het KNMI, was dinsdag
19 juni en misschien wordt hij
wel gevolgd door een hele se-
rie, alhoewel opnieuw een af-
koeling wordt beloofd, maar
je kunt niet weten, misschien
hebben „ze" het mis. Laten
we het hopen.

Overigens blijkt dat het KNMI
te Den Bilt, deze zomer begonnen
is met drie vaste punten langs de
Hollandse kust van waaruit ie-
dere morgen de weerssituatie
wordt doorgegeven.

De Hollandse kust houdt in, dat
ook Zandvoort bij dit drietal pun-
ten hoort.

ledere morgen is er een Zand-
voortse strandpachter die trouw
de gemeten neerslag, tempera-
tuur, windsnelheid etc. meldt aan
het KNMI. Naar aanleiding van
deze gegevens wordt dan het
weerbericht vastgesteld, dat on-
der andere te beluisteren is wan-
neer men het weerbericht belt,
003 dus.

Dat de strandpachter in Zand-
voort én de man van het KNMI
het niet altijd eens zijn over de
vooruitzichten moge blijken uit
het volgende.

Maandagmorgen 07.26 uur, tele-
foon in het strandpaviljoen.

„Goedemorgen mijnheer het
KNMI, hoe is het weer bij u".

„Windstil, lichtbewolkt, maar
een goede temperatuur, 14 °C."

„Bewolkt zegt u, dus geen goed
strandweer".

„Mijnheer, het is nu 07.30 uur in
de morgen, het is nog licht be-
wolkt, ik neem aan dat het om

09.30 uur een stralende dag zal
zijn".

„Ja, maar het is nu bewolkt, dus
slecht strandweer".

„Mijnheer, het wordt een goede
dag, dat kunt u zondermeer aan-
nemen, wanneer u nu op de band
laat zetten: bewolkt en windstil,
en die band komt om 10.00 uur op
het telefoonbeantwoordingsappa-
raat, dan zit u er naast, want dan
is het inmiddels „mooi strand-
weer".

Gelukkig meldde het telefo-
nisch weerbericht die maandag-
morgen dat het „goed" strand-
weer zou zijn, maar de strand-
pachter stond 's morgens vroeg al
met het zweet op zijn voorhoofd.

Hij zegt hierover: „Kijk, ik denk
dat bij alles wat je zegt, die amb-
tenaren denken, dat waarderen
wij een graad lager.

Wanneer ik zeg, windstil, tem-
peraturen matig tot goed, dat
heet dat direct „matig", ik ben er
nog steeds niet achter wat Den
Bilt nu onder „prachtig" strand-
weer verstaat, maar ik denk wel
eens zachtjes datje het KNMI wel
kunt betichten van „kort zicht"
om in de termen te blijven.

In ieder geval is het alvast een
begin dat weerbericht op de tele-
foon, als wij het nu regelmatig bij-
gesteld kunnen krijgen dan zou
dat al veel helpen".

Vernieuwen
Vorige week meldde de rubriek

de Vloedlijn al: „Een verandering
in het weer ten goede is voldoen-
de om de wereld te vernieuwen".

Het was Marcel Proust die leef-
de van 1871-1922 een zeer groot
Frans schrijver die wordt erkend
als één der grote romanschrijvers
uit de wereldliteratuur, die deze
woorden sprak.

Start bij de Ponyraces vorig jaar, nu opnieuw veel inschrijvingen!
(archieffoto)
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Wanneer in het begin van deze
eeuw deze woorden al waarheid
bleken te bevatten, dan zijn het
wijze woorden, want ook op het
strand is de weersverbetering
voel- en zichtbaar.

Onweerstaanbare vernieu-
wingsneigingen hadden waar-
schijnlijk ook een aantal jon-
getjes.

Ze braken in in een bunker in de
duinen en sleepten daar acht bal-
ken van 8 meter elk en vier com-
plete wielen van jeep mee.

Van deze attributen bouwen zij
op het strand een fraaie uitkijkto-
ren. De politie heeft het bouwsel
weer afgebroken en de eigenaar
de materialen overhandigd, doch
is nog op zoek naar de daders. Wie
dus jeugdige bouwvakkers bezig
ziet, zijn gewaarschuwd.

Honden
Een andere waarschuwing is op

zijn plaats, namelijk de honden.
Ondanks het verbod, blijft men

de viervoeters meenemen naar
het strand.

Burgemeester Machielsen
maakte in de commissievergade-
ring van het midden- en kleinbe-
drijf al duidelijk dat het moeilijk
is voor de politie hiervoor een pro-
ces-verbaal uit te schrijven.

„Hoe vaak gebeurt het niet dat
een wandelaar wordt aangehou-
den, die duidelijk in gezelschap is
van een hond, en dan wordt ge-
zegd: „Die hond agent? Ik weet
niet van wie die is, die loopt nu al
het hele strand achter mij aan!"

Daarna is het „vort beest" met
een trapbeweging, de hond stuift
weg, denkt misschien nog aan een
nieuw spelletje met zijn baas en
de politie heeft het nakijken", al-
dus de burgervader in deze verga-
dering.

Niet alleen bevinden de honden
zich op verboden terrein, maar
ongelukken kunnen zich voor-
doen.

Ontving de politie zondag al

een klacht van een inwoonster
van Amsterdam dat haar zoontje
door een hond was gebeten in het
dorp, maandagmiddag heeft zich
een ernstiger incident voorge-
daan, nu op het strand.

Volgens onze zegsman bevond
hij zich op" het vrije gedeelte tus-
sen paviljoen 4 en 5, waar zich ook
een man bevond vergezeld van
een grote Dobberman.

Hij liet de hond vrij rond lopen,
tot ongenoegen van anderen die
de eigenaar duidelijk maakte dat
het beest kleine kinderen angst
aanjoeg. De man riep de hond, die
naast zijn baas ging liggen. Op
dat moment passeerde een jonge-
man die het beest wilde aaien.
Het resultaat van deze vriendelij-
ke handeling was verschrikke-
lijk.. „Dat beest hapte recht in het
gezicht van die jongen, de lappen
vlees hingen erbij. Ze hebben hem
direct naar een dokter gebracht,
die hem heeft doorverwezen naar
een ziekenhuis. Ik heb die jongen
gisteren nog gezien, het ziet er
vreselijk uit, al die hechtingen in
zijn gezicht. Als het mijn kind was
overkomen had ik niet voor mij
zelf ingestaan", aldus het verhaal
van deze Zandvoorter, die zich
net als veel anderen wellicht af-
vraagt waarom een hond mee
naar het strand als het niet mag,
en waarom vrij los laten lopen
waar veel mensen zijn, terwijl be-
kend is van bepaalde rassen dat
men heel voorzichtig moet zijn,
omdat ieder gebaar van een
vreemdeling door de hond opge-
vat kan worden als een aanval ge-
richt tegen zijn baas?

Reddingsbrigade
Torn de Roode kwam met een

somber gezicht melden „Dat wij
weer niets te doen gehad hebben.
Alleen zijn wij zaterdagmorgen
vroeg in aktie gekomen omdat
werd gemeld dat voor de kust een
zeilboot was omgeslagen. Wij heb-
ben de zee afgezocht met de boot
maar niets gevonden, nog geen
splinter. Wel ligt er in die omge-

vmg een boei, misschien dat de
melder de boei voor een zeilboot
heeft aangezien".

Overigens stellen ze zich bij de
reddingsbrigade veel voor van de
medewerking aan de strandloop.
Er schijnen alleen nog niet veel
deelnemers te zijn die zich gemeld
hebben, dus wat dat betreft ver-
melden wij nog graag dat men
zich kan aanmelden bij de pavil-
joens Seagull, Club Mantime en
het Trefpunt om deel te nemen
aan de midzomernachtloop op
vrijdagavond 22 juni die om-
streeks 23.00 uur start.

Kosten bedragen ƒ7.- per per-
soon, wanneer men zich pas vrij-
dag vlak voor de start meldt:
ƒ 7.50 p.p.

Wanneer de voortekenen niet
bedriegen zullen de leden van de
reddingsbrigade zaterdag een
druk dagje hebben, al was het
maar omdat men denkt „St. P-
day" uitvoerig te vieren.

Paarden
Nu we toch bij de „P" zijn aan-

geland, vergeet niet dat morgen
de studenten met hun Belgische
trekpaarden langs trekken bezig
de langste ploegvoor van Europa
te maken.

Moedig hen aan, en laat de voor
heel, anders wordt het Guinness
Book of Records niet gehaald.

De start is om 08.00 uur aan de
Noord-boulevard en aanmoedi-
gingen zijn nooit weg.

Trouwens de pony's hebben het
gisteravond weer druk gehad, wij
zijn bijzonder benieuwd wie in de
prijzen is gevallen, en ook het
strandspektakel schijnt op 5 juli
aan de Zuid te starten.

Aktiviteiten genoeg dus de ko-
mende weken, al zult u het zonder
mij moeten doen, want ik ga drie
weken met vakantie. Mijn plaats
wordt ingenomen door collega
Alice Verweij, die a.i. zich ook

Eindelijk zomer, dus
(Foto Berlott)

over deze rubriek zal ontfermen
Ontvang haar goed. ik bestel het
goede weer.

Dat laatste is ook eigen belang,
want ik blijf m Nederland. Tot
ziens.

Vlidzomcr, ze komen weer, de klandestiene slapers voor een nachtje strand.
(Foto Berlott) '

Bibliotheek blijft
tot 16 juli op
dinsdag gesloten
ZANDVOORT - De bibliotheek is

in verband met de invoering van een
geautomatiseerde uitleenadmim-
stratie vanaf 10 april op dinsdag ex-
tra gesloten. Thans zim 20 000 ban-
den reeds voorzien van een label, he-
laas kan de sluiting niet per 30 juni
a.s. ongedaan gemaakt worden (nog
12.000 banden te labelen) De biblio-
theek is genoodzaakt nog twee we-
ken in juli op dmsdnu; te sluiten

Aktiviteiten 't
Stekkie

ZANDVOORT - Buurthuis 't Stek-
kie m Zandvoort Nieuw Noord zal
ook in de „grote" vakantie aktief zijn

In de week van 16-22 )uli en van 20-
26 augustus worden bezigheden geor-
gamseerd voor de icugd, /o.il.s exc-ui
sies, creatieve spelen en wateile.sti]-
nen

Het wijkcentrum heeft Ineibi] ech-
ter hulp nodig van cnthou.sui.s'e men-
sen die willen meedenken en meewei-
ken om de vrne t i ]d van de leugd /m-
vol in te vullen

Informatie over de/e act ivi tei ten
geeft Yvon Roosendaal telefomseh
te bereiken onder I(i055

Kunstmarkt op
Gasthuisplein

ZANDVOORT - Het C u l t u i e e l
Centrum Zandvooit n igu tn . see i t op
zateidag 7 juli een kunst mark t op het
Gasthuispiem

De inaikt zal om 1300 i ' iu bemn
nen en duurt tot omstieeks 22 UO uu i

Een groot aantal kunstenaars /al
aan deze markt deelnemen en hun
zeer uiteenlopend weik t e n t o o n stel-
len. Zo zal er keramiek en te.Miel \u>i
den getoond, maai ook selnkleiiien.
tekeningen, aquarellen en sioiaden
en ander smeed\veik

Vanal ongeveer 18 00 uu i /uilen
musici onder leidnm van Dieo v a n
Putten de kuns tmark t een e -x t i a
feestelijk tintje geven

De kunstmaikt werd de alüelopen
twee jaar op de Grote Kiocht gehou
den Zij is nu weer lenig op het Gast
huisplem. dat f/ieh /cker na de reno
vatie uitstekend leent vooi dit sooit
evenementen

Fietser gewond
ZANDVOORT - Een 33-jange m-

woncr uit Leiden is t i jdens een tucht
op hetfietsjjad Noordvvijk-Zandvoort
gevallen, waarbij h i j ernstige \ervvon-
dingen aan 7ijn gezicht opliep Een
dienstdoend huisarts heelt de man
behandeld en voor verdere vcrzor-
ging naar de Mariasüehtmg laten
overbrengen



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 21 JUNI 1984

©

Fneddu & Paul
Wij zijn iedere avond geopend

tot 24.00 uur.
Onze FRANSE KEUKEN heeft veel

vlees- en visspecialiteiten
geopend van 17.00 tot22.00 uur.

Tevens een

uitstekende daghap
voor 12.50

Strandpaviljoen IA - Zandvoort - Tel. 02507 -1 69 59

Shop Passage 44
2042 KV zandvoort
Tel. 02507-18600

WINDSURFEN?
Doe het - doe het beter!
De surfschool - Noordstrand.

ilwaijs one jump ahead

zandvoort

Beginners - gevorderden - brandings- en jumpboard-cursussen.

'N ANDERE ZEILPLANK?
Eerst testen, dan kopen.
Testcentrum - F 2-kleppen - Windsurfen - Ten Cate e.a.

Stalling zeilplanken.
Tot ziens op het Noordstrand!

^Trefpunt
Hanbboort

^£1.02507=16406

ban
maart t/m September

Tel.02507-1 2788

Midzomeris Hoogzomer
Een betere datum dan 21 juni om

•'de aandacht op het Zandvoortse
strand te vestigen is er niet. Van
oudsher start op deze datum de zo-
mer, en waarom zou dit niet gebeu-
ren in 1984.

Onderstaande strandpachters
met hun jarenlange ervaring, hun
uitgebreide keukens, de gemakke-
lijke zonnebedden en stoelen staan
klaar om de meest verwende gast
te ontvangen.

BAD ZUID - Behalve de uitgelezen vis-
schotels, kan men hier genieten van zon
en strand in de speciale strandzonnelig-
banken, die met een ingenieus systeem
zijn uitgerust, waardoor men altijd uit de
wind van de zon kan genieten.

Niet voor niets wordt dit door de heer
Loos een primeur genoemd, zelfs in Sche-
veningen zijn deze zonnebanken onbe-
kend.

HOTEL BOUWES - Een grandioos
weekend voor de jazzliefhebber, want een
concours en een jazzconcert worden hier
aanstaande zaterdag gegeven. Een uitste-
kende gelegenheid om een nachtje in
Zandvoort te verblijven. Haast u want de
riante kamers zijn bijna allemaal bespro-
ken.

LADYBIRD - Eenvoudig te bereiken,
speciaal voor gasten die met de trein ko-
men. Precies tussen het centrum en noord
en daarom een ideale situering voor een
wandeling die niet te lang mag duren, met
schitterende terrassen en een gezellig in-
terieur. Voor de liefhebber!

FREDDY EN PAUL - Sinds Paul het zo
druk heeft met de weerwaarnemingen
voor het KNMI is het maar goed te weten
dat de keukenafdeling nog steeds in vak-
bekwame handen van Freddy is. Nieuwe
recepten voor een nieuwe zonnige perio-
de, u mag het niet missen.

SEAGULL - Evenals Club Martine en
Trefpunt ingeschakeld bij de midzomer-
nachtloop. Een geweldig uitzicht bete-
kent dit, dus op de vele lopers die met hun

lichtgevende deelnemersbanden een
glanzend licht zullen geven langs de
vloedlijn.

Speciale nachtvergunning betekent
eveneens deze avond, bij goed weer, lang
vertoeven op de terrassen en genieten van
de drukte van dit evenement.

TREFPUNT - Uiteraard kunnen dezelf-
de woorden gezegd worden voor het Tref-
punt, waar nu dus behalve de fietsers die
hier regelmatig starten, ook de wande-
laars gekomen zijn.

Een heel eigen sfeer in het paviljoen van
de voorzitter van de strandpachtersver-
eniging Jaap Paap.

RICHE - Bij Riche is men druk bezig
met de organisatie van hét grote evene-
ment, de miss beach-verkiezing die hier
gehouden zal worden. Hoewel dit pas eind
juli zal zijn, is het misschien goed nu al-
vast eens te genieten van de zeer uitge-
breide diners, of eens lekker te luieren bij
het aparte zwembad.

Ga eens naar Riche, u bent er meer dan
welkom.

KLIJN SURFING - Het Zandvoortse
strand zou niet compleet zijn zonder Klijn
Surfing. In wedstrijdkringen heeft Tim
een grote naam opgebouwd, maar Klijn
Surfing is er speciaal voor al die surfers
die het nog willen leren of hun techniek
verfijnen. Behalve het materiaal voor de-
ze sport worden zeer waardevolle advie-
zen gegeven.

CLUB NAUTIQUE - De buurman van
Klijn Surfing, en dat is te merken. Op-
nieuw worden nu in het najaar de grote
wedstrijden om de Holland Surf Cup, op
dit strandgedeelte gehouden.

Veel, heel veel, jeugdige kampioenen
kan men vinden in en om Club Nautique
waar Jules Fransen, tezamen met de
zoons heeft gezorgd voor een uitstekende
stallingsplaats voor surfplanken.

FILMER'S - Helaas geen tweede ver-
kooppunt, dat wil zeggen dat u uw drank-
je direct onderaan het terras zou kunnen
gaan halen. De gemeente kon hiervoor
geen vergunning verlenen. De broers
Filmer echter bedienen nu extra snel zo-
dat het gemis niet opvalt.

TAKE FIVE - De snelle bediening van
Take Five is welhaast spreekwoordelijk
geworden, evenals de swingende invloed
die van deze tent uitgaat. Tussen twee
haakjes, hebt u hier al eens de zelfge-
maakte loempia's en saté's geproefd?

Niet????? wat jammer nou.
DE WURF - Niet voor niets bestaat dit

familiebedrijf al vijftig jaar. Vijftig jaar
een strandtent runnen wil zeggen een
schat aan ervaring in het strandbedrijf.
De Wurf van de familie Paap staat dan
ook borg voor vakmanschap en meester-
schap in „strandservice" op elk gebied.

CLUB MARITIME - De bezige organisa-
tor Johan Beerepqot heeft er deze week
voor gezorgd dat diverse evenementen op
het strand worden georganiseerd, de po-
nyrace, de midzomernachtloop, mis-
schien komt er nog meer.

Desondanks heeft hij alle tijd voor zijn,
gasten, of dit nu de snelle aanloper is, of
degene die bij hem een feestje geeft, aan-
dacht voor de gast één van de verdiensten
van dit bedrijf.

VISRESTAURANT BAD ZUID

VELE

vlees- en visspecialiteiten
o.a.:

VERSE ZALMSOEP - GROTE NOORDZEE-
KREEFTJES - VERSE ZALM - ZEETONGEN

SCHOL en vele andere soorten vis.

RESERVEER TIJDIG

COMFORTABEL EN GEZELLIG

Vele vis- en vleesspecialiteiten.
Geopend tot 24.00 uur, reservering aanbevolen.

Keuken geopend tot 21.30 uur.

Strandtent 11

Bent u er
al eens

geweest?

club ïtima
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel.02507-1 8888

In ons restaurant bieden wij een ruime keuze aan visgerechten.

Wij noemen er enkele:
GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50
GEPOCHEERDE KABEUAUWFILETS met mosterdsaus 13.50
GEFRITUURDE KABEUAUWFILETS met kernesaus en ananas 14.50
GEPOCHEERDE TONGFILETS in botersaus 22.50
GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50
GEBAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter 24.50

Alles met uitgebreid garnituur.

Natuurlijk omvat onze menukaart ook diverse vleesgerechten.

Tevens hét adres voor:
familie-diners, recepties en ... volledig verzorgde barbecue-feesten.

Wij verzorgen ook uw
* Bruiloft % Recepties
* Partijen % Koude buffetten e. d.

Seagull, dé strandtent bij de Rotonde
Tel. 02607- 1 32 00

Riche
Boulevard
Barnaart67
Zandvoort
Tel. 1 25 53

'_t>E^UraÜ2 ~.

voor zomaar een

GEZELLIGE AVOND

maar ook voor een

PARTY of RECEPTIE

Het strandpaviljoen

dat al

50 jaar

voor u klaar staat!

STRANDPAVILJOEN nr 12
ZANDVOORT

TEL 02507- 14558

DE MEEST
SWINGENDE

TENT
VAN

ZANDVOORT

'Live'-muziek op de terrassen.
Prima eten. Bekend om de zelfgemaakte

loempia's en saté.
Organisatie van (barbecue)feesten.

CLUB NAUTIQUE
strandpaviljoen 23
telefoon 1 57 07
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Langs de Vloedlijn
Wat wij voorzien v ind t zelden
plaats; wat wij het minst
verwachten gebeurt gewoonlijk.

B. Disraeli
(180.1-1881)
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Parkeerexperiment
vroegtijdig gestart

ZANDVOORT - Op zondag 29
iuli wordt vanaf 7.00 uur in de ge-
meente Zandvoort een parkeer-
experiment gestart. Dit experi-
ment wordt in onderlinge samen-
werking uitgevoerd door perso-
neel van het ve^keersingenieurs-
bureau Goudappel en Coffeng,
dienst Publieke Werken en de ge-
meentepoli tie.

De datum 29 juli is gekozen
omdat er dan geen belangrijke
races zijn op het circuit, geble-
ken is namelijk dat de bezoekers
van de braderie voornamelijk
dagjesmensen betreffen die toch
naar Zandvoort komen. Boven-
dien heeft men dan een uitloop-
mogelijkheid naar 5 augustus,
mocht 29 juli geen zonovergoten
weekeinde worden dat zorgt voor
een zeer groot aantal strandbe-
zoekers.

/
Onverwacht is het hele parkeerex-

periment al vroegtijdig ten doop ge-
louden, dat geschiedde in het week-
ïinde van 7/8 juli. Het gehele parkeer-
probleem werd toen door adjudant
Barmentlo al verwerkt volgens de
richtlijnen die zijn opgesteld door het
verkeersbureau Goudappel & Cof-
feng in samenwerking met de Zand-
voortse politie en ambtenaren van
PW.

Er werden die dag een aantal maat-
regelen genomen, die ervoor gezorgd
hebben, dat het verkeer vlotjes kon
worden afgewikkeld.

Het verkeersaanbod was op zondag
8 juli al zó groot, dat de adjudant met
zijn mensen alvast het experiment,
dat pas enkele weken later officieel
zou starten, heeft uitgeprobeerd en
met succes. Wat dat betreft, kan ge-
constateerd worden dat het experi-
ment al op voorhand is geslaagd.

Sectoren
Aan de oplossing van het parkeer-

probleem is al zo'n vijf jaar gewerkt
in regionaal verband, want ook de
aan- en afvoerroutes naar Zandvoort
hangen hiermee ten nauwste samen.

Wanneer men in Zandvoort van
mening is aat de Zandvoortselaan
„vol" is, met heengaand verkeer, dan
krijgt men bijvoorbeeld in Heemste-
de het verzoek het verkeer naar
Zandvoort via de Zeeweg te leiden,
hetgeen betekent dat de verkeers-
stroom van een andere zijde Zand-
voort bereikt, maar ook dat de politie

van de omliggende gemeenten mee
moet werken.

In Zandvoort zelf wordt het verkeer
het eerste geleid naar de zmdboule-
vard en het parkeerterrein van Wol-
zak. De Haarlemmerstraat wordt bij
de Tolweg afgesloten, en ook de Dr.
Gerkestraat tussen Lijsterstraat en
Tolweg. Het verkeer verloopt dan via
Tolweg, Frans Zwaansstraat en C.
v.d. Lindenstraat. Langzaam maar
zeker worden de wijken volgepar-
keerd met de auto's van de bezoe-
kers. Wanneer een wijk „vol" is,
wordt deze onherroepelijk afgesloten
door middel van een slagboom.
Slechts enkele straten, zoals de Ma-
risstraat, Frans Zwaansstraat etc.
blijven „open".

De toeristen worden automatisch
naar de „open" wijken in het dorp ge-
leid. „Het zou zelfs kunnen dat men
naar Noord wordt verwezen, omdat
de „zuid" vol zit", legt waarnemend
korpschef Bruntink uit.

Aan- en afvoerwegen
De komende week zullen bij de

hoofdaders van het Zandvoorts we-
gennet speciale oranje/zwarte borden
worden geplaatst. Deze borden wor-
den voorlopig afgedekt, maar zullen
leesbaar zijn, wanneer het experi-
ment wordt uitgevoerd.

Op de laatste warme zondag waren
de borden uiteraard nog niet ge-
plaatst, maar namen politiemensen
de plaats in en verwezen de toerist
naar de juiste routes. Op een enkele
uitzondering na, is dit goed verlopen.
„De mensen waren er alleen maar bij

Vervolg op pagina 3
Het intense plezier van deze „artieste" vermaakte
het publiek zich kostelijk.

OPTREDEN ONK GESLAAGD

Drie turven
hoog stal
de show

ZANDVOORT - Het optreden van de theater-
groep ONK is donderdagmiddag en -avond in
Zandvoort een eclatant succes geworden.

Dit kwam 's middgs niet in het minst door het
intense plezier dat een zeer jeugdig toeschouwertje
aan het optreden beleefde.

Ze genoot zcrvan het optreden van de jongleren-
de artiest en leefde zo mee, dat een ieder die haar
hoorde lachen, spontaan meedeed. Uiteindelijk
was het moeilijk na te gaan voor wie het applaus
aan het einde van de voorstelling was bestemd,
voor de kleine meid of de artiesten.

Deze maakten hier zelf geen probleem van en
trokken de kleine lachebek naar voren, om haar te
laten delen in het applaus, een vertederend
schouwspel.

Het programma dat door ONK werd gebracht
was gebaseerd op mime. Zo was er één in het gezel-
schap van een hondje, getuige de honderiem en
muilkorf. Met dit onzichtbaar beestje wandelde hij
door het publiek, hetgeen voor velen een bron van
vermaak was, omdat enkele toeschouwers toch
duidelijk twijfelden. „Was er nu wel of was er geen
hond?" zo vroeg men zich af.

Ongetwijfeld was de jongleur die met clowneske
grappen en grollen, vuurvreten en mime het laat-
ste aan de beurt kwam, de ster van het gezelschap.

Met onnavolgbare gebaren en beheerste tech-
niek zorgde hij voor veel zomerse zotheid op een
(bij uitzondering dit jaar) zonovergoten plein.

Een herhaling, uiteraard met een nieuw pro-
gramma, in de komende jaren, kan met belangstel-
ling tegemoet worden gezien.

De koorddanser aan het werk.
foto's Berloü

PVDA: FOUTEN NIET INCIDENTEEL MAAR STRUCTUREEL
• ZANDVOORT - Een reorga-
nisatie op het raadhuis, inhpu-
dende een nieuwe dienst Welzijn,
waaronder het gehele sociaal/
culturele gebeuren van Zand-
voort resorteert, dat zou een op-
lossing kunnen betekenen voor
het niet naar behoren iunctione-
ren van de afdeling sociale za-
ken.

Dat is Gert Toonen van me-
ning, die zegt „Onder deze dienst
Welzijn kun je dan tevens alle so-
ciale/culturele afdelingen laten
resorteren.

Reorganistie meer dan

„ Gouden" ploeg
ZANDVOORT — Het was wethouder Jan Jongsma

(sport) van Zandvoort die het afgelopen weekeinde te
zamen met de vice-voorzitter van de Koninklijke Neder-
landse Zwembond in Amersfoort aan de estafetteploeg
jongens van de Zeeschuimers (Nico Wempe, Onno Jou-
stra, Wander Halderman en Ruud Heeroma) de gouden
medaille uitreikte. Dit geschiedde tijdens de nationale
zwemkampioenschappen, waar de ZandVoortse zwem-
mers nog zeven maal een gouden, een zilveren en een
bronzen medaille ontvingen.

Wethouder Jongsma en zijn sportambtenaar R. de Boer
waren speciaal naar Amersfoort gekomen om de presta-
ties van de Zandvoortse zwemmers te bekijken en hen
aan te moedigen. Aanmoedigingen die leidden tot een
ongekend hoog aantal medailles.

Voor een uitgebreid verslag van de behaalde resulta-
ten, zie de sportpagina.

Niet alleen de dienst sociale za-
ken, maar bijvoorbeeld ook veel
werk van de planvoorbereidings-
commissie. Nu is het teveel ver-
snipperd, daar zit een stukje on-
derwij s, dar een stukje bejaar-
denzorg. Eén dienst Welzijn,
waarvan het diensthoofd begelei-
dend, coördinerend en corrige-
rend kan optreden".

Tot deze conclusie is Toonen
gekomen, die, sprekend namens
zijn fraktie, staande houdt dat de
fouten gemaakt pp de afdeling
sociale zaken niet incidenteel
maar structureel zijn.

Vorige week is namelijk een
kort verslag verschenen van de
hand van wethouder Jongsma
over het besloten gedeelte van de
vergadering van de adviescomis-
sie Maatschappelijk Welzijn die
op 3 juli werd gehouden.

Een verslag waarop ruim tien
dagen werd gewacht door pers en
de vertegenwoordigers van de
politieke partijen van Zandvoort
die deze commissievergadering
hebben bijgewoond.

Vrijwel tezelfdertijd kwam de

PvdA in Zandvoort met een open
verklaring over het functioneren
van de sociale dienst.

Structureel
„De grootst mogelijke meerderheid

van de commissie welzijn is het er-
over eens dat sociale zaken essentiële
fouten heeft gemaakt. Fouten die
geen incidenteel maar een structu-
reel karakter hebben", aldus Toonen
in zijn brief.

Voorts is de PvdA van mening dat
de gemaakte fouten mede zijn ver-
oorzaakt door een gebrekkige organi-
satie en onvoldoende management
bij de afdeling sociale zaken.

Door wethouder Jongsma wordt in
zijn verslag gezegd dat het „slechts
onvolkomenheden" zijn.

Kritiek
Door de PvdA was enkele weken

geleden kritiek geuit op het functio-
neren van de sociale dienst. Een uit-
keringsgerechtigde die voor een uit-
kering in aanmerking kwam heeft
eerst maanden moeten wachten
voordat zijn verzoek behandeld werd.
Daarna besliste de desbetreffende

commissie dat géén uitkering kon
worden verleend. Op verzoek van de
bijstandscommissie werd in de com-
missie WWV nogmaals de aanvraag
van de uitkeringsgerechtigde onder
de loep genomen. De beslissing werd
toen gewijzigd in wél een uitkering.
De ambtenaren van sociale zaken
zouden deze beslissing van het colle-
ge naast zich neer hebben gelegd,
waardoor de cliënt nog langer op zijn
geld had moeten wachten.

De PvdA verzocht de brief op de
agenda te plaatsen van de eerstko-
mende vergadering van de commis-
sie welzijn.

Misleidend
Het college toonde zich echter wei-

nig ingenomen met de kritiek door de
PvdA geuit en was niet van plan de
brief in de vergadering te behande-
len.

De PvdA had, volgens B en W „ui-
terst onzorgvuldig en misleidend ge-
suggereerd dat er bij voortduring
sprake zou zijn van ware misstanden
binnen het gemeentelijk apparaat
ten nadele van ons college en de
cliënten van onze afdeling sociale za-
ken".

Het college was dan ook niet bereid

„op basis van een enkele ongefun-
deerde klacht" de brief van Toonen
op de agenda te plaatsen.

Tijdens de raadsvergadering van
26 juni werd echter, op aandrang van
Toonen toch de agenda van de com-
missievergadering uitgebreid met
één punt, namelijk de bewuste brief.

Hoewel de discussies zich in het
openbaar afspeelde, heeft de com-
missie welzijn echter de kwestie op
verzoek var. wethouder Jongsma ver-
volgens achter gesloten deuren be-
handeld. „De privacy van de cliënten
zou in het geding kunnen komen bij
een openbare behandeling".

Na afloop van deze vergadering
deelde wethouder Jongsma de wach-
tende pers mee nog geen verklaring
te kunnen afleggen over het bespro-
kene: „We zeggen nog niks", liet wét-
houders Jongsma weten, „we zetten
het op papier en dat ziet u dan wel...."

Verslag

(Advertentie)

~ geweldige kortingen met ~~
•ndogje AMSTERDAM

Voor ƒ 5,00 een couponblad met 25 voordeelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar ƒ 2,50. Maak
het benodigde geldbedrag met vermelding van het aantal
gewenste couponbladen over op postrekeningnr. 260.728
of Rabobank-rekeningnr. 39.37.10.580 t.n.v. Het Parool/'n
dagje Amsterdam. De couponbladen worden u per om-
gaande toegezonden.

Joyriding
ZANDVOORT - Zaterdagavond

bereikte de politie enkele klachten
over een automobilist die zonder uit-
laatklep door het dorp „scheurde".
Door de politie werd de auto aange-
houden en inbeslaggenomen voor
een nader technisch onderzoek. De
chauffeur bleek een 17-jang meisje te
zijn, dat rondreed zonder in het bezit
te zijn van een rijbewijs.

Paard op hol
ZANDVOORT - Een op hol gesla-

gen paard thuishorend bij de manege
op het binnencircuit-terrein heeft vo-
rige week woensdagavond voor op-
schudding gezorgd in de naaste om-
geving van het circuit.

Twee pikeurs reden met hun sul-
ky's naast elkaar op de baan op het
binnencircuit-terrein. Door een on-
verwachte beweging van één der
paarden raakten de wielen van beide
voertuigen elkaar. Het ene paard
schrok hier zo van dat het op hol
sloeg, de pikeur viel van de sulky en
het paard draafde door. Via de twee
vijvers, waarbij de slingerende sulky
een auto raakte, zette het dier koers
richting westtunnel. Ook hier werd
een passerende auto geraakt, waarna
het. totaal van streek geraakte paard
doorholde via oosttunnel, terug naar
westtunnel, waar het de sulky ver-
loor. Daarna kwam het losgeslagen
paard via enkele omwegen op de Bur-
gemeester van Alphenstraat, nadat
nog enkele straten waren „genomen"
kwam het op de Tjerk Hiddestraat
nabij de Boulevard Bairnaart einde-
lijk tot rust.

Persoonlijke ongelukken hebben
zich niet voorgedaan.

JAZZ - De prganisa-
tie van het jaarlijkse
jazz behind the
beach-festival is bij-
na rond, dit jaar veel
„buiten" jazz. meer
dan vroeger.

3

3
BEZWAAR-
SCHRIFT - Het be-
zwaarschrift van de
flatbewoners aan de
Herman Heijerrnans-
weg wordt niet inge-
trokken. De vergade-
ring heeft dus geen
nieuwe gezichtspun-
ten opgeleverd.

TOUWTREKKEN -
Dat kan op het
strand op 18 augus-
tus, wanneer er ge-
noeg teams op de
been worden ge-
bracht. Zie Strand-
korrels.

4

DAGBOEK - Het
dagboek van Tino
Stuij over de periode
die hij in Karachi
doorbracht kan ge-
kocht worden, men
geeft dan geld aan
het werk van zuster
Lemmens.

4

5 MEDAILLES - Heel
veel hebben de Zee-
schuimers behaald
op de nationale
zwemkampioen-
schappen, veel akti-
viteiten op het cir-
cuit het komend
weekeinde, zie sport-
pagina.

PASPOORTEN -
Een strenge controle
op Schiphol, wat ge-
beurt er als je met
een vals paspoort
wilt vertrekken, en
wat als je het verge-
ten bent?

6

De PvdA was het echter met eens
met het verslag dat de wethouder een
dag later aan de commissieleden
voorlegde. „Ik heb hem er deze week
nog naar gevraagd en toen bleek dat
eerst het verslag nog niet klaar was,
en later dat de andere commissiele-
den het er wel mee eens zouden zijn.
Dat wachten duurde mij te lang, zo-
dat ik zelf met een verklaring geko-
men ben", zegt Toonen die hierin on-
der andere reageert op het antwoord
van het college en weerlegt dat door
de PvdA onzorgvuldig en misleidend
zou zijn gehandeld.

Door wethouder Jongsma wordt in
het verslag gezegd: „In het algemeen
kan men concluderen dat in de on-
derhavige kwestie men het betreffen-
de de standpuntbepaling niet eens is
geworden en behouden PvdA en de
wethouder hun mening m deze. hoe-
wel de wethouder heeft toegegeven
dat er m een aantal van de genoemde
gevallen onvolkomenheden zijn ge-
weest".

Hoewel de PvdA van mening is dat
organisatie en management veran-
derd moet worden (De afdeling socia-
le zaken is geen uitkeringsfabriek
(Toonen), blijft wethouder Jongsma
van mening dat de afdeling sociale
zaken goed functioneert.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Schooltand
verzorging

ZANDVOORT - Over de opheffing
' van de stichting schooltandverzor-
gmg is nog geen beslissing gevallen.
Op de geplande vergadering van 12
juli bleken volgens de statuten te
weinig leden aanwezig, zodat nog
geen beslissing kon worden geno-
men. De volgende vergadering is
vastgesteld op 9 augustus, waar dan
alsnog de vertegenwoordigers van de
diverse gemeenten een besluit zullen
nemen. Mits natuurlijk het vereiste
aantal leden aanwezig is

Mannenkoor in
Amsterdam

ZANDVOORT - Het ZandvourUe
Mannenkoor heeft gistermiddag een
openluchtconcert gegeven op het po-
dium in het Amsterdamse Vondel-
park.

Het is voor het Zandvoortse koor
een grote eer geweest hiervoui ren
uitnodiging te ontvangen want de
festival-optredens in het Vondeipa ik
van zangers, popgroepen en vele an-
cleren genieten grote bekendheid en
trekken veel publiek

Koorleider Nico van Putten toonde
zich dan ook zeer ingenomen met de
ze uitnodiging.

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

Naam:

Adres: . ...

Postcode:

y Woonplaats

Telefoon: ....

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar / 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad \
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uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort

Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

VERKEERSREGELING

Burgemeester en Wethouders van Zandvooit
maken bekend, dat zij hebben besloten het
Gasthuisplein als parkeerverbodszone aan te
duiden
Tevens hebben zij besloten het gedeelte van
het Gasthuisplem gelegen in het verlengde
van de Kruisstraat te si uiten voor alle verkeei,
behalve voetgangers, in de richting van zuid
naar noord en het gedeelte van het Gasthuis
plein gelegen in het verlengde van de Gast
huisstraat te sluiten voor alle verkeer, behal
ve voetgangers, in de richting van noord
naar zuid, evenwel met dien verstande dat

behalve voetgangers ook fietsers en brom
fietsers wordt toegestaan van het weggedeel
te in die richting gebruik te maken

Het desbetreffende verkeersbesluit ligt van
20 juli 1984 tot 18 augustus 1984 ter inzage
op de afdeling Algemene Zaken van het
raadhuis Swaluestraat 2, alhiei
Het raadhuis is daartoe opengesteld van
08 30 tot 12 30 uur

Zandvoort, 12 juli 1984
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A H Merts H Machielsen

Silhouettes
voor

MAAT- en VERANDERWERK,
NAAI- en PATROONLESSEN.

VERKOOP:
COUPONS, PATRONEN

van SIMPLICITY en VOGUE.
KARIN v. DAM

INA v. DAM-VOSSEN
Louis Davidsstraat11 -Tel. 1 85 99

's Maandags gesloten

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 /1 2518
Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

OPR
< e/g &
m -H Sao o 2

m

DO

KEUR en ZOON Paradijsweg2

De specialist
m al uw

' bloemwerken.

Maak van elke dag
een bloemendag . . .

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

SOFT-IJS
bij

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 50 01

FOTO QUELLE
5 Compleet foto/film 5
^ assortiment, voordelig 3
i afdrukken en 5
= ontwikkelen g
= DROGISTERIJ =

l MOERENBURG (
% Haltestraat 8 f
| Zandvoort |

BiimiiiiiiiiiiimiiNiiiiiiiiiiiMiiimiff

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort
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reisbureau

Ons reisbureau is aan-
gesloten bij de ANVR, de
Algemene Nederlandse

Vereniging van
Reisbureaus. Een

branche-organisatie, die
strenge lidmaatschaps-

normen hanteert en die in
het belang van leden en
consument toeziet op de
kwaliteit van de door haar
leden aangeboden reis-
arrangementen en de

informatie daaromtrent

ff
Reisbureau „_
Grote Krocht 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 25 60

ii

Zeg maar

JAZZ
Erica

BLOEMENMAGAZIJN

„Erica"
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

tegen

Kwekerij P. V3Ï1 KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort - Tel. 1 70 93

ZOMERPLANTEN
voor TUIN en BALKON

Div soorten BLOEM-en BALKONBAKKEN
Bemesting: POKON, WOLF, ASFen GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN
VASTE PLANTEN in pot
HEESTERS en ROZEN in pot

X
X

Mensen die nooit de tijd hebben
doen het minst

(G C Lichtenberg, 1742-1799)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel. 12307
heeft de tijd waarmee u alles kunt doen

Het is betrouwbare tijd met zo'n horloge, klok of
wekker die u nooit m de steek laat

In ons eigen atelier repareren we alle soorten uurwerken
We zijn gespecialiseerd m oude en antieke klokken en

horloges
Prijsopgave vooraf Volledige garantie

MEDEDELING
De balie van het

INSTITUUT
RAADSMAN HAARLEMMERMEER

is gedurende de periode van
23 juli t/m 17 augustus a.s. in verband
met vakanties uitsluitend 's ochtends

geopend.
ALLE SPREEKUREN van de RAADSMAN

komen in deze periode te vervallen.

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis

Behandeling volgens
afspraak.

Tel 02507-14443,
b g.g. l 5185

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

,Er gebeurt méér
in de Raadsheer yy

Elke donderdagavond
in juli

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

*n dagje AMSTERDAM
Wie wil voor

alleenst. heer de
WAS VERZORGEN?

(wassen en strijken)
i 15 kg was per week

45.-
Tel. 02507 -1 58 89

TAPIJT
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 1 51 86

MflD IK OOK

•aBfö

Als u fietsend van de
natuur wilt genieten moet u wel
een fiets hebben die meewerkt

Dat een Gazelle vlot vooruit wil doet zijn
naam al vermoeden

Die meegaandheid valt vooral op bij fikse
tegenwind of op een heuvelrug

Gazelle doet geen enkele concessie aan
de constructie van welk onderdeel ook

Slechts het beste is goed genoeg
voor een Gazelle

Bekijk alle Gazelle modellen bij ons
en vraag naar de nieuwe 1984

Gazellefolder.

Verwen u zelf
meteen Gazelle

PETERVERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 44 99

GAZELLE fietsen njden op VREDESTEIN banden

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

= HAUTE CUISINE =
in het centrum van Zandvoort

internationale specialiteiten
Primeurs • Nouveauiés • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

P. REUS
,Vis en specialiteiten'
voor als het goed
moet zijn.

Haltestraat 16
Tel. 02507 - 1 62 04

MOSSELEN ETEN
% in de „ZOMER"?

De beste kwaliteit

ZEEUWSE MOSSELEN
per zak a 2 kilo

Heerlijk met onze
cocktailsaus en remouladesaus.

6.50

Geweldige kortingen met 'n dagje Amsterdam
voor ƒ 5,00

(geldig voor 2 personen)
ƒ 5,00 voor het eerste couponblad, elk volgend couponblad ƒ 2,50

Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad
kunnen nu voor ƒ 5,00 een couponblad bestellen,
waarop 25 voordeelbonnen, geldig voor 2 perso-
nen Elk volgend couponblad kost ƒ2,50

ledere coupon is goed voor een vriendelijke kor-
tmg of een aardige attentie zoals bijv ƒ 2,50 kor-
tmg voor volwassenen (kinderen ƒ 1,00) op een
rondvaart door de Amsterdamse grachten, met
z n tweeen poffertjes eten voor / 7,- op de Dam,
ƒ 2,50 korting op dinsdag, woensdag en donder-
dag bij een bezoek aan de Amsterdamse biosco-
pen, een gratis plattegrond van Amsterdam bij de
VVV, kortingen en leuke attenties en ga zo maar
door

Amsterdam wil u graag gastvrij ontvangen Het
aantal couponbladen, dat u wilt bestellen is on-
beperkt De aanbiedingen zijn, tenzij anders aan-
gegeven, geldig t/m 31 december 1984 U kunt
zelf bepalen op welke dag u er gebruik van wilt
maken

HOE BESTELT U?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag
met vermelding van het aantal gewenste coupon-
bladen op postrekenmgnr 260 728 of Raboban-
k-rekenmgnr 39-37 10-580 t n v Het Parool/'n
dagje Amsterdam De couponbladen worden u
per omgaande toegezonden

Ze zijn tevens te koop bij het VVV-kantoor voor
het Centraal Station m Amsterdam En verder bij
alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, als-
mede alle kantoren van Het Parool/Weekmedia

'n dagje AM STERDAM, altijd de moeite waard
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Plannen voor Jazz behind

the Beach nieuwe stijl—
ZANDVOORT - Het eerste
eekend in augustus zal het jazz-
:weld weer losbarsten. Vanaf
•ijdagmiddag 3 augustus na de
/eetparade tot en met zondag-
yond na de matinee op het
asthuisplein, kunnen veel lief-
ebbers weer aan hun trekken
omen in Zandvoort.

erste weekeind
i augustus
De "organisatoren van dit achtste
azz behind the Beach" festival zijn
enkele maanden druk in de weer

il zijn erin geslaagd weer een groot
iintal jazz-formaties naar Zandvoort
laten komen. „Natuurlijk waren er

mvragen van de bekende musici,
aar wij dachten er goed aan te doen
jk eens anderen uit te nodigen, dit
n ervoor te zorgen dat niet altijd
tzelfde genre in Zandvoort wordt
:bracht", vertelt Gert Toonen, één
•r organisatoren.
Veel aandacht dit jaar voor de
ouw in de jazz, want veel vrouwen
illen de formaties bemannen.

togramma
Op vrijdagmiddag wordt het jaz-
•eekend geopend met een streetpa-
:de van de Basin Street Five, waar-
in niet minder dan vierentwintig

ablissementen bekende musici zul-
in optreden.
Om te voorkomen dat bezoekers

buiten dol worden van de verschillen-
de soorten jazz, blues, dixieland etc.
is nu gekozen voor een gerichter
aanpak, terwijl het jazzgebeuren zich
ook meer buiten zal afspelen.

Vergunningen zijn aangevraagd
om bijvoorbeeld in de Haltestraat
drie podia neer te zetten, waarop dan
een- formatie kan plaatsnemen.
„Wanneer er bijvoorbeeld één ge-
plaatst wordt bij de Schoolstraat,
dan zijn daar meer zaken nauw bij
betrokken, de Prix d'Amie, de Klik-
spaan en de Chin Chin. Zo kan ook
door de Albatros en de Kousenpael
geprofiteerd worden van een podium,
ditzelfde geldt voor een plaats aan

het eind van de Haltestraat voor
Priet Praat, Fairway en La Bastille.
Op het Dorpsplein zijn opnieuw twee
zaken De Raadsheer en High Noon,
die zullen deelnemen en op het Gast-
huisplein zijn het Sociëteit Duysterg-
hast en Het Wapen van Zandvoort
die met muziek buiten op het Gast-
huisplein zeker succes zullen hebben.

De Zeestraat en Stationsstraat
kent een aantal deelnemers, evenals
de Kerkstraat en naaste omgeving,
voeg daaraan nog Cecil's toe op het
Badhuisplein en de Tiroler Stuberl
op de Passage, dan blijkt dat het cen-
trum van Zandvoort dat gehele

Jazzformatie Batifia met José Konings, vorig jaar op het strand.

weekeinde uitnodigd voor een rond-
gang. Vanaf het Gasthuisplein, Hal-
testraat, Zeestraat, Passage, terug
naar de Stationsstraat, om dan de
weg te vervolgen via Badhuisplein,
Kerkstraat, Buureweg, Kosterstraat,
Kerkplein weer terug via Gasthuis-
plein naar Dorpsplein en de cirkel is
rond.

Volgens Toonen is deze vorm van
het jazzfestival, met muziek in ver-
schillende etablissementen en buiten
op verschillende punten, te verkiezen
boven muziek die tegen elkaar in
druist. Vergunningen zijn aange-
vraagd en men ziet het festival nieu-
we stijl dus wel zitten.

Centrum
Het Gasthuisplein vormt per tradi-

tie het centrum van het jazzgebeu-
ren. Zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur
zullen hier achtereenvolgens optre-
den, na de Streetparade, The Broads,
The Laxy Mama's Jazz Orchestre
met zangeres, een hoogtepunt zal on-
getwijfeld vormen de tijd die gevuld
zal worden door Pia Beek en Jaap
Dekker. Na enkele solo-optredens,
kan men ook een gezamenlijke bij-
drage van deze musici verwachten.

Ze zullen gezamenlijk een ander-
halfuur durend programma brengen.
Hierna komt de Belgian Swing Band
aan de beurt, gevolgd door Andre
Valkering met medewerking van An-
neke de Bruin. De avond van dit con-
cert wordt besloten met een optreden
van de formatie Batida met zang van
José Koning.

Zondagmorgen is het waarschijn-
lijk ds. Boeyinga die zal voorgaan bij
Jazz at the Church, waarschijnlijk

Pia Beek, dit jaar in Zandvoort

bijgestaan door een sunnaams koor.
Zondagmiddag is er dan een matinee
op het plein, waar verschillende for-
maties nog éénmaal zullen optreden.

Strand
Het jazz on the beach-gebeuren

kent dit jaar zes deelnemers, name-
lijk de strandtenten Freddy & Paul,
Take Five, Club Mantime, Johnny,
Seagull en Filmer's. In deze pavil-
joens wordt op zowel zaterdagmid-
dag als zondagmiddag hve-jazz ge-
bracht.

De organisatie van het achtste Jazz
behind the Beach-festival is bijna
rond, het kan dus een bijzonder wei-
luidend en feestelijk weekend wor-
den dat eerste in augustus. Wat be-
treft het weer, houdt men de vingers
gekruist, en overigens zal het zo'n
hartverwarmend weekeind worden
dat men de kou niet zal voelen. „Als
het maar droog blijft, droog houden
zullen de deelnemers het zeker niet",
aldus de organisatoren.

BEWONERS HERMAN HEIJERMANSWEG HANDHAVEN BEZWAARSCHRIFT

Na anderhalfjaar is de maat vol
Ie troep voor onze neus moet weg'
ZANDVOORT - Een gesprek
ssen de verontwaardigde be-

>oners van de bejaardenwonin-
n aan de Herman Heijermans-

\eg en de directeur van het ver-
rgingstehuis Huis in de dui-
•n, heeft voorlopig geen enkel
'sultaat gehad.
De bewoners handhaven hun
'zwaarschrift aan het college
n B en W te Zandvoort, waarin

bezwaar maken tegen de
ndhaving van de noodwonin-
n voor hun deur ten behoeve
n andere beiaarden, in dit ge-
l bewoners van het Haarlemse
rzorgingstehuis Spaar en
out.

een tijdelijke huisvesting te realise-
ren.

Helpende hand
„Het is de Inspectie op de Bejaar-

denoorden geweest die Spaar en
Hout attent heeft gemaakt om de
Haarlemse bewoners tijdelijk in
Zandvoort onder te brengen. Wij ont-
vingen het verzoek van Spaar en
Hout en hebben dit besproken in het
dagelijks bestuur, daarna in het alge-
meen bestuur, toen geen overwegen-
de bezwaren kenbaar werden ge-
maakt, hebben wij het verzoek voor-
gelegd aan de ondernemingsraad en
daarna aan de bewonerscommissie.
Omdat iedereen de redelijkheid van
het verzoek inzag, hebben wij ook
geen bezwaren verwacht. Ook deze
flatbewoners zijn vertegenwoordigd
in de bewonerscommissie. Misschien
hadden wij er beter aangedaan, deze
bewoners schriftelijk op de hoogte te
stellen, doch dat is pas gebeurd na-
dat de officiële weg was bewandeld.
Deze reactie hadden wij niet ver-
wacht, en de vergadering van afgelo-
pen vrijdag had dan ook een teleur-
stellend karakter", zegt direkteur J.
den Brabander desgevraagd.

Bewonerscommissie
De bewonerscommissie van het

Huis in de Duinen telt dertien leden,

waarvan elf leden afkomstig uit het
„grote huis", één van de „aanleunwo-
ningen" (48 stuks) en één van de flat-
bewoners (36 woningen). Woordvoer-
der van de ondertekenaars én lid van
de bewonerscommissie de heer H.F.
Hose zegt dat het op zijn minst ver-
wonderlijk is dat slechts één persoon
is verzocht deel te nemen in deze
commissie, minimaal twee, zou ge-
zien het aantal bewoners (72)
rechtvaardiger zijn. Bovendien heeft
hij de laatste vergadering van de
commissie „overgeslagen" omdat er
volgens zijn mening geen belangrijke
punten op de agenda stonden. Hier-
door miste hij de bespreking waarin
de handhaving van de noodwoningen
aan de orde kwam.

Impasse
Omdat de ondertekenaars van het

bezwaarschrift (30 van de 36 hoofdbe-
woners hebben de brief ondertekend)
van mening zijn dat „Haarlem maar
voor zijn eigen zaakjes" moet zorgen,
heeft het gesprek met directeur Bra-
bander geen resultaat gehad.

De ondertekenaars zullen nu door
het college van B en W worden uitge-
nodigd voor een gesprek, misschien
dat het wethouder Attema wel lukt
de teleurgestelde bewoners gerust te
stellen.

Er zal een afsluiting komen tussen
het Huis in de Duinen en de noodwo-

ningen zodat de parkeeroverlast die
tijdens de renovatie werd ondervon-
den, tot een minimum wordt beperkt.
De omvang van het houten complex
wordt aanzienlijk verkleind, de nood-
ziekenafdeling en een deel van de
noodbebouwing aan de voorzijde en
achterzijde zal verdwijnen. De behui-
zing is nu geschikt voor 86 bewoners
en zal worden teruggebracht tot 52.

Het lijkt echter voor de bewoners
van de 36 bejaardenwoningen niet
genoeg te zijn. „Wij betalen een huur
van ƒ 900,- per maand en zitten al an-
derhalf jaar tegen die bouwtroep aan
te kijken, waarvan wij van te voren
niet op de hoogte waren. Wij willen
best sociaal voelen voor Zandvoortse
bewoners, maar dit gaat net een iets-
je te ver. Wij hebben wel meer klach-
ten. Zo moeten wij bijvoorbeeld ƒ 45,-
per maand betalen voor de „loop-
gang" tussen onze woningen en het
grote huis. Tijdens de bouw is die
gang afgesloten, maar de huur van
ƒ 45,- per maand gaat gewoon door",
vertelt de heer Hose.

Ook het verwijt dat de onderteke-
naars van het bezwaarschrift niet
„sociaal-voelend" zouden zijn, is nog-
al hard aangekomen. „Dat is bezij-
den de waarheid, wij hadden alleen
op wat meer consideratie en overleg
gerekend, maar voor mij hoeft het al-
lemaal niet meer, wij gaan wel ver-
huizen", aldus een teleurgestelde
heer Hose.

Miss Beach
verkiezingen

ZANDVOORT - Op zaterdag
28 juli wordt in Riche Bad de
Miss Beach verkiezing gehou-
den. Dit jaarlijks terugkerende
evenement zal om 12 uur 's mid-
dags beginnen.

Om aan de verkiezing mee te
doen, kan men zich tot 20 juli m-
schrijven bij de VVV Zandvoort,
Schoolplein l, bij strandpavil-
joen 2 „Gammonclub" en bij Ri-
che Bad. Bij de inschrijving die-
nen zowel persoonlijke gegevens
als een pasfoto verstrekt te wor-
den. De prijswinnaars kunnen
vele mooie prijzen winnen. De
dag zal worden opgeluisterd met
twee orkesten en een aerobic
dance demonstratie.

Voetbal met
gevolgen

ZANDVOORT - Een 41-jarige
Haarlemmer is zondag naar het Mari-
nehospitaal gebracht voor onder-
zoek, nadat de man met zijn fiets op
het wegdek was gesmakt.

Het ongeluk deed zich voor op het
fietspad van de Boulevard Barnaart.
Twee Duitse toeristen waren hier aan
het voetballen, en vertikten het opzij
te gaan voor een fietser, ondanks
diens waarschuwend gebel. Deze fiet-
ser remde, maar de achter hem rij-
dende Haarlemmer was hierop niet
bedacht en reed op de eerste in. Een
valpartij was het gevolg. De Haar-
lemmer bleek geen ernstige verwon-
dmgen te hebben opgelopen en kon
na behandeling naar huis.

il k meen oprecht dat ik alle informatie
['jjjdig heb verstrekt".

bewoners van deze nieuwe be-
jlardenwoningen aan de Herman
Beijermansweg werden enkele we-
fcn geleden geconfronteerd met een
Bmdschrijven van directeur J. Bra-
Qander waarin hen werd medege-
Qeeld dat de noodwoningen aan de
Herman Heijermansweg nog eenjaar
2>uden worden gehandhaafd, nu om
Onderdak te bieden aan 52 Haarlem-
4' ouderen uit Spaar en Hout. Dit
jijfhonderd jaar oude gebouw moet'
|orden opgeknapt en gerenoveerd,
In de bewoners moeten tijdelijk el-
.<jers worden ondergebracht. Op het
f'rrein van Spaar en Hout is hiervoor
Been plaats. Dit eeuwenoude gebouw
$1 de tuin vallen onder Monumen-
«-nzorg en men krijgt geen toestem-

•niing van provincie of rijk om hierop
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Zeventiende Rekreade
start maandag 30 juli

ZANDVOORT - Rekreade, de
jaarlijkse aktiviteit voor school-
kinderen in de zomervakantie
begint dit jaar op zondag 29 juli
met de poppenkastvoorstelling
op zowel het Jan Snijerplein als
het winkelcentrum in Nieuw
Noord.

Op maandagmorgen 10.00 uur
worden de rekreantjes verwacht
uit het centrum dit jaar in het
jeugdhuis van de hervormde
kerk, Kerkplein en in Noord in
het wijkcentrum 't Stekkie.

„Oorspronkelijk lag het in de be-
doeling dat wij in de Josina van den
Endenschool huisvesting zouden
krijgen, maar op het laatste moment
is er een kink in de kabel gekomen.
Gelukkig kunnen wij nu in 't Stekkie
terecht", vertelt de algemeen leidster
Nel de Waard v.d. Waal.

Laat
Is het gebruikelijk dat „Rekreade"

vier weken in het midden van de zo-
mervakantie wordt gehouden, dit
jaar zijn het de laatste vier weken.
Het feit dat in Nederland de vakan-
tiespreiding is ingevoerd heeft hier
mee te maken. „Toen wij dit in no-
vember beslisten, werd ons gezegd
dat de zomervakantie later zou be-
ginnen. Gelukkig redden wij het nu
net, want wanneer Santekraampje
op de laatste vrijdag, en dat is 20 au-
gustus is gehouden, moeten de kin-
deren op maandag weer naar school,
dus het past precies", zo wordt mee-
gedeeld.

Kosten
Kinderen die aan Rekreade willen

deelnemen moeten dit jaar een gul-
den per morgen of middag meene-
men. Vorig jaar was dit nog 75 cent,
maar helaas heeft men de prijs moe-
ten verhogen.

Gaat een kind 's morgens van
10.00-12.00 uur, en 's middags van
15.00-17.00 uur, dan zal dit dus een
bedrag van twee gulden vergen.

Rekreade is nu al voor het zeven-
tiende jaar aktief in Zandvoort en

valt niet meer weg te denken uit het
vakantieprogramma.

De kinderen worden beziggehou-
den met spelletjes, speurtochten,
handenarbeid etc. etc. Ieder jaar
heeft ieder „honk" zijn eigen thema
per week waarop de speldagen zijn
afgestemd.

Om enkele titels van vorig jaar te
noemen, „De ijsmannetjes van Bib-
berlonia", hield onder andere in,
volksdansen en poppenkast, de zaal
omtoveren tot een ijspaleis plus win-
terspelen zoals knutselen.

Een kreatief spel, handenarbeid, en
een rijdend Bibberlonia; een optocht
met versierde fietsen, steppen enz.

Er werd een bibberboot gemaakt
waarin iedereen kon spelen en schip-
breuk geleden met diezelfde boot.
Deze week werd besloten met een
grote ijsshow.

Een volgende week luidde het pro-
gramma „Anders dan anders" en op-
nieuw een programma met veel va-
rieteiten, zoals een speurtocht, duin-
spelen, improviserend spelen op het
strand, een vier-uursprogramma met
een levend ganzebord, schminkfes-
tijn etc. etc.

Teamleden
Ieder jaar ook zijn er een groot aan-

tal teamleden afkomstig uit heel Ne-
derland die zorgen dat de jeugd
wordt beziggehouden. Hieronder be-
vinden zich vogels van verschillend
pluimage, studenten van de pedago-
gische akademie, maar ook analys-
ten, studenten Nederlands, baanlo-
zen etc. Dit jaar heeft men bijna alle
lege plaatsen kunnen invullen, behal-
ve voor de laatste twee weken. Twee
mensen die willen deelnemen aan dit
projekt kunnen zich melden bij Nel
de Waard-v.d. Waal, Weide 35 te
Schiedam, postcode 3121 XV, telefo-
nisch 010-702889, of bij de voorzitter
van Rekreade, de heer H.W. den
Duyn, Westerparkstraat 31, tel.
02507-13432.

Begint de eerste poppenkastvoor-
stelling al op 29 juli, op maandag 30
juli staan de deuren van 't Stekkie en
het Jeugdhuis bij de hervormde kerk
wijd open om de jeugd van 4-12 jaar
te ontvangen.

Rekreanlen vorig jaar aktief. (Archieffoto)

Vakantiefeest
ZANDVOORT - Vorige keer is het

midzomerfeest uitgesteld vanwege
het slechte weer, maar aanstaande
zaterdag zal er een groot feest ge-
vierd worden op het speelterrein De
Schuilplaats in Nieuw Noord.

Dit speelterrein bevindt zich ach-
ter de Lorentzstraat/Thomsonstraat
en is bekend geworden door de fiets-
crossbaan.

Er wordt een spelletjesmiddag
georganiseerd voor kinderen in alle
leeftijdsgroepen en een fietscross-

wedstrijd, terwijl er bij genoeg deel-
name een voetbalwedstrijd voor vol-
wassenen zal worden gehouden.

Voor kinderen worden er diverse
spelletjes gehouden in wedstrijd ver-
band, waarvoor kleine prijsjes be-
schikbaar zijn gesteld. Bovendien
kunnen er pannenkoeken gegeten
worden, en is de limonade niet verge-
ten.

Kinderen kunnen zich opgeven
vanaf 13,00 uur. verwacht wordt dat
ouders mee komen, al was het alleen
maar om elkaar bij de provisorisch
ingerichte bar aan het einde van de
middag beter te leren kennen.

Stuifzand

RUST - Een bedrieglijke rust weliswaar - want onder het
schijnbare rustige oppervlak van het dorp m deze ietwat verre-
gende en te koude zomer schuilen tal van leuke e?i minder leuke
aktiviteiten*

LEUK - zondermeer de vele gouden medailles van de zwem-
mers(sters) het kinderkamp - Rekreade (alhoewel hier wat on-
rust was over huisvesting in de Josina van den Endenschool) --
het komende jazzfestival - het streven van Tino Stuy geld bijeen
te brengen door de verkoop van zijn dagboek voor zuster Lem-
mens m Karachi het geslaagde parkeerexperiment en nog en-
kele kleine zaken*

MINDER LEUK -- het nog steeds niet opgeruimde verschil
van mening tussen wethouder enerzijds en politici anderzijds
over het functioneren van de afdeling sociale zaken - het me-
ningsverschü tussen bewoners van bejaardenhuizen en directie
over het al dan niet verwijderen van de noodgebouwen®

OOK NIET LEUK - vindt een inwoonster van Zandvoort het
uitzicht dat zij heeft op het terrein van het voormalige Sterre
der Zee - de daar geparkeerd staande auto's zijn haar een
doorn in het oog - dus schreef zij een brief aan het college met
het verzoek om in plaats hiervan een aardig plantsoentje te
maken en de auto's te laten verwijderen - een briljant idee
nietwaar?*

Edoch - het terrein is bestemd voor woningbouw - dat is al
bekend lang voordat de sloper Sterre der Zee met de grond
gelijk maakte - zodoende ontving zij een brief van de burge-
meester waarin staat:

„Hoewel ik mij volledig kan indenken dat u graag zou zien
dat van dit terrein een aardig plantsoen zou worden gemaakt
en u er liever geen geparkeerde auto's ziet, is het gemeentebe-
stuur door het gebrek aan parkeerruimte in het centrum van
het dorp genoodzaakt het parkeren op het terrein toe te laten.
Dit zal het geval zijn zolang het terrein niet bebouwd wordt. Het
is daarom helaas niet mogelijk aan uw wens tegemoet te ko-
men. Indien zich echter situaties voordoen die onacceptabel
zijn, zal hiertegen zo mogelijk worden opgetreden"*

De mevrouw die de brief ontving is echter zeer ontevreden -
zij schrijft:

„Mijn verzoek is afgewezen, de reden is gebrek aan parkeer-
ruimte - meerdere bewoners klagen. Wy mogen wel maajide-
lijks onze huur en hoge lasten betalen. Er zal wel altijd parkee-
roverlast blijven. Horen en zien vergaat je door de herrie -
caravans en busjes zakken weg in het zand en er moest een
takelwagen aan te pas komen. Trottoirs worden als parkeer-
plaatsen gebruikt. Een schande om zo te moeten wonen voor de
huur en lasten die de bewoners moeten betalen"*

De reden dat het verzoek is afgewezen zal ook wel betrekking
hebben op de hoge kosten - een plantsoen kost veel geld en als
het dan weer „plat" gaat omdat er gebouwd moet worden is het
natuurlijk onverantwoord om zo met gemeenschapsgeld om te
springen - misschien wordt er snel gebouwd dan bent u de au-
to's kwijt - maar ja, dan is er wel bouwverkeer, bouwketen en
lawaai en wat er allemaal bij nieuwbouw komt kijken - als het
klaar is heeft u een fraai flatgebouw tegenover u -- vier woonla-
gen - misschien ook geen riant uitzicht - maar de auto's bent u
kwijt - dus nog even geduld uitoefenen - de mensen die in die
woningen gaan wonen wachten met u mee - namelijk op woon-
ruimte - en gedeelde wachttijd is misschien halve wachttijd*

Door Tobber werden wij enthousiast begroet - tenminste ie-
mand die blij was ons te zien: „Nou, je hebt wat gemist", merkte
hij op, „behalve het gewone gekrakeel, ook de zomer, heb je
daar geen spijt van?"

Allesbehalve, want die zon hebben wij ook gehad. Heb je nog
nieuwtjes Tob", informeerden wij nieuwsgierig*

„Ja, ik heb het druk, ik moet naar de spaarbank want ik moet
geld hebben om alle mensen in te laten schrijven voor het touw-
trekken. Kijk het gehele gemeentebestuur schrijf ik in in de ca-
tegorie „gevorderden", tenslotte zijn die al zo'n twee jaar bezig.
Ik heb het goed uitgerekend, acht man aan de ene en acht man
aan de andere kant, het kan precies en dan wil ik wel eens zien
wie het nu uiteindelijk wint - want die andere wedstrijd van
hen duurt nog twee jaar - en geen grapjes van plotseling losla-
ten en de andere kant optrekken zoals ze nu wel eens doen -
want anders worden ze gediskwalificeerd".

„Nou Tob, ben je niet wat streng? wierpen wij wat aarzelend
tegen, je kunt toch zo maar niet..."

Maar hij liet ons niet eens uitspreken. Enthousiast ging hij er
eens echt voor zitten.

„Ja en dat zijn niet de enigen hoor, heel toepasselijk vind ik
ook een team van strandpachters en vishandelaren - helemaal
omdat het op het strand wordt gehouden - die zijn ook al jaren
aan het touwtrekken op het strand, en wat zegje van een com-
binatie van medewerkers Huis in de Duinen ene kant enflatbe-
woners andere kant? Vind ik zelf ook een mooie, en o zeg, ik
weet er nog veel meer, in plaats van stoelpoten doorzagen mag
een bepaalde categorie inwoners nu touwtrekken, en de jon-
gens van het circuit tegen het anticircuit comité? Mensen ze
komen nooit klaar op een middag, kom ik ga ze inschrijven".

Dit werd ons echter te dol. „Tob, je gedraagt je, dit is een spel
en jij zorgt ervoor dat er oorlog komt, en als ze niet komen op
dagen sta jij in je hemd en ben je wel mooi je inschrijfgeld
kwijt".

„Nou goed, dan wacht ik het af, als ze willen kunnen ze zich
bij mij aanmelden en verzorg ik de rest van inschrijving enzo
dan ga ik nu terug naar het strand en wacht het wel af', sprak
hij wat teleurgesteld en droop af naar het strand.

„Toch was het een goed plan van mij", sprak hij nog beschul-
digend.

„Dat kan wel, maar het gaat niet door", hebben wij geant-
woord*

Beledigd is hij vertrokken. Houd hem in de gaten mensen,
want je weet niet wat die kat van plan is*

De krant is klaar - voetjes op tafel - tot volgende week*
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Parkeerexperiment
Vervolg van pagina l

gebaat dat zij inderdaad konden par-
keren, waar nog plaats was. Doordat
de Zuidboulevard open werd gehou-
den voor doorstromend verkeer kón-
den gezinnen aan de boulevard uit-
stappen en hun spulletjes meene-
men. De chauffeur reed daarna de au-
to naar de vrije parkeerplaats en
kwam lopend terug. Veel vaders heb-
ben dit tochtje gemaakt, omdat het
toch meestal pa is die de auto be-
stuurt", aldus de heer Bruntink.

Centrum
Groot voordeel van het expen-

ment, zo is gebleken, is dat het dorps-
centrum bereikbaar bleef Geen
klachten ook van de ondernemers op
deze zondag, omdat de winkelstraten
verstopt waren. Juist het „open"
houden van het centrum heeft er toe
bijgedragen, dat de winkels beter be-
reikbaar waren en dat er 's avonds
geen noemenswaardige filevorming
ontstond

„Wij hebben de voor ons drukke
middaguren verschoven naar de mor-
gen, en dat heeft resultaat gehad.
Ten eerste ontstonden er geen files,
en ten tweede geen klachten van de
middenstand. Wij hebben dan ook al-
Ie vertrouwen in het experiment", al-
dus de heer Bruntink.

Subsidie voor
overlegorgaan
gehandicapten

HAARLEM - De KLGZK. de
Kommissie Lichamelijk Gehandi-
capten Zuid-Kennemerland, kan
voor de rest van het jaar 1984 be-
schikken over een overieg-functiona-
ris. De provincie Noord-Holland heelt
positiel beslist over een subsidie-aan-
vraag die door de KLGZK was inge-
diend.

De KLGZK is een samemverkmgs-
en overlegorgaan dat zich ten doul
stelt de maatschappij meer toegan-
kelijk te maken voor lichamelijk gc-
handicapten, zowel op geestelijk als
op lichamelijk gebied. Het werkge-
bied van de KLGZK omvat de gc-
meenten Haarlem, Heemstede. Ben-
nebroek, Bloemendaal, Zandvoort en
Haarlemmerliede/Spaarnwoude

Het bestuur van de KLGZK is met
grote voortvarendheid begonnen met
een sollicitatieprocedure Het is de
bedoeling dat de functie voorlopig
wordt bekleed door een dienstweige-
raar. Als alles volgens plan verloopt,
worden de activiteiten van de
KLGZK aan het eind van de zomer
weer opgepakt.
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AUTOINFO
BIJ MERCEDES 190D HOOR JE DE DIESEL NIET

kracht van
volwassen kleintje

HeLet is alweer ruim anderhalfjaar geleden, dat de lang verwachte
„kleine" Mercedes 190 op de markt kwam. De aanduiding „kleine"
heb ik bewust tussen aanhalingstekens geplaatst. In de zeventiger
jaren konden alle automobielfabrikanten vaststellen, dat bij het ko-
perspubliek de belangstelling voor grote automobielen merkbaar
aan liet afnemen was. Ook voor Mercedes was dat een aanleiding om
zich met de produktie van een kleinere auto te gaan bezighouden.
Maar toen eind 1982 de nieuwe Mercedes 190 werd gepresenteerd,
bleek het om een toch nog alleszins royaal bemeten auto te gaan.
Inderdaad was het nieuwe model 30 cm. korter en 10 cm. smaller dan
de modellen uit de 200-serie, maar met een lengte van 442 cm en een
breedte van 168 cm is ook de 190 toch zeker als een volwassen auto-
mobiel te beschouwen.

Volwassen m alle opzichten. Eerst
werden twee benzme-versies uitge-
bracht. de 190 en de 190E. maar al
spoedig kwam er ook. en dat was van
Mercedes met zijn enorme ervaring
op het gebied van dieselmotoren niet
anders te verwachten, de 190D. Over
deze dieseluitvoenng wil ik hier
graag wat meer bijzonderheden laten
volgen.

Opvallend stil
Wat me bij de kenmsmakmgsritten

met de 190D bovenal frappeerde, dat
was het ontbreken van de kenmer-
kende dieselgelulden Niet alleen bin-
nemn de auto, maar ook voor de om-
geving is het nauwelijks merkbaar,
dat er onder de motorkap een diesel
draait.

Dat bijzonder lage geluidsniveau is
onder meer te danken aan een volle-
dig nieuw ontwikkelde geluidsom-
mantelmg van motor en versnellmgs-
bak. Die ommantelmg bestaat uit
kunststof met glasvezelbewapening,
het dempende materiaal uit schuim-
stof met een hoog geluidsabsorbe-
rend vermogen. De afscherming is
ook aan de onderzijde aangebracht,
met uitzondering van enkele opemn-
gen voor de aan- en afvoer van lucht.
Een thermostatisch bediende venti-
laüeklep zorgt ervoor, dat de tempe-
ratuur van de motor onder de mkap-
seling niet te hoog oploopt, als er
soms extra prestaties moeten wor-
den geleverd zoals tijdens bergritten.
De ommantelmg biedt als extra voor-
deel een aerodynamisch gladde vorm
aan de onderzijde en minder vervui-
ling van het motorkompartiment.

Voor de Mercedes 190D werd ook

een volledig nieuwe motor ontwik-
keld. die met zijn levendige tempera-
ment ook in dat opzicht bijna zou
doen vergeten, dat we met een diesel

te doen hebben. De 1997 cm3 motor
geeft met 72 pk meer dan voldoende
trekkracht voor vlot optrekken en m-
halen, de vierversnelhngsbak (een 5-
bak is als extra beschikbaar) laat
zich moeiteloos bedienen, maar dan
tonen de verbruikscijfers toch weer
duidelijk en plezierig aan, dat diesel-
rijden aanzienlijk econqmischer kan
zijn dan rijden op benzine, vooral als
er een flink aantal kilometers wordt
afgelegd. En dan is er ook nog de toch
altijd aanzienlijk langere levensduur
van zo'n dieselkrachtbron die mee-
telt.

Formidabele wegligging
Wat bij de kennismaking met de

Mercedes 190D ook opvalt, dat is de

formidabele wegligging. Op een van
de stormachtige dagen, waarmee de-
ze zomer zijn intrede deed, woei de
wind met kracht 7 Beaufort, maar of
die nu van voren of van opzij blies,
aan de besturing was hiervan vrijwel
niets te bespeuren en de 190D bleef
rustig en stabiel op koers liggen.

De nieuwe techniek van het onder-
stel is natuurlijk een factor, die daar-
toe bijdraagt. De voorwielophangmg
bestaat uit gasgevulde schokdem-
pers m kombinatie met driehoekige
reaktiearmen. Hierop zijn de schroef-
veren geplaatst, niet rondom maar
naast de dempers en daarmee kon te-
vens een gunstige ruimteverdeling m
het motorkompartiment en een ge-
ringe bouwhoogte worden bereikt.

De achteras met vijfvoudige wiel-
ophanging is een geheel nieuwe
vondst, waardoor de positie van het

De Mercedes 190D, de kleine Mercedes,
die overigens toch wel een volwassen
auto is.

wiel op de weg constant optimaal
blijft en het gevolg hiervan is een
meer dan voortreffelijk weggedrag.
Ook in snelgenomen bochten lijkt de
190D als op rails te lopen.

De vormgeving van een auto speelt
uiteraard ook mee in het rijgedrag en
daarbij hebben windtunnel en aero-
dynamica aan de 190D mede gestalte
gegeven. De duidelijk te onderken-
nen wigvorm is daar een bewijs van,
ook zijn ruiten, portieren en koplam-
pen nagenoeg glad in de strakke con-
touren geïntegreerd.

Interieur
Zoals in een wagen van deze klasse

verwacht mag worden, is het inte-
neur stijlvol en comfortabel uitge-
voerd. De voorstoelen bieden een
voortreffelijke zit. Doordat de kus-
sens van de zittingen en'de rugleu-
nmgen aan de zijkanten dikker geka-
pitonneerd zijn geven ze een goede
zijwaartse steun. De bestuurders-
stoel is in hoogte verstelbaar, zodat
m combinatie met de grote verstel-
baarheid in lengterichting iedereen
zijn optimale rijhouding kan vinden.
Zicht op dashboard en weg is prima,
al had ik persoonlijk even moeite met
de hoofdsteunen bij het achteruitrij-
den. Maar dan ontdek je al gauw dat
je middels de beide buitenspiegels
een goed uitzicht naar achteren kunt
realiseren en dan-is het alleen nog
maar een kwestie van even wennen.

Het dashboard is uiterst volledig
ingericht, maar zonder de overdaad
die wel eens aan een vliegtuigcockpit
doet denken. Enkele opvallende en
zinvolle details: de achterruitverwar-
ming wordt elektronisch bediend en
normaal na circa 15 minuten uitge-
schakeld. Als er teveel stroomgebrui-
kers tegelijkertijd worden ingescha-
keld, wordt - om het leegraken van
de accu te verhinderen - de achter-
ruitverwarming automatisch uitge-
schakeld en waarschuwt een knip-
perlichtje de bestuurder.

Veiligheid
Mercedes heeft zich m de loop der

jaren een uitstekende reputatie ver-
worven als het gaat om de mgebouw-
de veiligheid. Daarop is bij de 190-se-
rie niet bezuinigd. Geprogrammeer-
de kreukelzônes, toepassing van
hoogwaardig plaatstaal met een gro-
te weerstand tegen vervorming, een
extra dwarsbalk onder het dash-
board, nieuwe veiligheidsstuurin-
richting, stijve dakkonstruktie, het
zijn allemaal zaken die tot een verbe-
tering van het crashgedrag leiden en
medebepalend zijn voor de waarde
van een auto.

De Mercedes 190D mag dan wel een
„kompakte Mercedes" worden ge-
noemd, alle waar is naar zijn geld en
een auto van deze klasse met zoveel
voortreffelijke kenmerken ligt ook
qua prijs boven de middelmaat. Af
Utrecht, incl. btw kost hij ƒ43.869,-

De motor en de versnellingsbak zijn nagenoeg geheel ommanteld wat voor een
voortreffelijke geluidsisolatie zorgt. Het bovenste deel van de ommantelmg
klapt met het motorkapdeksel mee omhoog.

en dat is meer dan de gemiddelde au-
tomobihst voor zijn wagen pleegt uit
te geven. Maar wie over een budget
beschikt, dat hij dat kan en wil beste-
den, die zou met de 190D zeer beslist
een heel goede keus doen gelet op de
te verwachten levensduur, de exploi-
tatiekosten en, voor later, de inruil-
waarde.

Technische gegevens
Motor: 4 cilinder dieselmotor, bo-

ring en slag 87,0 x 84,0 mm, cilinde-
rinhoud 1997 cm3, max. vermogen 72
pk bij 4600 t/min, max. koppel 12,5
mkg bij 2800 t/min, kompressiever-
houding 22:1, transmissie: 4 versnel-
lingsbak, aandrijving achterwielen,
voorwielophaiiging: schroefveren
met schokdemper-geleiding, achter-

wielophanging d.m.v. 5 onafhan
lijke geleidearmen, schokdempc
met gasvulling, torsiestabilisat
voor en achter, remmen: servore
systeem met gescheiden circui
schijven voor en achter, vacui
rembekrachtiging, parkeerrem m
bedicningshandel op de middenti
nel; velgmaat 5Jxl4H, bandcnnui
175/70R 14 82 S; stuurinrichting l
gelkringloop; afmetingen: lengte •)
cm, breedte 167,8 cm, hoogte 13
cm, wielbasis 266,5 cm, spoorbree(
voor 142,8 cm, spoorbreedte acht
141,5 cm, draaicirkel 10,6 m., ii
brandstoftank 55 liter, eigen
wicht 1110 kg, brandstofverbruik
stansverkeer 7,5 1/100 km, bij ï)0 k
u 5,301/100 km, bij 120 km 6,9 1/1
km, max. snelheid 160 kin/uur; pr
.f 43.869,- incl. btw af Utrecht.

T

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

LtJO.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507-1 40 90 / 1 47 64

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507 - 1 88 12 / 1 57 05

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop? Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vr i j Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks Inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP

Verhuur, tafelt, stoelen,
porselein, enz., enz.

Tel. 02607-12164-13713
WATERDRINKER

TE HUUR:

2 KAMERS
met gebruik van

keuken en douche
voor permanente

bewoning.
Tel. na 20.00 uur:
02507 -1 63 13

FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Koof/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

GEVRAAGD:

ervaren
verkoper/ster
met enige ervaring
in lederbranche.

Tel. 155 21

Zandvoorts nieuwsblad

^H

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122.1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

TE HUUR
per 1 augustus:

ongemeub.
boven-etage

best. uit: 1 grote en
1 kleine kamer met

gebruik van bad-
kamer met bad.

Tel. 157 71,
na 19.00 uur.

TE HUUR
per oktober:

representatieve
WINKELRUIMTE

gelegen in
Zandvoort-Centrum.

Inlichtingen:
tel. 02507 • 1 2510

Vöóir

OPEL
, ' ' , - . -•: e h " : : . . . • : . : • ; •\ ''

ISUZU

Te huur gemeubileerde
KLEINE SLAAPKAMER
ƒ 350.- all-in. Bilderdijk-
straat 11, Zandvoort.

HILLEGOM - ANTIEK.
Honderden gezellige meub.
in vele houtsoorten v. be-
taalb. prijzen, ook klein an-
tiek. Leidsestr. 122 in tuin-
centr. Dagel. geop. koop-
avond. 02520-20993.

T.h. gemeub. ETAGE voor
l pers., 750.- p.m. all-in.
Met borgsom. Bilder-
dijkstr. 11, Zandvoort.

* Ervaren HULP in de
huish. gevr. 4 uur p.w.,
12.50 p.u. Tel. s.v.p. zon-
dagmorgen tussen 8.30-
10.00 uur 02507-16215.

* Vanaf september voor
permanent WOONRUIMTE
te huur gevraagd v. oudere
dame. Huurpr. tot 500.-
p.m. Ook evt. ruil mogelijk
met mod. 3-k. won. in 't
Gooi. Tel. 19112.

Wie kan mij zeggen wat
mijn oude eiken 3-drs.
LINNENKAST met gesle-
pen spiegel waard is. Ik wil
hem verkopen. Tel. 02507-
16522.

Welke timmerman kan
voor mij een KAST maken.
Gaarne eerst prijsopgave.
Tel. 02507-16522.
* Gevr. WERKSTER die wü
werken ca. 3 x p.w. halve
dag. 10.-p.u. Tel. 17822 na
18.00 uur.

naar:

21 van lent opel
zandvoort

* T.k. ZITHOEK, bestaan-
de uit 5 losse elementen,
ook als slaapbank te ge-
bruiken. Prijs 300.-.
Kruisstr. 14, tel. 02507-
13505.

Kam. Onnesstraqt 15,
2041 CB Zandvoort.
TeL 02507- 15346

Te koop aangeboden:

PERCEEL
BOUWGROND

IN ZANDVOORT
Brieven onder nr. Z 781

bureau van dit blad.

* T.h. 6-pers. STA-CAHA-
VAN op mooie camping bij
Oisterwijk (NB) in bosrijke
omg. v.a. 25O.- p.w. Veel
recreatie, huisdieren toe-
gest. Tel. 02290-36669 -
04242-19271 na 18/8.

T.k. gevr. TROFEEËN-
KASTJE. Tel. 02507-
17301.
* Volleybalver. Sporting-
OSS zoekt nieuwe LEDEN
voor seizoen '84/'85, zowel
senioren als jeugd v.a. 8 jr.
in competitieverband of re-
creatief. Tel. inl. 12543 en
18910.
* Gevr. zelfstandige huis-
houdelijke HULPEN bij
wisseling badgasten. Tel.
02507-15668.
* Is bij u mijn PARKIET
binnen gevlogen?- Roep-
naam Peter. Wit kopje,
geelachtig van kleur. Om-
g.Kostverlorenstr. Inl. ho-
tel Faber, Kostverlorenstr.
15, tel. 12825.
* Wie is genegen een oude-
re dame te VERZORGEN.
Kond. en tijd n.o.t.k. Tel.
02507-14339.

Voor voodelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

W. BLUYS
Bloemenhuis

Winkelcentrum Nw. Noord
kaaps viooltje

1.95
T.k. VRIESKIST, inh.

350 1. Prof. Zeemanstr. 27,
tel. 02507-13745.

* T.k. kl. vierk. TAFEL m.
uitsohuifbladen, 25.-;
z.g.a.n. 2-pits gasstel, 50.-;
nieuwe koperen brieven-
bus, 20.-. Bilderdijkstraat
11, Zandvoort.

T.k J paar bijna nieuwe
STIJGBEUGELS, 30.- en 6 l
zoutzuurfles, 20.-. Tel.
02507-12617.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolomme
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagin.
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslnuisplein 2, 2042 JM Zanc
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, !43i
AG Aalsmeer.

• Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie.
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfwes
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerde
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van hel Art
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsbla
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke adverlenlieco
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummer
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hè
verspreidingsbied één kranl verstuurd, hiervoor wordt / 1.0'
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisci
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.296'
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC An>sterdam^_

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATfcUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25
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die moet u proeven!
Een sprankelende halfdroge witte wijn

in handige meeneem-doos

Nog steeds
een begrip
voor kwaliteit

GROENTE CONSERVEN
ÉÉN PERSOONS BLIKJES

*SPERCIEBONEN
* RODE KOOL
* WORTELTJES

NU DUBBELPAK
inhoud

SUPERCAN'S
dus nog meer inhoud

VRUCHTEN NECKTAR
abrikozen, sinas, perzik/sinas

abrikoos/sinas en tomaat
ZEEUWS
MEISJE
TAFEL-
MARGARINE

VAN NELLE
THEEZAKJESCOCA COLA of

SEVENUP ouderwets lekker
GEEN4-WMAAR:

INHOUD

TOMATEN KETCHUP SMEERLEVERWORST
de enige echte en dat proeft u

GROTE FLES 850 ml
PER STUK
200 GRAM oetker

MIX VOOR
RANG

FRUITROLLËN
VAKANTIE?

DAN....
PAK BIOTEX

MEE!
een d i rekt-
klaar produkt
(slechts 15-20
min. baktiid)

ook geschikt voor machine was

GROOT PAK
E5 FORMAAT

NU IN EXTRA
GROOT PAK
LIEFST 750 GRAM HAPKLARE BROKJES

MAAR:en met zegels voor zo'n mooie
exotische pareo

GROTE FLES
200 ml* vleesbrokjes

* vlees en vis
* vlees en kip 4 "W£ *§ Off
*vlees en wild jkfU ltf«U

stuks

GEEN 4t95

EN BINNENKORT OOK:
HILVERSUM - HILVERSHOF
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Opbrengst dagboek bestemd voor derde wereld
; oktober 1982: 20.15 uur.

Moe, erg moe. Ik heb niet geslapen en ben in één ruk doorgegaan.
De temperatuur is op het moment ondraaglijk. Als er geen ventilato-
ren aanstonden, zou ik in katzwijm vallen.

Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk ni'n eerste indrukken op te
schrijven. Iedereen is erg hartelijk, de zusters zijn erg vriendelijk en
behulpzaam. De ellende is onbeschrijflijk, overal stof en viezigheid.

Het eerste halfuur binnen in het huis moest ik aan de lucht wen-
nen, want het stinkt hier als een beer. De kindertjes zijn erg lief, maar
ook aan hen moet ik wennen. Ik schrik in ieder geval niet meer zo
van ze. Alleen is het vreselijk gênant wanneer die kinderen aan mijn
been hangen te kwijlen en „uncle, uncle" roepen".

reden door een auto. Ze moesten het
lijk bij liet ziekenhuis zelf ophalen.
Een belachelijke situatie. Er zit
slechts een laken omheen en van-
nacht blijft hij liggen op de keukenta-
fel, waaraan overdag de iets oudere
kinderen eten Morgen gaat hij m een
spaanplaat kistje en hoeps de grond
m Ik heb meteen geen honger meer",

maar met veel humor, en een vlijm-
scherp beschrijven van de situaties
zoals die in Pakistan voorkomen.

„Vandaag kwam er een moeder
van een meisje dat hier in het huis
meehelpt. Moeders wilde dat het
schaap morgen ging trouwen, en had
een foto van de echtgenoot in spe
meegenomen Dat is heel gewoon bij
Moslims. Te gek om los te lopen!!
Trouwen naar aanleiding van een
leip pasfotoolje, ha ha. Truus vertel-
de mij echter dat het al haar vierde
„man" was, en er niets aan de hand
was. Dat bleek ook wel, want het
meisje weigerde spontaan en moeder
ging er knjsend vandoor. Wat een gil-
ler".

in het Huis van Geluk

Uitgave
Nu twee jaar later is dit dagboek

van Tmo Stuy uitgegeven, dit is be-
wust gebeurd zoals hij zelf zegt in het

voorwoord „Dit boekje geef ik uit om
geld in te zamelen. Geld voor bijvoor-
beeld een nieuwe rolstoel voor Nma,
een 110 kilo wegende goedaardige
mongolpide meid, of voor nieuwe
beugeltjes voor Rufïa die al jaren aan
polio lijdt.

Want zuster Lemmens mag dan in
Karachi geen onbekende zijn, m
Zandvoort en een groot deel van Ne-
derland is zij dat evenmin. Veel geld
is er in de loop der jaren in Zandvoort
en ver daar buiten al bijeen gebracht
voor zuster Lemmens en haar „Hui-
zen van Geluk", maar het is nimmer
genoeg, er is altijd een tekort.

Daarom is Tmo in Zandvoort de
boer opgegaan en heeft een uitgever
gevonden die de produktiekosten, zo-
als ontwerp, zetwerk, werktekemn-
gen en lithografie voor zijn rekening
nam.

De drukker en binder produceren
dit boekje tegen kostprijs, en Tmo
zelf wil er geen stuiver aan verdienen.

De opbrengst komt dus praktisch
geheel ten goede aan de Stichting
Thuisfront zuster Lemmens, Postbus
446, 6130 AK Sittard.

op 11 december schreef Tmo:
„Truus kocht daar ook nog even

zeven rolstoelen voor de kinderen
hier. Dat was hard nodig. Ik vraag
mij af hoe lang deze heel blijven,
want alle voorgaande waren zo weer
kapot. Vanavond ben ik naar het
kerstspel van de poliopatientjes m
Lemmens Homes wezen kijken. Het is
erg ontroerend om die kindertjes in

hun beugeltjes te zien zingen en dan-
sen. Ja, erg mooi. Vanavond ook
weer lol gehad met de zustertjes. Ik
imiteer af en toe een kindje uit het
huis en dan komen ze niet meer bij.
Da's nou mijn bijdrage aan de pplos-
sing van het Derde Wereldgebeuren.
Debbie een van zijn lievelingetjes
kreeg vanmiddag weer een hevige
epilepsie-aanval. Ik was meteen een
'uur van slag af. Het is erg om toe te
kijken zonder iets te kunnen doen.
Na ruim twee maanden kom ik tot de
ontdekking dat het hele gebeuren me
toch meer doet dan ikzelf dacht".

Tmo heeft nu deze oplossing ge-
vonden voor een bijdrage aan het
Derde Wereldgebeuren. De ver
koopprijs van dit boekje bedraag
ƒ10,-.

Meerdere exemplaren kunt u be-
stellen door liet overmaken van ƒ 10,-
per boekje op girorekeningnummer
4273063 van Impress Publicity te
Zandvoort onder vermelding van
„Mijn dagen in het huis van geluk"...

Omgaand worden dan de bestelde
exemplaren toegezonden.

Het is de bedoeling van Tino om in
het najaar opnieuw een bezoek te
brengen aan zijn vrienden in het ver-
re Karachi. Er bestaan plannen om
dit te doen met nog een aantal Zand-
voorters, en zij willen met met lege
handen aankomen. Wanneer u het
boekje koopt, dan wordt het werk
van tante Truus direct gesteund, het
is de moeite waard!

MARGREET ATES
Tino Stuy in Karachi

Eén van de eerste bladzijden van
het boekje, of liever het dagboek van
Tino Stuy, toen twintig jaar oud, die
op 30 september 1982 naar Karachi,
Pakistan, vertrok om zijn oud-tante,
zuster Truus Lemmens een handje te
gaan helpen bij haar werk voor de
verschoppelingen van deze hoofd-
stad.

Tino's tante Truus, de zuster van
zijn grootvader, vertrok zo'n dikke
veertig jaar geleden naar de missie
als zustervroedvrouw en heeft ruim
23 jaar met melaatsen gewerkt.

In het begin van de zeventiger ja-
ren begon ze echter met het opzetten
van een keten van tehuizen voor de
verschoppelingen uit de Pakistaanse
maatschappij.

In het grootste huis „Dar UI Su-
kun", hetgeen Huis van Geluk bete-
kent heeft Tino Stuy zevenenzeven-
tig dagen doorgebracht.

Hij leerde ze kennen de bewoners
van deze huizen, de patiënten van
zijn oudtante en schrijft erover zoals
het op hem, een „verwende Westerse
jongen uit Zandvoort", overkwam.
Het is zeker geen dagboek geworden
van zuiver ellende en louter menslie-
vendheid. Integendeel, het is een ge-
woon dagboek, met navrante details,
zoals:
00.30 uur:

Er is vanmorgen een oude man uit
een van de huizen van Truus aange- Tante Truus met „haar" kinderen.

RUIM 250 RENNERS AAN DE START
ZANDVOORT - De vierde

Ronde van Zandvoort, die op
woensdag 24 juli van start gaat,
belooft weer een grandioos wie-
lerspektakel te worden. Dat werd
wel duidelijk uit het enthousias-
te verhaal van voorzitter Jan van
Riessen van HSV De Kampioen,
die het festijn ook nu weer orga-
niseert in samenwerking met
plaatselijk tweewielerbedrijf Pe-
ter Versteege.

„Het wordt weer een plezierige
avond voor de ongetwijfeld dui-
zenden kijkers", meent Van Ries-
sen. „Ook nu hebben we iets
nieuws en wel een koers voor
nieuwelingen. Daarvan komen er
40 aan de start. Dat lijkt niet
veel, maar voor deze jonge kna-
pen tussen de 15 en 17 jaar is het
genoeg op het 1200 meter lange
parcours. Bij de deelnemers zijn
onder meer de Zandvoorters Jac-
co Versteege en Robert Wester-
man en verder bekende jongens
als Ruud v.d. Klis, Marco van
Son en Henny de Jong."

Na de nieuwelingen zullen er aan-
merkelijk meer liefhebbers en vetera-
nen op de pedalen gaan staan en wel
110. „Dat was het maximum", aldus
de organisatoren. „We hadden 170
aanmeldingen en we hebben er dus
60 moeten teleurstellen. Een voor-
deel daarbij is dat we nu op kwaliteit
hebben kunnen selecteren. In het
rennersveld verschijnen onder meer
Cor Lemmes, Willem Vlaanderen,
Ron Bakker, Henk Buis en Co Zo-
mer, om maar een paar cracks te noe-
men".

Boordevol zit ook de categorie van
de amateurs. Ook daar gaat een
groep van 110 renners van start. „We
hadden hier 130 aanmeldingen en dat
bewijst wel dat de Ronde van Zand-
voort populair is", vertelt Jan van
Riessen. „Het veld is uitermate sterk
bezet, met onder meer de winnaar en
nummer twee van de recente Ronde
van het Kopje van Bloemendaal, te
weten Jan van Wijk en Rob Klinge,
de twee snelsten bij de vorige Zand-
voortse ronde Ron Bessems en Henk •
Jan Buis en verder noem ik dan maar
Ab Harris, Peter Pieters, Ron Vroom,
Hank Havik en Peter v.d. Knoop. En
natuurlijk niet te vergeten de Zand-
voorters Folkert Paap, Piet Schijff,
Wim Koene en Leo Keesman."

De Ronde van Zandvoort speelt
zich woensdag weer af op het beken-
de parcours Haltestraat, Louis Da-
vidsstraat, Prinsesseweg, Koningin-

m Wielerronde van
Zandvoort wordt
weer 'n spektakel
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Woensdag razen de snelle pedaleurs weer over het Zandvoortse parcours.
Hier een paar rappe amateurs in de bocht.

neweg, Kostverlorenstraat, Halte-
straat en het programma ziet er als
volgt uit:
17.15 uur: nieuwelingen (40 kilome-
ter);
18.30 uur: liefh./veteranen (50 kilome-
ter9;
19.45 uur: amateurs (90 kilometer).

Peter Versteege wil nog kwijt dat
de organisatoren weer veel medewer-
king hebben gehad van gemeente,
politie en sponsors. „Verder is het ui-
teraard belangrijk dat het parcours
tijdig vrij is en blijft", aldus Verstee-
ge. „Laat men tijdens de koers alsje-
-blieft niet oversteken."

Provinciale
nieuwsbrief
energiebesparing

HAARLEM - Het Provinciaal Bu-
reau Energiebesparing (PEB) heeft
nieuwsbrief nr. 10 '84 uitgebracht.
Hierin wordt aandacht besteed aan:
ervaringen met zonneboilers in de
woningbouw (waarin een oproep voor
deelneming aan door het rijk gesub-
sidieerde demonstratieprojecten), de

bouw van Nederlands grootste wind-
molen in de Wieringermeer, de ener-

- gie-adviesbus van de SVEV (Stich-
ting Voorlichting Energiebesparing
Nederland), een handleiding over
energiezuinig bouwen, een brochure
en handleiding over windmolens
voor energie-opwekking en medede-
lingen over gewijzigde subsidierege-
lingen.

Een exemplaar van de nieuwsbrief
kan worden aangevraagd bij het PBE
Noord-Holland, Vijverweg 22, 2061
BX Bloemendaal, tel. 023-270804 of
bij bureau voorlichting van de pro-
vinciè.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimii

Fiets-expositie in
Bieb

ZANDVOORT - Naar aanleiding
van de Tour de France wordt in de
openbare bibliotheek op dit moment
een expositie gehouden van mini-
fietsjes, vervaardigd door de Zand-

i voorter Klaas Koper. De expositie
die in een van de vitrines kan worden
bekeken, duurt tot 13 augustus.

IIIMlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIillIIIIIIIIIIII

Terug van weggeweest, Kan
gemeld worden dat ik een
prettige vakantie heb gehad.
Wij hebben alles meegemaakt
wat het Hollandse weer kan
bieden, dus temperaturen van
de winter, lente, zomer en
herfst met bijbehorende
weersgesteldheden, zoals
daar zijn, wind (heel veel, con-
stant noordwest), zon (heel
weinig op vier dagen na),
windstilten, hagel, onweer,
mist, voor de verandering een
windhoostje). We hebben
werkelijk niets gemist, behal-
ve sneeuw en vorst.

Desondanks hebben wij
toch een leuke tijd gehad en
zijn vol goede moed begon-
nen. Prettig te merken dat
ook de strandpachters er de
moed inhouden, want het kon
nog steeds komen... dat goede
weer dan.

Geruchten
Wonderlijk de stroom van ge-

ruchten die elders in het land op-
geld doet. Ik werd tenminste ge-
confronteerd in Heemstede met
de mededeling „dat het in Zand-
vcort zo slecht gaat met de pach-
ters. Er zijn al verschillende fail-
liet, en één heeft zijn spullen al ge-
pakt".

Niet om het een of ander, zulke
mededelingen zijn waard om na-
gegaan te worden, en blijken dus
uit de grijze regenlucht gegrepen
te zijn.

Wél zegt een strandpachter:
„Het kan natuurlijk zijn dat wij

zelf die geruchten in de hand
werken, want de mensen zeggen
zeker twintig keer op een dag:

„Het gaat slecht hé".
Als je dat nu zo vaak hoort dan

zegje wel eens:
„Ja, nog even en ik ben failliet".
Nu denk ik dat, wanneer je twee

meter weg bent die lui tegen el-
kaar zeggen:

„Hoor je dat? Hij denkt dat hij
failliet gaat".

Wanneer ze 's avonds op de bou-
levard staan nou dan ben je al
failliet volgens de verhalen."

Dus allemaal uit de lucht gegre-
pen, net zoals de verhalen vorig
jaar dat de pachters in een zomer
„binnen liepen".

Tot nu toe lijkt het wel op 1981,
eenzelfde weerbeeld, een koud
voorjaar, een waardeloze juni- en
julimaand, maar een grandioze
augifttus en september.

„Maar het kan ook nog zo slecht
worden als 1954", zegt een ver-
grijsde vroegere strandpachter.
En die man kan verhalen vertel-
len over slechte tijden en zomers,
dan loopt het water je over de rug.

Vuurwerk
Voor komende zaterdag is weer

het vuurwerk gepland. Wanneer
het mee zit wordt het rond half elf
's avonds afgestoken voor de Ro-
tonde.

Wanneer het mee zit, wordt het
een prachtige vertoning, met veel
mensen die daarvan op terrasjes
kunnen genieten.

,4,
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Wachtend op de zomerzon

Wanneer het mee zit, dan heb-
ben de strandpachters ook ant-
woord op hun vraag gesteld aan
de voorzitter van het strand-
schap.

„Wanneer het vuurwerk wordt
afgestoken. Wat zijn de criteria?
Bij welke windkracht en win-
drichting wel, en wanneer niet?"

Deze vragen werden schriftelijk
gesteld naar aanleiding van de
schade die enkele pachters had-
den van het vuurwerk vorig jaar.

Wanneer het misschien een
beetje meezit, ploft de brief met
het antwoord maandagmorgen in
de bus, en tja, kijk als het mee zit,
dan had dat niet meer gehoeven,
want dan hebben ze zaterdag al
ontdekt wanneer er wel, en wan-
neer er geen vuurwerk wordt afge-
stoken.

Dus nu geen lastige vragen stel-
len, maandag, of liever zondag-
morgen weten wij allemaal het
antwoord op deze vraag.

Touwtrekken
Niet figuurlijk, dat wordt al zo-

veel gedaan in Zandvoort, maar
letterlijk en dan nog wel op het
strand. Voor Filmer.

Het evenement is gepland op
zaterdag 18 augustus, en heeft de
naam gekregen „Eerste Zand-
voortse Touwtrekkampioen-
schappen". Er wordt een wissel-
beker beschikbaar gesteld door
Filmer, het evenement wordt
georganiseerd door AFAFA.

Er zijn echter nog te weinig
teams beschikbaar, daarom-
...meldt u aan.

Een touwtrekteam bestaat uit
acht mannen of twaalf vrouwen,

een team dient herkenbaar te
zijn, dus uniforme kleding (T-
shirts met plakletters zijn snel ge-
maakt).

Het touw dient tijdens het trek-
ken gespannen te blijven, bij plot-
selinge loslating volgt diskwalifi-
catie.

Kleefmiddelen, zoals hars voor

de handen mogen met gebruikt
worden.

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 20.-
per team en dient direct bij inle-
venng van het formulier te wor-
den betaald.

Het inschrijvingsformulier
moet voor 8 augustus 1984 ingele-
verd zijn bij de AFAFA-accom-
modatie, Brugstraat 15-17 in
Zandvoort. Het liefst door de
week 's avonds omdat er dan al-
tijd iemand aanwezig is.

ledere deelnemer krijgt een
aandenken.

Met meerdere teams mag inge-
schreven worden.

Inlichtingen worden verstrekt
door: AFAFA, telefoon 17814. Jo-
han v.d. Veen, 16496 en René
Kamperman, 13115. Uiteraard
ook bij Jan Filmer, strandtent 12
kunt u inlichtingen krijgen.

Verenigingen, bedrijven, parti-
culieren en andere gegadigden
worden uitgenodigd zo spoedig
mogelijk in te schrijven.

Omdat Zandvports Nieuwsblad
slechts over vier vrouwen be-
schikt zoeken wij acht sterke ke-
rels die onze kleuren kunnen ver-
dedigen, wie o wie meldt zich
aan?

Jazz
Behalve het touwtrekken op 18

augustus zijn er toch nog wel en-
kele leuke dingen in het verschiet,
behalve het vuurwerk dan.

Ten eerste de miss Beach-ver-
kiezing bij Riche op de 29ste.

Hebben alle mooie vrouwen
zich al aangemeld? Want volgens
kenners beschikt het Zandvoort-
se strand op warme dagen „over
weergaloos mooie vrouwen", wij
citeren dit maar even. Dus het
kan nog, niet voor niets kun je als
je wint drie dagen uitrusten in Pa-
rijs.

Aanmeldingen met pasfoto bij
de VVV. Schoolplein. Het evene-
ment begint om 12.00 uur. Behal-
ve de dames zijn er ook nog ne-
venaktiviteiten, dus het kan ge-
zellig worden.

Bijzonder gezellig lijkt het jaz-
zweekend te worden. Ook dit jaar
weer jazz on the beach en wel op
zaterdag en zondagmiddag. Di-
verse jazz-formaties komen bij
Freddy & Paul, Take Five, John-
ny, Club Maritime, Seagull en
Filmer's.

Vorig jaar was het bijzonder ge-
slaagd, en daarom wordt er ook
dit jaar alles aan gedaan om de
grote namen uit de jazz op het
strand te krijgen. Houdt deze
middagen, 4 en 5 augustus dus
vrij om naar het strand te gaan.

Kinderen
Enthousiast vertrekken mo-

menteel weer iedere morgen zo'n
dikke 200 kinderen naar het
Zandvoortse strand. De deelne-
mertjes van het Jeugdstrand
Zandvoort uit Amsterdam. Er zijn
er bij die al voor het derde jaar zo
hun zomervakantie doorbrengen
en aan de enthousiaste toeten te
zien, bevalt het hen best.

Voor de strandwacht een uit-
breiding van hun aktiviteiten,
want de rij grote tenten op het
zuidstrand, nodigen uit tot schui-
len of slapen.

Tenminste dat is voorafgaande
jaren gebleken. „Daarom blijven
er een aantal van ons slapen,
want voor dwalers en late wande-
laars blijken onze tenten een on-

weerstaanbare aantreKKings-
kracht uit te oefenen", vertelt de
kampleiding.

Een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht oefenen trouwens
ook de paviljoens uit.

Vorige week donderdagmorgen,
of liever even na middernacht
werd de politie gewaarschuwd
door een late strandwandelaar
dat hij bij een paviljoen enkele
cassettes en pakjes sigaretten
had zien liggen. De politie ging op
onderzoek uit, en jawel hoor inge-
broken in de „tent van Ouwe Jan
Brand van vroeger".

De strandwacht was net ge-
weest, en had de hielen nog niet
gelicht of het was raak.

Strandpachter let op uw zaak,
is dan ook het advies.

Oplettend
Oplettend blijken ook te zijn de

Zandvoorters die aan de boule-
vard wonen. Vaak komen bij de
politie juist van deze burgers de
eerste meldingen binnen wanneer
er op zee noodsignalen worden
uitgezonden.

Zo ook zondagmiddag om-
streeks 18.42 uur. Een dame had
een oranje lichtkogel op zee waar-
genomen en pakte kordaat de te-
lefoon om de politie te waarschu-
wen.

Door de politie werd onmiddel-

lijk Schevemngen radio en de
KNZHRM van het gebeuren in
kennis gesteld. Het bleek dat van-
uit IJmuiden reeds de Johanna
Louise was uitgevaren om het
zeiljacht „Manuia" veilig de ha-
van binnen te loodsen. Het 12 me-
ter lange zeiljacht had en gebro-
ken roer, en had om assistentie
verzocht. Het jacht werd naar de
haringhaven in IJmuiden ge-
sleept waar de opvarenden op
verhaal konden komen.

Triest was de vondst van het li-
chaam van een 44-jarige vrouw
uit Amsterdam dat door de
strandpolitie vorige week woens-
dagmorgen ter hoogte van km.
paal 69.750 werd aangetroffen.
Van enig misdrijf is niets geble-
ken, en de overledene werd oyer-
gebracht naar het martuarium
aan de Poststraat.

Goed nieuws wordt eveneens
gemeld.

„Je zult het niet willen geloven,
maar het hek bij de Rotonde is ge-
repareerd", was een mededeling
waar wij nu al maanden op heb-
ben gewacht. Sinds de schotten
voor het winterstuifzand door PW
werden verwijderd, hebben wij op
dit bericht gewacht.

Zo zie je maar weer. Lang ge-
wacht en stil gezwegen, nooit ge-
dacht en toch gekregen.

Misschien is het met de zomer
wel hetzelfde.

Tot ziens!

„Daar stond ik, ik kon niet anders", meldde de fotograaf toen hij zijn wekelijkse opdracht „een zonnig plaatje
van het strand te maken" deze week ging uitvoeren
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ace»festival met een bont
ZANDVOORT - Het gratis

negankelijke Racefestival op
et circuit Zandvoort, dit jaar op
ondag 22 juli a.s., trekt sinds
977 vele tienduizenden naar de
utoraces. Gratis toegangsbewij-
en zijn verkrijgbaar bij alle
oyota- en Renaultdealers in Ne-
erland. Er wordt een rijk ge-
chakeerd programma aangebo-
en, waarin alle klassen die van
et nationaal racepakket deel
itmaken aan bod komen. Naast
e autoraces zijn er ook presta-
elopen en een wedstrijdloop,
loofdmoot is, naast de Produk-
etoerwagenrace met voor de
weede maal dit jaar de Renault

Turbo-equipe Jan Lammers/
lichel Bleekemolen, ongetwij-
Id de race over 15 ronden om de

"ownsend Thoresen Euroseries
ormule Ford 2000. Maar zeker
iet weg te vlakken zijn de ande-
e races met Toyota Corolla's,
ormule Fords 1600, Austin Me-
ro's en Sports 2000. Tussen de
aces door, geeft Jan Lammers
en demonstratie met de Canon
orsche 956 B Groep C, waarin
ij deelneemt aan het wereld-
ampioenschap.

boksnce
Zondag vrij
entree op circuit

Een onderdeel van deze dag vormt
de Toyota Corolla-race.

Behalve paardekracht, ook
benenkracht op het circuit.

werk waarbij niet wordt gekeken op
een afgereden koplamp of deurknop.

Op herhaling

pannend

De snelste raceklasse in Nederland
de Formule Ford 2000, open race-

agens voorzien van een twee liter
lotor. Zondag 22 juli een ronde voor
e Townsend Thoresen Euroseries op
andvoort. Rijders uit vier wereldde-
n en van tien nationaliteiten heb-
en voor deze serie tot nu toe punten
escoord. De term Euroserie is dus ei-
enlijk niet op z'n plaats, er kan beter
isproken worden van Worldserie.
an de tien races dit jaar zijn er tot
u toe vijf verreden. De Braziliaan
aurizio Sala gaat met drie overwin-
ngen aan de leiding met 60 punten.

Op de tweede plaats de Ier Martin
Donelly en de Australiér Neil Cun-
ningham met 44 punten. De Neder-
landse azen, kampioen Lammie v.d.
Heuvel en Marlborocoureur Peter
Kox zullen een zware dobber krijger
aan al dit buitenlandse geweld.

Eenzelfde soort wagens, maar dan
met een Ford 1600 cc-motor gaan
vechten voor kwalificatie voor de fi •
nalerace om het Europees kampioen-
schap dat op zondag 16 september
plaatsvindt op het Zandvoortse cir-
cuit. De eerste tien rijders mogen aan
de eindstrijd meedoen, hetgeen dus
een spannende zaak wordt voor de
deelnemers. Naast een contingent
buitenlanders die" in deze serie hoog;
scoren, dienen de Nederlandse cou-
reurs Maarten Bottelier, Gert Val-

kenburg, Wim Franssen en Ben van
Bilderbeek punten te halen om van
deelname, medio september, verze-
kerd te zijn.

Toyota Corolla Trophy

Een uiterst' spannende strijd aan
de kop van het Nederlands kam-
pioenschap om de Toyota Corolla
Trophy. Evert Bolderhey met 70 pun-
ten op kop, gevolgd door John Vos
met slechts twee punten minder.
Jaap v.d. Ende staat met 54 punten
op de derde plaats en is dus nog niet
kansloos in deze titelstrijd, die zich
kenmerkt door zeer felle gevechten in
het hele veld. Twaalf ronden stunt-

De bijzonder enerverende toerwa-
genrace van 2e pinksterdag krijgt op
22 juli haar vervolg. Jan Lammers en
Michael Bleekemolen in hun Renault
5 Turbo's tegen de uiterst snelle Maz-
da en spektakulaire Camaro's zullen
voor een spannende wedstrijd over 12
ronden zorgen. De Renault-equipe
krijgt versterking van de Belg Pierre
Dieudonné, die evenals Lammers in
de kleuren van CBS Electronics zal
rijden. Lammers wist de Pinksterra-
ce in de laatste ronde van Loek Ver-
meulen te winnen en deze laatste is
uiteraard belust op revanche. Een ra-
ce die de toeschouwers ongetwijfeld
op hun tenen zullen volgen.

cc Hans Ernst de beste vooruitzich-
ten heeft op het Nederlands kam-
pioenschap. In de klasse tot 1300 cc
mag Paul Welther m de Talbot met
14 punten voorsprong zich tot de ti-
telkandidaat rekenen. De racedag
wordt besloten met een race in de
Sports 2000-klasse en als laatste de
immer spannende en spektakulaire
Austin Metro-race.

Henny Hemmes staat in de klasse TT ,.
boven 2500 cc 13 punten voor op Hardlopen
Loek Vermeulen, beiden rijden in een
Camaro. Hans v.d. Beek heeft met
zijn Mazda slechts drie punten voor-
sprong op Rob Karst in de klasse tot
2500 cc, terwijl in de klasse tot 1600

Beginnen de autoraces zondag 22
juli om een uur 's middags, om tien

uur in de ochtend is er een naraioop-
programma met prestatielopen over
l, 2, 3, 4, of 5 ronden over de Zand-
voortse racepiste. Daarvoor kan wor-
den ingeschreven zondagochtend
vanaf half negen in restaurant de Vij-
verhut, vlakbij het circuit. Het par-
cours is vrij heuvelachtig en zeker
niet te onderschatten, 's Middags om
drie uur is er een echte hardloopwed-
strijd over l ronde van 4252 meter
met o.a. aan de start de Nederlands
kampioen 1984 Marti ten Kate, ter-
wijl de winnaar van verleden jaar
Klaas Lok ook van plan is te komen.
De stervoetballer van A.iax, Frank
Rijkaard, zal voor deze Ronde van
Zandvoort het startschot lossen.

Zeeschuimers
Michiel van Warmerdam, negende van
Nederland op 100 m schoolslag.

ierde
ZANDVOORT/AMERS-
OORT - Het tweede weekein-
e van de Nationale zwemkam-
loenschappen in het Amers-
ortse 50-m bassin bracht de

.•edstrijdploeg van de Zand-
oortse Zwem & Poloclub De
eeschuimers weer veel medail-
;s. In totaal maar liefst 25 stuks,
'aarvan 12 gouden, 4 zilveren en
bronzen plakken waarbij de

eeschuimers tegen 158 andere
wemverenigingen strijd moes-
pn leveren. In het totaalklasse-
ent op basis van de veroverde

ledailles rukten de Zeeschui-
iers op van een 29e plaats in
983 naar een fantastische 4e
laats in 1984. Dat was mede te
anken aan de verbreding van de
•edstrijdploeg die van 8 zwem-
ers en zwemsters in 1983 groei-

e tot 13 kandidaten in deze Zo-
aerkampioenschappen, en aan
e inspanningen van trainer
ïeorge Sieverding.
De twaalf gouden medailles wer-
en veroverd door: Ria Willemse (4),
:ans Jansen (3), Onno Joustra (3),
rander Halderman (2), Nico Wempe
:), Ruud Heeroma (1), inklusief de
iouden plak voor de estafette. Deze
jloeg toppers van de Zeeschuimers
brgde bovendien voor een groot aan-
ü zilveren en bronzen medailles,
en prachtige 3e plaats en een gewel-
ige 2e plaats waren er op de per-
)onlijke nummers van Ingrid van de
its en Karin van de Aar. Beide jon-
edames zullen zeker in de komende
iren van zich doen spreken met klm-
ende zwemprestaties. Met twee zeer
pede 4e plaatsen bleef Patricia Hee-
'i'tnans net buiten het eremetaal,
'en teleurstelling voor haar temeer
jmdat zij notabene de meeste toe-
[angslimieten voor deze kampioen-
fchappen had weten te verzamelen
n daardoor in theorie veel kans had
P juist zo'n medaille. Maar de tot in
100 sec. nauwkeurige electronische
jdwaarneming was onverbiddelijk,
i de estafette 4 x 100 m vrije slag
teisjes onder 16 jaar was ook Emmy
oning present. Voor deze ploeg he-

t as geen flitsende demarrages om de
Ereplaatsen. Een matige tijd van
34.83 sec. was goed voor een 15e
laats.
Om voor het eerst aan echte kam-

ioenswedstrijden mee te doen is een
rg spannende ervaring. Barbera de
Vit, Hanneke Koopmans en Michiel
an Warmerdam waren toch wel een
eetje zenuwachtig toen zij zich op-
telden voor hun zwemnummer. Een
Ie plaats voor Barbera op de 100 m
ugslag in 1.16.07 was een prima pres-
atie, in feite lle van Nederland in
aar leeftijdsgroep. Michiel van War-
lerdam startend in de Ie serie had
et nadeel niet een rechtstreeks duel
e kunnen aangaan met zijn mede-
ringkampipen Frank Huisman van
/wemvereniging Zeemacht uit Den
telder. Toch verbeterde hij zijn kam-
'loenstijd van 1.30.8 sec. en eindigde
P de 9e plaats (9e van Nederland) in
en tijd van 1.29.53. Hanneke Koop-
ians, waarschijnlijk toch wel bein-
loed door de sportieve heksenketel

het Amersfoortse zwemstadion
ieel boven haar tijd. Zij eindigde
aar 100 m schoolslag in 1.40.50 sec.
ezien haar goede zwemprestaties
an het afgelopen jaar zal zij zeker
an de partij zijn bij de volgende
ampioenschappen en ondanks haar

gdige leeftijd tot de ereprijzen
oordringen.

Uitslagen: 1500 m vrij: 3 Wander
^alderman 17.17.37, 100 m school: 6

Wander Halderman 1.16.60, Onno
Joustra Ie 1.12.5, Ingrid van de Fits,
1.21.73, 2e Nico Wempe 1.14.11, Hans
Jansen 3e 1.07.44, idem all-round
1.06.83, Ria Willemse 1.14.49, idem Ie
all-round, Hanneke Koopmans
1.40.50, Michiel van Warmerdam 9e
1.29.53, 200 m school: 3 Wander Hal-
derman 2.43.77, l Onno Joustra
2.44.42, Patricia Heeremans 7e
3.00.18, Ingrid van de Fits 9 2.55.13,
Nico Wempe Ie 2.38.03, all-round
2.47.44, Hans Jansen l 2.30.05, idem
all-round l 2.26.81, Ria Willemse l
2.41.74, idem all-round 2.40.16, 200 m
wisselslag pers.: 3 Wander Halder-
man 2.23.55, 3 Onno Joustra 2.23.64,
Patricia Heeremans 2.38.31, Ingrid
van de Fits 2.39.62, Ria Willemse 2
2.25.56, idem all-round 3 2.24.99, 100
m vlinder: 1.06.25, Onno Joustra
1.06.05, 400 m wisselslag: l Wander
Halderman 4.57.19, 4 Patricia Heere-
mans 5.31.36, 3 Ingrid van de Fits
5.26.79, 7 Nico Wempe 5.15.16, Hans
Jansen 4.44.48, 100 m rugslag: Onno
Joustra 1.11.31, 11 Barbera de Wit
1.16.07, 200 m vlinder: 11 Patricia
Heeremans 2.45.09,100 m vrij: 4 Wan-
der Halderman 58.76, Onno Joustra
58.55, Ruud Heeroma 5 57.12, 2 Karin
van de Aar 1.01.16, idem all-round
1.01.03, 200 m vrij: 4 Wander Halder-
man 2.04.28, idem all-round 2.12.14,
Onno Joustra 2.10.65, 11 Patricia

Heeremans 2.20.33, Karin van de Aar
2.16.30, 400 m vrij: 11 Wander Halder-
man 4.22.38, idem all-round 4.14.68, 4
Patricia Heeremans 4.53.26, 200 m
rug: Onno Joustra 2.32.12, Patricia
Heeremans 9 2.39.25, 800 m vrij: Pa-
tricia Heeremans 9.56.97,
Estafettes: 4x100 vrij j.o.16: Ruud
Heeroma, Nico Wempe, Wander Hal-
derman en Onno Joustra, brons in
3.55.87. 4 x 200 m vrije slag j.o.16:
Ruud Heeroma, Nico Wempe, Wan-
der Halderman en Onno Joustra,
brons m 8.41.17. 4 x 200 m vrije slag
meisjes 0.16.: Patricia Heeremans, In-
grid van de Fits, Emmy Koning en
Karin van de Aar, 15e in 9.34.83. 4 x
100 m wisselslag j.o.16: Nico Wempe
(rug), Onno Joustra (school), Wander
Halderman (vlinder), Ruud Heeroma
(vrije slag), goud in 4.22.65.

Tour Nieuw-Unicum
krijgt groots slot

ZANDVOORT - Nieuw-Uni-
cum is „wielren-gek" en dat zal
zo blijven tot de Tour de France
is afgelopen. Eigenlijk nog twee
dagen langer, want het slotfes-
tijn van de massale tourpool,
waarin 260 bewoners en perso-
neelsleden dagelijks gokken wel-
ke vijf coureurs de volgende dag
in de kopgroep zullen eindigen, is
pas op dinsdag 24 juli. Op de
voorgaande dinsdagen was het
pok steeds feest op De Brink: 3
juli.een rommelmarkt, 10 juli een
jeu de boules-toernooi en op 17
juli rolstoelraces en hometrainer-
wedstrijden.

Snel en behendig manoeuvreren
met een rolstoel bleek de mensen van
Nieuw-Unicum bijzonder goed af te
gaan. Janny Dissel legde het slalom-
en hindernisparcours af in de super-
tijd van 17,18 sec., op enige afstand
gevolgd door Albert van Hussen
20,98 sec. en Arjan Snijdewind 21,97
sec.
, Op de hometrainer waren het voor-
al de drie echte wielrenners Vroom,
Smit en v.d. Knoop, die de aandacht
van het dankbare publiek trokken.
Het trio amateurs, dat woensdag ook
bij de ronde van Zandvoort aan de
start komt, bestreed elkaar over di-
yerse manches over één kilometer en
in de finale moest de beslissing ko-
men. Rnn Smit bleek daarin de rap-
ste met 48,49 sec., Ron Vroom werd
tweede met 51,16 sec. en Peter v.d.
Knoop derde met 51,24 sec.

Met de pool gaat het ook uitste-
kend, vertelde organisator Cees Weij-
ers. Elke middag is er grote spanning
rond radio en televisie, als de uitslag
van de tour bekend wordt gemaakt.
„Voor vijf gulden kan men de hele
tour meespelen", vertelt Weljers.
„Voor de winnaar is er per dag een

tientje te winnen". Het publicatie-
bord meldt dat de gele trui op dit mo-
ment in bezit is van M. Willemsen
met 349 punten, op de voet gevolgd
door B. Witteveen 343 en L. Baesjou
336. Bij de ploegen leiden de Rappe
Trappers voor de Pedaal Douwers en
De Potters.

„Twee bekende wielrenners komen
op 24 juli de prijzen uitreiken en er
komt ook een geweldige artiest", ver-
klapt Cees Weijers. „Maar namen
noem ik niet". Het lijkt ook onnodig,
want er zal in ieder geval weer een
uitstekend Frans menu worden ge-
serveerd en de Olden Bis Band zorgt
voor gezellige muziek. Al voor het
einde is „Tour de France Nieuw-Uni-
cum 1984" een succes.

Openluchtmaaltijd
op Gasthuisplein

ZANDVOORT - Visliefheb-
bers kunnen zich op donderdag
19 juli tegoed doen aan versge-
bakken vis met sausjes, stok-
brood en een drankje, tijdens de
traditionele vismaaltijd in de
openlucht op het Gasthuisplein.
Vanaf halfacht brengt vishandel
het „Zeepaardje" het zeebanket
op de gedekte tafels, waarbij
folklorevereniging De Wurf
zorgt voor een authentiek tintje
van het oude Zandvoort. Er
wordt ook nog gezorgd voor een
muziekje. Bij slecht weer wordt
de maaltijd verschoven naar
donderdag 26 juli.
Volwassenen betalen vijftien
gulden, kinderen tien gulden per
portie met toebehoren, 65-plus-
sers ƒ12.50.

KIJKERS KREGEN GELD TERUG

Regen verknalde Dragster-races
ZANDVOORT — Stromende regen en een venijnige wind hebben

van het grootscheepse Dragrace-programma op het Zandvoortse cir-
cuit een meer dan trieste vertoning gemaakt. Zaterdag maakte de
natte baan het spectaculaire optreden van de super-opgevoerde au-
to's en motoren, jet-cars, voortgestuwd door straaljagermotoren,
acht-cylinder funny cars en andere race-fenomenen helemaal onmo-
gelijk. De nijvere organisatoren konden weinig anders doen dan het
Drag-festival af te gelasten en de drijfnatte kijkers hun dure geld
terug te geven. De volhouders konden na ruim twee uur voorberei-
ding tussen de buien door nog getuige zijn van een nieuw „wereldre-
cord", dat hen werd voorgeschoteld door Nick Holiday. De Rotter-
damse stuntman liet zich, bevestigd in een oude automobiel, door
een enorme kraan ophijsen tot 42 meter hoogte. Toen werd het vehi-
kel losgelaten en onverschrokken Dick stortte naar beneden. Op zes
andere wrakken, waarvan na de crash weinig onderdelen meer heel
waren. Wel van Nick, die onbeschadigd uit de ravage stapte en met
zijn stuntkornuiten een pilsje pakte op de goede afloop.

Dat was het dan voor de zaterdag.
Zondag was het al niet veel beter en
de achtduizend liefhebbers van snel-
heid, geluid, rook en vlammen kwa-
men maar karig aan hun trekken. Al-
leen de Amerikaanse snelheidsduivel
en wereldrecordhouder Sammy Mil-
ler waagde zich met zijn door een
ruimtevaartraket aangedreven ,,Va-
nishing Point" op het natte asfalt.
Maar die maakte er dan ook wel een
oorverdovend en oogverblindend
spektakel van.

Geïrriteerd door de storende regen
en een laaiende ruzie met Huub Ver-

meulen, die Miller's rocketcar had
volgeplakt met commerciële stic-
kers, raasde de kleine Amerikaan
eenmaal op volle snelheid langs de
volle hoofdtribune, die evenals de an-
dere opstallen langs de baan sidder-
de onder het motorisch geweld van
Sammy. Over de 200 meter deed hij
2,79 seconde en dat betekende uiter-
aard geen nieuw wereldrecord, maar
supersnel en gedurfd was het wel op
het vochtige wegdek.

De zon liet het afweten en ook de
enorme jet-cars met hun straalmoto-
ren, die werden ingezet om het natte
asfalt droog te blazen, slaagden daar-

in niet. Na een lange wachttijd moest
de speaker over vijven annonceren
dat de race-party over was. De spe-
ciale toestemming van burgemeester
Machielsen om tot acht uur in de
avond door te gaan met het race-ge-
beuren bleef ongebruikt. De door-
weekte kijkers dropen af met de we-
tenschap, dat ze volgend jaar op ver-
toon van hun kaartje vijftien gulden
reductie krijgen bij de Dragster-ra-
ces.

De circuit-directie had het goede
idee gehad een regenverzekering af te
sluiten. Publiciteitsman Dirk Buwal-
da daarover: „De premie was
ƒ 10.000,-, de verzekering bedroeg
ƒ 180.000,- en daarvan krijgen we nu
éénderde uitbetaald door de flop van
zaterdag. Toen hebben we een kleine
ƒ 30.000,- aan entreegelden terugbe-
taald."

Het was eigenlijk het enige licht-
puntje in een bewolkt weekend. De
tientallen opgepepte en felbeschil-
derde racemonsters, die deze keer
niet aan de start kwamen, werden
door de teleurgestelde coureurs weer
opgeladen, de laatste trouwe race-fa-
naten verdwenen rillend door de uit-
gang. „Laten we hopen dat het ko-
mend weekeinde met het gratis Ra-
ce-festival zonnig is", het een opti-
mist nog los. CENAV en courers zul-
len die hoop ongetwijfeld delen.
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Toen het even droog was... Twee jet-cars proberen de baan droug te blazen. Het lukte niet — het volk kon nat en triest

huiswaarts keren.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
ppstduivenvereniging PV Pleines
hield oplangs twee wedvluchten. De
eerste wed vlucht werd met jonge dui-
ven gehouden vanaf Duffel. De dui-
ven werden om 07.30 uur gelost en
vlogen een afstand van 143 km. De
eerste duif werd om 09.13 uur ge-
toond. Uitslag: l A. Molenaar: l, 41.
2. Th. Sinnige: 2, 9, 27, 48. 3. H. Terol:
3, 7, 10, 12,13, 49. 4. W. Driehuizen: 4,
19, 37. 5. R. Driehuizen: 5, 15, 17, 45,
46. 6. P. Peters: 6,8,14, 25,32. 35.42.7.

Hoe de duiven
vlogen

E. v.d. Meulen: 11. 20, 21, 33. 8. H. Hei-
legers: 16, 18, 29. 9. H. Vleeshouwers:
22, 24, 38. 10. Com. Koper: 23.11. J.P.
Heeremans: 26, 44. 12. J. Knecht: 28.
13. H. Steenbergen: 30. 14. C. Visser:
31. 15. R. Harms: 34. 16. J.B. Koper:

36, 39. 17. mevr. Alferink: 40, 43. 18.
A.C. Molenaar: 47, 50. 19. J. Harte-
veld: 51.

Er werd ook een wedvlucht gehou-
den met oude duiven. Deze duiven
vlogen vanaf Ruffel over een afstand
van 774 km. Ze werden om 06.15 uur
gelost en de eerste duif werd 20.23 ge-
toond. Uitslag: 1. W. Driehuizen: 1. 2.
J.B. Koper: 2, 8, 9 3. E. v.d. Meulen: 3.
4. J.P. Heeremans. 4, 5, 6. 5. H. Heile-
gers: 7, 10, 11.

Tonny
Zwaanenburg
weer in de race
ZANDVOORT - Tijdens het race-ies-
tival, dat op 22 juli a.s. op het circuit
Zandvoort verreden zal worden,
komt Zandvoorter Tonny Zwaanen-
burg aan de start in de Toyota Corol-
la Trophy. Een bijzondere rentree
voor de tengere snelle man, omdat hij
daarmee zijn 15-jarig jubileum viert
als coureur

Zwaantje
Als zondagmiddag het startsein

wordt gegeven voor de race zal
„Zwaantje" zoals hij door vrienden
wordt genoemd, ongewild terugden-
ken aan zijn lange mooie carrière en
hoe het allemaal begon. Zo'n dneen-
twintig jaar geleden was Tonny in de
pauzes en tijdens de vrije middagen
als eerste weg van school. Hij spoed-
de zich dan naar de anti-shpschool
van Rob Slotemaker om de baan nat
te spuiten, de auto's te wassen en
vooral om gefascineerd te kijken
naar het slippen van Slotemaker en
zijn pupillen.

Anti-slipinstructeur
Toen al, al op negenjarige leeftijd,

wist hij het zeker: hij moest en zou
coureur worden en dat hij daarvoor
talenten bezat had Slotemaker al
heel snel in de gaten. Zo werd Tonny
de jongste anti-slip demonstrateur
van Nederland en verbaasde de klei-
ne jongeman velen met zijn kunsten
op de gladde piste. Het zou nog jaren
duren voordat het echte race-werk
mogelijk werd, maar intussen bleef
Tonny de slipbaan nat spuiten, de
wagens wassen en koffie zetten voor
de cursisten. Al snel werd hij gepro-
moveerd tot anti-slipinstructeur en
liet Slotemaker hem af en toe rondjes
rijden op het circuit.

Races
Samen met Jan Lammers had Ton-

ny een jeugd als in een jongensdroom
en in 1970 was het zover. Dankzij de
niet aflatende inspanningen van Rob
mocht Tonny zich de eerste Neder-
lander noemen die zonder rijbewijs
een startlicentie verkreeg van de
KNAC. Als zeventienjarige kon hij
gaan racen en niet zonder succes. In
de loop der jaren zou hij zo'n veertig
overwinningen behalen en een bijna
ontelbaar aantal tweede en derde
plaatsen. De prijzenkast puilde uit.
Tweemaal werd hij Nederlands kaïn-
pioen en ook tweemaal algemeen
winnaar van de Michelin Cup.

Sponsoring
Vragend naar een hoogtepunt uit

zijn carrière vertelt Zwaanenburg-
„De mooiste overwinning was die m
1979. Samen met Rob Slotemaker
reed ik toen in een fabneks-Skoda
een twee uur durende Europa-Cup
race. Misschien staat deze race me zo
goed in mijn geheugen gegrift omdat
Rob kort daarna verongelukte". De
toen inmiddels met Mieke gehuwde
Zwaanenburg werd vader van een
prachtige zoon en zag zijn race-acti-
viteiten wat teruglopen, mede door
het gemis aan de nodige sponsoring.
Nu m dit jubileumjaar is er toch weer
een belangrijke sponsor opgestaan
In een gesprek met de heer De Jong,
manager van de Brinkmann Passage
te Haarlem, was het al snel rond. Van
het circuit kon een Toyota gehuurd
worden dankzij de Brinkmann Pas-
sage, terwijl Interstate Europe B V
uit Delft mede sponsor werd, door
het toezeggen van de zo zeer nodige
racebanden.

Om de race-liefhebbers kennis te
laten maken met de racewagen zal
Tonny donderdag 19 juli (inclusief de
avond) m de Brinkmann Passage
met zijn bolide acte de présence ge-
ven. Hij zal dan stickers en posters
meenemen en er zullen racefilms ver-
toond worden. Tevens kunnen kmde-
ren in de racewaren plaatsnemen om
zich gratis te laten fotograferen Voor
diegenen die het race-festival willen
bijwonen, heeft Tonny voldoende
gratis toegangskaarten bij zich Alles
bij elkaar een leuke happening in de
Brinkmann Passage en natuurlnk.
want dat heeft hij ons beloofd, een
extra spannende Toyota rac-e a s
;ondag mede dankzii de deelname

van dezr- jubilerende Tonny Zwaan-
enburg.

Nationale surftop
zondag in
Zandvoort

ZANDVOORT - Zondag 22 ju-
li organiseert de Zandvoortse
Windsurf Vereniging een wind-
surfwedstrijd die meetelt voor
het amateur kampioenschap,
branding windsurfen.

De eerste start zal om 10.30 uur
plaatsvinden De locatie die hiervoor
is gekozen is strandpaviljoen 1B, Tijn
Akersloot De te varen onderdelen
zijn: variobaan, slalom, longdistance
en jumpen. Beneden windkracht 3 5
Beaufort zal niet worden gestait en
wordt uitgeweken naar zaterdag 29
juli.

De Nederlandse surftop, waarbij de
Zandvoortse surfers aan de leiding
gaan heeft reeds ingeschreven. Voor
informatie van de wedstrijd en de
Zandvoortse Windsurf Vereniging
kan men bellen: 023-241585 of 02507-
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T EDERE vertrekkende en
-»- aankomende luchtreiziger heeft
op Schiphol te maken met controle
van zijn paspoort en eventuele
andere reisdocumenten. Die
controle wordt verricht door de
marechaussee, een militair korps,
dat onder andere de grensbewaking
tot taak heeft. Deze moet zo'n 1000
verschillende grensdocumenten uit
180 landen uit elkaar houden en
onderscheiden op echtheid. Altijd
moeten de marechaussees erop
bedacht zijn dat een paspoort vals
kan zijn, dat ermee is geknoeid of
dat men op een oneigenlijke manier
het land binnen wil komen. Tussen
degenen die geheel te goeder trouw
reizen bevinden zich misdadigers
met gestolen of vervalste
paspoorten. Maar ook zijn er
vrouwen, die om geen andere reden
dan ijdelheid hun geboortedatum
in een paspoort veranderen om
jonger te lijken.

door René de Leeuw

„Onze primaire taak op Schiphol is
grensbewaking," zegt adjudant L.S.J.
Cosman van het korps Schiphol. „Althans
wat betreft personen. De douane verzorgt de
grensbewaking ten aanzien van goederen."
De marechaussee heeft op Schiphol diverse
doorlaatposten in de vertrek- en
aankomsthal alsmede in het
bemanningencentrum en op Schiphol-Oost
bu het helikopterplatform. De
marechaussee-taak omvat heel wat meer
dan de gemiddelde Nederlander er bij het
passeren van de balie van ziet. Het werk
begint eigenlijk pas, wanneer iets niet in
orde lijkt of blijkt.

Weigeringen
In het afgelopen jaar heeft men 1446

vreemdelingen de toegang tot Nederland
geweigerd. Die voldeden niet aan de
voorwaarden van het in bezit hebben van
een ticket voor de terugreis en het hebben
van voldoende geld voor het verblijf in
Nederland. Of ze werden betrapt op het in
bezit hebben van valse papieren. Een aantal
vreemdelingen is toegelaten pas na het
storten van een garantiebedrag om te
voorkomen dat het Rijk moet opdraaien
voor de kosten van een uitwijzing. Bij
vertrek wordt dat geld weer netjes
terugbetaald. Ook worden wel de tickets
ingenomen, die men bij vertrek weer op kan
halen.

In beginsel worden de
luchtvaartmaatschappijen voor het
aanleveren van geweigerde vreemdelingen
aansprakelijk gesteld. In Amerika is het
zelfs zo, dat een maatschappij 1500 dollar
boete moet betalen voor het 'afleveren' van
een passagier, die niet door de
paspoortcontrole komt. Bovendien moet de
maatschappij de passagier naar het land
van herkomst terugvliegen.

In Nederland bestaan dergelijke boetes
niet. Wel moet de maatschappij de
geweigerde vreemdeling terugbrengen. Is
men in het bezit van een retourticket, dan is
dat geen probleem. Heeft hij of zij een ticket
voor enkele reis, dan kan het wel een
probleem worden. Dan moet de
maatschappij zelf voor de kosten opdraaien
en bovendien voor de kosten, die de

Marechaussee Schiphol onderschept
steeds vaker valse paspoorten

Paspoortcontrole op Schiphol. Foto Koninklijke Marechaussee

marechaussee maakt voor bijvoorbeeld
overnachtingen in afwachting van de
retourvlucht.

De maatschappijen worden zo gedwongen
zelf hun voorzorgsmaatregelen te treffen.
Bij het inchecken vragen ze voor moeilijker
bestemmingen paspoort, visum en andere
zaken te tonen. Zijn de papieren niet orde,
dan wordt de passagier geweigerd.

Het komt wel voor dat een zakenreiziger,
die uit een land komt van waaruit zowel voor
Engeland als Nederland een visumplicht
geldt, een bezoek brengt aan Engeland en
onverwachts ook nog even naar Amsterdam
moet. Hij heeft dan geen visum voor
Nederland, maar hij kan, wanneer verder
alles in orde blijkt, op Schiphol voor 72 uur
toestemming krijgen zich buiten het
luchthaventerrein te begeven. „Overigens is
men dan nog niet officieel toegelaten. Men
krijgt ook geen toelatingsstempel," aldus
Cosman. „In het paspoort wordt een
aantekening gemaakt van het tijdstip en
vluchtnummer van vertrek."

Het gebeurt ook zo'n 1000 keer per jaar,
dat er mensen zonder paspoort arriveren.
Wanneer de zaak verder bonafide is, kan
men een bijzonder doorlaatbewijs krijgen
voor veertien dagen. Merkwaardigerwijze
kost dat de betrokkene niets, terwijl je als
vertrekkende Nederlander flink moet
betalen voor toeristenkaart of
paspoortverlenging.

De laatste jaren is het voor de
marechaussee drukker geworden, omdat
voor diverse landen de visumplicht is
ingevoerd, waaronder Tunesië, Marokko,
Turkije en Suriname.

Valse paspoorten

Adjudant Cosman. Foto Gerard Leijdsman

Een groot probleem voor de marechaussee
vormen de valse paspoorten. Daar heeft men
door de jaren heen eigenlijk te weinig aan
gedaan, erkent men. Uit hobbyisme zijn
enkele medewerkers zich hier een jaar of vijf
geleden in gaan verdiepen. Na verloop van

tijd raakten de chefs geïnteresseerd en is een
apart bureau ingesteld, dat sindsdien met
toenemend succes tegen de falsificaten
actief is. „De laatste jaren vissen we er
steeds vaker valse paspoorten uit," aldus
Cosman. „Dat wil nog niet zeggen dat het
aantal van die paspoorten ook toeneemt,
omdat we dat gewoon niet weten. We
hebben nu wel ontdekt dat het probleem
veel groter is dan we vroeger dachten."

Zijn collega C. J.A. Schilder haalt een doos
tevoorschijn met een ruime sortering
vervalste of 'bijgewerkte' paspoorten. Het
meest populair bij dieven en vervalsers
blijkt het Britse paspoort, dat dankzij de
Commonwealth-achtergrond vele grenzen
opent. Schilder laat enkele voorbeelden zien.
Heel duidelijk is zelfs voor het lekenoog in
een gestolen paspoort het veranderen van de
lengte van de betrokkene: van 1.69 m. naar
1.89 m.

In een Nigeriaans paspoort is te zien, dat
de oorspronkelijke pasfoto verwijderd is en
men een iets grotere over de ontstane kale
plek heen heeft geplakt. Vervolgens ging er
een nieuwe laag folie overheen. Bij het licht
van een lamp is eenvoudig vast te stellen dat
bij de verwijdering van de foto toch veel
papier is meegenomen. Sommige paspoorten
blijken samengesteld uit wel zes andere. Met
ultra-violet-lampen stelt men regelmatig
vast, dat met chemicaliën de inkt van
oorspronkelijke gegevens is weggewerkt. In
andere compleet vervalste paspoorten
deugen de watermerken weer niet.

„Soms treffeji we paspoorten aan uit
minder ontwikkelde landen, waarin allerlei
dingen scheef gedrukt staan," zegt Cosman.

„Je denkt dan: dat kan toch niet goed zijn,
maar het blijkt dan vaak alsnog om een
correct paspoort te gaan." Ook blijkt de
marechaussee wel eens te wantrouwend
wanneer in paspoorten vertalingen niet
kloppen.

Er zijn verschillende motieven om aan
paspoorten te knoeien of ze in hun geheel te
vervalsen. Politiek vluchtelingen valt het
vaak moeilijk kwalijk te nemen, dat ze hun
land (bijvoorbeeld Iran of Afghanistan)
willen ontvluchten. Soms zijn economische
redenen de aanleiding om met de leeftijden,
die vermeld staan in het paspoort te
knoeien. Daardoor kan iemand zich jonger
of ouder voordoen dan hij in werkelijkheid is
om bepaald werk of faciliteiten te krijgen. Reputatie
„Bij vrouwen komt het wel voor, dat zij zich r

uit ijdelheid een paar jaar jonger willen
voordoen tegenover hun vriend of man,"
verklaart Cosman.

toeristenkaart, maar die kostje wel ƒ 42,50
en is slechts een maand geldig. Een paspoort
is in veel gemeenten ongeveer even duur en
vijf jaar geldig. Veel reizigers hebben dat er
op Schiphol echter graag voor over. Wie in
het weekeinde voor zijn vertrek ontdekt, dat
zijn paspoort verlopen is, doet er verstandig
aan ruimschoots tevoren naar de
luchthaven te gaan. Het verstrekken van de
toeristenkaarten kan wat langer duren,
wanneer men meerdere van dergelijke
gevallen tegelijk te behandelen heeft.

Pijnlijker wordt het, wanneer voor het
land waarnaar men wil afreizen geen
toeristenkaarten kunnen worden verstrekt.
De marechaussee heeft sinds kort de
mogelijkheid gekregen dan het paspoort te
verlengen, mits het niet meer dan een jaar
verlopen is. Dat verlengen kost 85 gulden en
maakt het paspoort direct na terugkeer in
Nederland ongeldig. Dankzij deze regel kan
men in noodzakelijke gevallen (bijvoorbeeld
familieleden op weg naar emigranten in
Canada of Australië) helpen, maar men doet
dit alleen in noodzakelijke gevallen en men
moet er ook niet tevoren op rekenen.

Boetes
Een andere taak van de marechaussee is

het onderscheppen van mensen van wie de
staat nog boetes te vorderen heeft, of
mensen, die een straf moeten uitzitten.
Maandelijks wordt de marechaussee op
Schiphol een lijvig boekwerk verstrekt met
daarin vele duizenden namen. Daar komen
iedere maand nog eens twee aanvullingen
op.

In de meeste gevallen gaat het om niet
meer dan een bon voor f outparkeren of te
snel rijden en zijn de bedragen niet hoger
dan enkele tientjes. Maar het kan iemand
wanneer het om grotere bedragen gaat zuur
opbreken. Er blijft soms niet genoeg geld
over om een verblijf in het buitenland
verantwoord te maken.

De informatie van de lijst ligt ook
opgeslagen in een computer. Wie thans de
balie op de luchthaven passeert ziet de
dienstdoende marechaussees ook niet meer
met de lijsten, maar merkt dat hij buiten het
gezichtsbereik van de reiziger iets intikt.
Dat zijn de eerste vier letters van de
achternaam, de eerste letter van de
voornaam en het geboortejaar. Wanneer
dergelijke combinaties voorkomen dan
komen de namen volledig op het scherm. Uit
de resterende gegevens kan de controleur
opmaken of het gaat om de juiste persoon of
niet. In 1983 heeft de marechaussee tegen de
400.000 gulden geïnd.

Wie persé de marechaussee wil ontlopen
kan dit bijvoorbeeld proberen via Brussel,
omdat daar alleen de in België gezochte
personen worden vermeld. Wanneer een
vliegtuig met bestemming Brussel wegens
slecht weer moet uitwijken naar
•Amsterdam, doet de marechaussee nog wel
eens interessante vangsten. Overigens staan
op de lijsten op alle luchthavens wél de via
Interpol verstrekte namen vermeld. Vorig
jaar werden 386 gezochte personen
aangehouden op Schiphol. Die worden
overgebracht naar cellen in Badhoevedorp.

Voor buitenlanders, die niet tot Nederland
worden toegelaten, is een celruimte op
Schiphol waarin ze wachten op vertrek. In
een aantal gevallen, wanneer een
'ongewenste vreemdeling' zich al te zeer
misdraagt, of wanneer het om grotere
aantallen niet toegelaten personen gaat,
dan gaan er mensen van de marechaussee
mee op de retourvlucht. Adjudant Cosman
kwam zo al tot een totaal van één miljoen
kilometer vliegen. „Er wordt door collega-
marechaussees, die zulke reisjes niet maken,
wel eens gezegd dat we daarmee zo'n mooie
baan hebben. Maar het is echt geen pretje
om met die mensen op stap te moeten. Ze
gedragen zich vaak erg lastig."

Het gevaarlijkst zijn natuurlijk de
misdadigers. Drugsmokkelaars maken
bijvoorbeeld gebruik van meerdere
paspoorten. Het éne laten ze zien in
Bangkok. Terug in Nederland tonen ze dan
een ander paspoort waarin niet de al bij
voorbaat verdachte stempels te vinden zijn
van de Thaise grensbewakers.

Vergeten
Een heel andere groep vormen de mensen,

die op de luchthaven tot de ontdekking
komen, dat ze hun paspoort thuis op de
schoorsteenmantel hebben laten liggen, of
dat hun paspoort verlopen is. De
marechaussee verstrekt desnoods een

De marechaussee levert een bijdrage aan
de reputatie van de luchthaven. Men streeft
er ook bewust naar de wachttijden achter de
balies zo kort mogelijk te houden. Gebleken
is, dat een kwartier wachten voor de
marechausseebalie op Schiphol behoorlijk
lang is. In het buitenland loopt dat soms op
tot uren. Bij een 'moeilijke kist' kan het wat
langer duren, maar ook al is de hele
wachtruimte vol, toch verloopt het meestal
wel soepel. Door middel van tv-schermen
houdt men in de gaten achter welke balies
het druk en rustig is. „Wanneer het ergens
erg druk is, dan halen we mensen weg van
een rustiger plek, zodat we op het drukke
punt meer balies kunnen openen," aldus
Cosman. „Eén van de redenen, waarom
Schiphol bij enquêtes vaak als beste
luchthaven ter wereld uit de bus rolt, is het
feit dat je hier zo snel door marechaussee en
douane heen bent".

21-22 juü 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Ade Scipio Blume, tel
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson. tel. 12058.
Drenth. tel 13355. Fliennga, tel.
12181. Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse apotheek
H B A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor iniorma-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kimdii*e: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Kochstraat GA, Zand-
voort. tel. 02507-14437. b.g g. 023-
31.3233.
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
tacckestraat 17, Zandvuort. tel 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12(300 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17041.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.E? 023-320899 of

'320404. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur. maandagavond
van 7.00 tot 8 00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
wager geen kosten aan verbonden
zijn.

CENTRUM VOOK VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100. 2040 AC Zandvoort.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur. tel. 023-318115.

uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

WEEKEND: 21-22 juli 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zaterdag 07.30 uur: dienst in Duitse
taal.
Zondag 10.00 uur. Ds. J.A. van Leeu-
wen. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag 10.00 uur: prof. dr. M. J. Mui-
der. Badhoevedorp. Crèche aanwe-
zig.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Geen dienst in de periode 15 juli t/m
26 augustus.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatlia" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur E.V. met orgel/sa-
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. Zondag 10.45 uur: E.V met orgel/
samenzang. Thema: „Laat onkruid
en tarwe samen opgroeien tot de
oogst".
KERK VAN DE NAZARENER, Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Overduin; 19.00 uur: avonddienst
ds. J. Overduin; woensdag 20.00 uur:
bijbelstudie'bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen: tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud. zondag 9.30-11.30

Periode 10-16 juli 1984
Geboren:

Stéphanie Isabella Gabrièlla,
dochter van Pieter Vellekoop en Wil-
lie S. Kraaima; Gijs Gerrit Arie, zoon
van Gert J. W. de Roode en Anna L.M.
Molenaar.
Ondertrouwd:

Ronald Zaadnoprdijk en Karin He-
lena Albertha Meijer.
Gehuwd:

Luutzen Kramer en Anna Nelina
ter Wolbeek; Cornelis Johan Kamp-
schuur en Irene Winnifred Bonte.
Overleden:

Gradus Johannes Evers oud 83
jaar; Anthoon Drommel oud 72 jaar;
Cornelia Keesman geb. Hoogendijk
oud 92 jaar; Emmeline Evans geb.
Van Schilfgaarde oud 44 jaar; Johan-
nes Hendrikus Anthonius Inimink
oud 76 jaar.

Datum
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli

HW
8.08
8.52
9.43

10.41
11.43
0.05
1.11
2.17

LVV
3.59
4.37
5.19
6.05
6.57
7.56
9.04

10.11

HW
20.39
21.22
22.11
23.06

12.48
13.49
14.47

LW
16.13
16.55
17.43
18.35
19.32
20.34
21.39
22.41

Maanstanden: 21 juli LK 6.01 uur.
Doodtij: zondag 22 juli NAP + 67 cm

Onweer: een fascinerend
natuurverschijnsel

JLn de eerste helft van vorige
week deden zich in onze regio
spectaculaire onweders voor,
waarbij de ontladingen letterlijk
niet van de lucht waren. De
buienpassages gingen tevens
vergezeld van zware slagregens
en windstoten. Vóór het onweer
kon de temperatuur in Mij-
drecht op zondag 8 juli tot een
hoogste waarde oplopen van
29,4 gr. C. Ver beneden dit bijna
tropische niveau bleven de tem-
peraturen bij ons het afgelopen
weekeinde: op zaterdag werd
17,8 gr. C. gehaald en op zondag
jl. bleef de thermometer overdag
al steken op 10,1 gr. C. Beide da-
gen waren tevens bepaald nat.
Zo viel er op zaterdag in Mij-
drecht 5 mm regen en op zondag
kwam daar nog eens 7'/2 mm bij.
Op zondagmiddag rond 5 uur
kon men ook weer de donder ho-
ren rollen. Bijzonder zwaar wa-
ren de buien met name op
woensdag 11 juli, toen in betrek-
kelijk korte tijd in Mijdrecht 17
mm neerslag viel. In de eerste
twee weken van juli is de totale
hoeveelheid regen in deze plaats
al opgelopen tot 68 mm, terwijl
de normale hoeveelheid in de
hele hooimaand 75 mm is.

Onweer, het meest fascineren-
de natuurverschijnsel dat voor
heel wat mensen nog altijd
angst inboezemt getuige ook de
talloze griezelfilms, kan alleen
ontstaan in cumulonimbuswol-
ken met zware neerslag. Dit zijn
kanjers van wolken, die een to-
ren- of bloemkoolachtige vorm

hebben, doch waarvan de top bij
het aangroeien een draderige
ver-ijzingsvorm gaat vertonen
en begint te lijken op een aam-
beeld van een smid.

In de atmosfeer bestaat altijd
een bepaalde verdeling van po-
sitieve en negatieve lading en
wel zo, dat de aarde negatief is
geladen en in de hogere luchtla-
gen een positieve lading zetelt.
Door de vallende neerslag wordt
deze oorspronkelijke ladingsver-
deling versterkt en krijgen we in
de top van een regenwolk posi-
tieve lading en in het onderste
gedeelte een negatieve lading.

Er is nog iets. Waterdruppels
met een doorsnede groter dan 4
mm breken stuk, wanneer zij
naar beneden vallen. Er splitsen
zich dan vele kleinere druppel-
tjes af, die een negatieve lading
hebben, terwijl er een grote
druppel overblijft met een posi-
tieve lading. Daarom zeiden we
daarnet, dat er zware regen voor
nodig was om onweer te doen
ontstaan, want dan alleen zijn er
grote druppels. Die grote drup-
pel met z'n positieve lading valt
naar beneden en brengt dus po-
sitieye lading onderin de wolk,
terwijl de zeer kleine druppeltjes
met hun negatieve lading, die
tengevolge van hun geringe
grootte slechts zeer langzaam
vallen of zelfs door stijgende
stromen mee omhoog gevoerd
worden, de aanwezigheid van
negatieve lading boven- en mid-
denin de wolk verklaarbaar ma-
ken.

De uiteindelijke ladingsverde-
ling is dan als volgt: in het cen-
trale gedeelte van de wolk, waar
de zwaarste neerslag valt, vindt
men onderin positieve lading,
aan de randen negatieve. Wan-
neer deze spanningsverschillen
te groot worden, geven zij aan-
leiding tot een ontlading, die wij
bliksem noemen. De bliksem-
stralen kunnen optreden zowel
tussen de verschillende delen
van eenzelfde wolk als tussen
delen van de wolk en de aarde.

De vonken zorgen ervoor dat
de lucht witheet wordt. Deze zet
zich zeer snel uit en op die ma-
nier ontstaan de zware knallen
die we donderslagen noemen.
Met het op elkaar botsen van
wolken, zoals nog wel eens
wordt gemeend, heeft het dus
niets te maken. We zien de von-
ken onmiddellijk als lichtflitsen,
maar de donderslagen leggen in
ruim drie seconden slechts één
kilometer af, zodat we, als we
tellen hoeveel seconden zijn ver-
lopen tussen lichtflits en don-
derslag, uit kunnen rekenen hoe
ver het onweer van ons verwij-
derd is.

Temperatuurnormalen perio-
de 18-25 juli:

maximumtemperatuur (over-
dagj: 22 gr. C.

mmimumtemperatuur
('s nachts): 13 gr. C.

Orgelconcert
ZANDVOORT - Ook dit jaar weer

zijn er in de fraaie Nederlands her-
vormde kerk te Zandvoort de jaar-
lijkse zomeravond-orgelconcerten
door de bekende Kamper organist
Willem Hendrik Zwart. Deze serie
concerten wordt gegeven op het
mooie twee-klaviers orgel van die
kerk.

Willem Hendrik Zwart behoeft te
Zandvoort nauwelijks meer te wor-
den aangekondigd, daar de serie
reeds is uitgegroeid tot een zeer ge-
waarderd en druk bezocht evene-
ment.

Zwart, organist van de Boven- of
St. Nicolaaskerk te Kampen, heeft
voor het eerste concert op maandag
23 juli a.s. een zeer gevarieerd pro-
gramma samengesteld zodat ook
niet fervente orgelconcertbezoekers
een aantrekkelijk concert voorge-
schoteld krijgen.

Het programma wordt geopend
met een werk van de concertgever
zelf namelijk de Koraalbewerking
over Psalm 84. Het programma ver-
volgt dan met een aantal zeer aan-
trekkelijke en geliefde orgelwerken
uit verschillende stijlperioden van de
orgelliteratuur, in volgorde: Praelu-
dium en fuga in g-moll van Joh. Seb.
Bach; het bekende Scherzo van de
Franse componist E. Gigout; de be-
roemde en zeer virtuoze Toccata van
Ralph Driffill; de Ricercare van G.
Merkei en de bekende Sonata nr. 4
van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Willem Hendrik Zwart besluit het
concert met een koraalflnale van zijn
vader Jan Zwart.

Een zeer gevarieerd programma
dus voor het concert op 23 juli in de
Nederlands hervormde kerk te Zand-
voort, dat om 20.00 uur begint en
waarvan de toegangsprijs slechts
ƒ 5- bedraagt. Kerk open 19.30 uur.
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3 VERKEERSBOR-
DEN - Niet minder
dan 14 verschillende
op 28 plaatsen in het
dorp voor het par-
keerexperiment.

LIEVERDJES
Verblijven drie we-
ken lang op het
Zandvoortse strand.

5

7
SPECTACULAIR

- Was het racefesti-
val op circuit, en een
groot surfspektakel
komt naar Zand-
voort in september.

ZANDVOORT - Zwieren en zwaaien, racen en draaien, gokken en een
ruimtevaart-programma volgen, het kan deze week nog allemaal op het ter-
rein aan de kop van de Van Lennepweg, waar tot en met zondag 29 juli de
kermis staat opgesteld.

De kermis aan de kop van de Van Lennepweg draait met wisselend succes,
zaterdagavond véél, zondagmiddag weinig bezoek.

Nog enkele dagen kermis
Het wisselvallige weer van de afgelopen dagen, heeft er eveneens voor ge-

zorgd dat de kermis met wisselend succes is bezocht volgens de kermisexploi-
tanten.

Is de man van de „Hully Gully", een duister apparaat waarin je hoog en
laag, voor- en achteruit wordt voortbewogen, enthousiast, de mensen van de
moving dartgame staan er wat sombertjes bij. „Het had beter gekund", zijn ze
van mening.

De race-autootjes, van oudsher dé attractie op een kermis, heeft echter over
gebrek aan belangstelling niet te klagen, evenmin de mimracing voor kinde-
ren. De jeugd vermaakt zich kostelijk op de kleine scooters, en volgens een
jeugdig bezoekertje is het beter „dan dat grote ding daar" waar hij kennelijk
in jeugdige overmoed een rondje heeft gedraaid, dat hem zo te zien niet goed
is bekomen. De exploitant van deze moderne stoomcarrousel is juist bijzon-
der tevreden, terwijl de heer Hoefnagels uit Weert zich wat op de vlakte
houdt. Zijn cakewalk is dit jaar voor het eerst in Zandvoort, en hij wil eerst de
boeken afsluiten en na het optellen en aftrekken bekijken of hij nog een
keertje naar Zandvoort komt.

Het blijkt dat in dezelfde week de grootste kermis van Nederland m Tilburg
wordt gehouden, en het is duidelijk dat nog geen tiende van het aantal kerrm-
sattracties dat daar staat opgesteld, in Zandvoort is.

Groot probleem vinden de exploitanten wel het terrein, met de ligging,
maar het rulle zand waarvan toch wel hinder wordt ondervonden bij de diver-
se machines. „Wij hopen dat een forse wind wegblijft, anders heb je behoorlijk
wat schade. De gemeente zou een beter terrein moeten hebben, of dit goed
verharden met asfalt-afval, dat wordt meer gedaan", is de mening.

Over één ding zijn alle exploitanten het wel eens, ze hebben het met het
weer niet zo slecht getroffen. „Zo lang de regen wegblijft zitten we goed, al
kan het bezoek wat beter. „Zo warm als vorig jaar hoeft het niet te worden

Met z'n drieën in een bakje en draaien maar
(Foto's: Berlott).

want dan gaat iedereen naar het strand en staan wij hier voor Louw Loenen",
zegt de exploitant die nu voor het tweede jaar in Zandvoort staat.

Weer of geen weer, nog tot en met zondagavond is de kermis in Zandvoort
en wie vergeten is even langs te gaan, of een rondje wil draaien moet zich dus
haasten

NIEUW VERKEERSPLAN GASTHUISPLEIN

Parkeerzone voor vergunninghouders
dé oplossing voor de omwonenden

ZANDVOORT - Momenteel
ligt tot en met 18 augustus op de
afdeling Algemene Zaken in het
raadhuis ter inzage de nieuwe
verkeersregeling die van kracht
wordt voor het Gasthuisplein.

Bijzonder „nieuw" zijn deze»
verkeersregels niet, want sinds
de voltooiing van de herindeling
van het plein zijn deze al inge-
voerd. -

Ze houden ondermeer in een
éénrichtingsverkeer voor de
Kruisstraat en Gasthuisstraat,
tweerichtingverkeer op de toe-
voerweg vanaf de Kleine Krocht
tot aan het Wagemakerspad en
een parkeerverbod voor alle ove-
rige plaatsen.

Geen succes
Zoals de ondernemers en omwo-

nenden aan het Gasthuisplein al
vreesden, is de herindeling van het
plein voor hen geen succes gebleken.
„Het mag er dan mooi uitzien, wij
missen een groot deel van de aktivi-
teiten én de klanten. Herhaaldelijk
loopt het verkeer vast op de smalle
toegangsroute voor het Cultureel
Centrum. Het laden en lossen gaat
niet zonder problemen gepaard, en er
zijn nog genoeg mensen die hun auto
geparkeerd achterlaten op het iets
bredere gedeelte van de rijbaan, dus
vanaf het Wagemakerspad tot aan de
bocht naar de Gasthuisstraat. Hier-
van wordt door de bedrijven hinder
ondervonden, terwijl ook het in- en
uitrijden van de enige parkeerplaats
wordt bemoeilijkt, is de mening van
de omwonenden en gebruikers van
het plein.

Nieuwe borden
Door het ministerie van verkeer en

waterstaat wordt momenteel geadvi-

seerd een nieuw type bord te gebrui-
ken voor het aangeven van parkeer-
zones in de bebouwde kom.

Voor het Gasthuisplein zou onder-
staand bord in aanmerking komen:

Dit is het bord 49a, waarvan de ver-
klaring luidt:

Door plaatsing van bord 49a ont-
staat een zone waarin een parkeer-re-
gime heerst dat het omgekeerde is
van het gangbare. Buiten een par-
keerverbodszone (en andere zones
met een parkeerregie) mag overal

ZONE

worden geparkeerd, behalve daar
waar het verboden is. In een parkeer-
verbodszone mag niet worden gepar-
keerd, behalve daar waar dit is toege-
staan. De plaatsen waar het parkeren
is toegestaan moeten worden aange-
duid.

Voor de weggebruiker betekent een
parkeerverbodszone dat hij moet
onthouden dat bepaalde handelin-
gen niet overal zijn toegestaan. Het
kan aanbeveling verdienen deze om-
standigheid te versterken door de
weggebruiker ook het gevoel te ge-
ven dat hij zich in een gebied met bij-

zondere regels bevindt. Dit effect kan
worden bereikt door de zone één sa-
menhangend gebied te laten zijn, dat
min of meer duidelijk is begrensd.
Het is onmogelijk hier algemene
richtlijnen voor te geven. Een en an-
der moet aan de hand van de plaatse-
lijke situatie worden beoordeeld.

Vergunninghouders

Uit de richtlijnen van het ministe-
rie van verkeer en waterstaat blijkt
eveneens dat een dergelijk omsloten
parkeergebied, hetgeen het Gast-
huisplem ongetwijfeld is, ook be-
stemd kan worden voor een zone
waarin parkeren alleen is toegestaan
voor vergunninghouders.

Dit bord zou eventueel op het
Gasthuisplein geplaatst kunnen wor-
den.

Vrees

Voor bewoners van het plein zou
dit een uitkomst bieden, het lost mis-
schien de verkeersopstoppingen op,
doch voor de ondernemers niet.

„Ik ben bang dat mijn omzet nog
verder terugloopt, en dat kan ik echt
niet hebben, ik weet tegenwoordig
toch al niet wat wij aan de onvrijwilli-
ge klantenstop moeten doen. Sinds
de herindeling is de omzet met spron-
gen gedaald en niet alleen bij mij.

Vroeger reden de mensen langs en
dachten „wat een leuk winkeltje, ik
ga zo nog even terug", dat gebeurt al
niet meer. Deze categorie klanten
mis ik al", zegt de eigenaresse van
een boetiek. Een mening die wordt
gedeeld door de bakker en de eige-
naar van „Het Wapen". Deze laatste
mag dan een vergunning hebben
aangevraagd voor een vergroot ter-
ras, als het zo doorgaat zal hij deze
zeker niet nodig hebben. „Wij hebben
deze situatie voorzien en er tegen ge-

waarschuwd, maar niemand heeft
naar ons willen luisteren. Je vraagt je
af wat wij er nu nog tegen kunnen
doen", zegt balsker Van der Werff, die
tot het bittere einde aktie gevoerd
heeft tegen de herindeling van het
plein.

Schietpartij met
gevolgen

ZANDVOORT - Een achttien) ari-
ge inwoner van Amsterdam is in de
nacht van vrijdag QÏ>'zaterdag met
een vuurbuks (.22 Karabijn) in zijn
arm geschoten.

Dit gebeurde tussen een groep Am-
sterdammers die in Zandvoort kam-
peren en een groep Haarlemmers.

De twee groepen hadden volgens
de politie tijdens een avondje stap-
pen ruzie gekregen om een meisje.
Het schot werd gelost op een cam-
ping aan de Kennemerweg.

Inmiddels zijn twee verdachten
aangehouden. Bij één van hen is het
vuurwapen aangetroffen.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Blikschade
ZANDVOORT - Op de Zand-

voortselaan vond maandagmiddag
rond vijf uur een kleine kettingbot-
sing plaats.

Een automobilist sloeg rechtsaf
een inrit in, waarop een achterligger
uit alle macht moest remmen. Dat
lukte, de auto kwam bijtijds tot stil-
stand, maar twee achterop komende
auto's kwamen daardoor met elkaar
in botsing. Hierdoor ontstond ireel
blikschade.

Hond „gevonden"
ZANDVOORT - Vorige week

woensdag werd door wandelaars een
herdershond aangetroffen in het
duingebied. Het beest was met een
ketting vastgelegd.

De politie heeft het dier overge-
bracht naar het Kennemer dierente-
huis.

Wellicht „sport
overdag'' van start
in Zandvoort

ZANDVOORT - Door het ge-
meentebestuur wordt overwo-
gen, om in samenwerking met de
sportraad en de sportverenigin-
gen in Zandvoort te komen tot

1984:
' t jaar van de yucca's

Buurvrouw Elly Furth bij de bloeiende yucca's in de Celciusstraat.

ZANDVOORT - Het ziet er naar
uit dat 1984 in Zandvoort de geschie-
denis in zal gaan als het jaar van de
bloeiende yucca's. Nadat op 12 juli
door ons werd gepubliceerd dat het
de heer Longayroux uit de Maris-
straat was gelukt na tien jaar een
bloem te kweken in zijn uit Frankrijk
meegebrachte yucca's kwam direct
daarna de melding binnen dat in de
Celciusstraat ook na tien jaar yucca's
in bloei staan.

Hier blijkt dat Peter en Cocky van
Kessel zo'n jaar of tien geleden een
yucca meebrachten van vakantie.
Deze moederplant is inmiddels al
lang doodgegaan, maar de stekjes die
door Peter werden gepoot tussen de
woningen nr. 185 en 187 staan inmid-
dels in volle bloei.

Het was buurvrouw Elly Furth die
ons attent maakte op de bloei van de-
ze unieke planten. Omdat de buren
met vakantie zijn wilde zij toch wel
even laten zien dat ook de zandgrond
van de Celsiusstraat, evenals die in
de Marisstraat e~en uitstekende voe-
dingsbodem blijkt te zijn voor d'e tro-
pische yucca.

Of de plant na de bloei inderdaad
zal afsterven, is een vraag, waarop in
Zandvoort in het najaar wellicht ant-
woord gegeven kan worden.

Mochten er nog meer bloeiende
yucca's in Zandvoort zijn, dan verne-
men wij dat graag.

De yucca van de heer Longayroux in
bloei. foto's Berlott

een projekt „sport overdag".
Door de steeds meer toene-

mende vrije tijd ontstaat de be-
hoefte aan een zinvolle vrijetij ds-
besteding, die wellicht gevonden
kan worden in „sport overdag".

Voor de mannen en vrouwen,
jongens en meisjes die wissel-
diensten lopen, deeltijdwerk
doen, vroegtijdig gepensioneer-
den en ook voor hen die korter of
langer werkloos zijn, worden nu'
de mogelijkheden onderzocht
om te komen tot „sport over-
dag".

SPORTRAAD
ONDERZOEKT
MOGELIJKHEDEN

De mogelijkheden om overdag aan
sport te doen bestaan al langer, doch
die zijn slechts beperkt en veelal ge-
richt op speciale groepen. Voorbeel-
den daarvan zijn: moeder- en kind-
gymnastiek; huisvrouwenhockey- en
-tenniscompetities, meer bewegen
voor ouderen enz. Zwembaden en
tennisparken zijn ook overdag ge-
opend en daar wordt een dankbaar
gebruik van gemaakt.

Toch blijkt nu en dan dat er een
behoefte bestaat om deze sportfacih-
teiten aan te vullen met anders spor-
ten, op andere tijdstippen. Sport
overdag kan in dit opzicht uitkomst
bieden.

Door de sportraad werd besloten
voorlichting, administratieve onder-
steuning en coördinatie van dit pro-
ject in Zandvoort op zich te nemen.

Om na te gaan of het onderwerp
„sport overdag" leeft in de gemeen-
schap hebben alle verenigingen en
instellingen die aktief zijn op sportief
gebied een vragenformulier tpege-
zonden gekregen met verzoek dit in-
gevuld te retourneren en/of dit in het
cluborgaan te publiceren.

Belangstellenden kunnen contact
opnemen met de secretaris van hun
sportvereniging, en zo zij geen lid
zijn, kan dit rechtstreeks bij Ruud de
Boer, secretaris van de Sportraad
Zandvoort, tel. 14841, toestel 138.

Braderieop het circuit
ZANDVOORT - De jaarlijks

terugkerenote grote braderie zal
dit jaar op zondag 29 juli worden
gehouden op het circuit van
Zandvoort. Naast deze grootste
opstelling van ongeveer vierhon-
derdenvijftig marktkramen is er
die dag ook de Internationale
Startprijs, georganiseerd door de
Bobsleebond Nederland. Op de
testbaan van de bond bij het
Zandvoortse circuit zullen twin-
tig teams met sleeën op wieltjes
in een competitie uitmaken wie
zich zomerkampioen 1984 mag
noemen. Aan de start de Olym-
pisch kampioenen uit Oost-
Duitsland en veel ex wereld- en
Europese kampioenen.

Groots van opzet is weer de brade-
rie die ieder jaar vele tienduizenden
bezoekers trekt. Op zondag 29 juli
zullen ongeveer vierhonderdvijftig
kramen op de racebaan zijn opge-
steld die veel publiek zullen trekken.

Oude amoacnten zullen zijn \erte-
genwoordigd in een koffiebranderij,
palingrokerij, een klompenmaker,
een imker en vele anderen.

Er zullen kramen zijn met curiosa,
schilderijen, diverse soorten kleding,
antiek, sieraden en wat men verder
op een braderie kan verwachten.

Bezoekers kunnen deelnemen aan
de Pepsi-cpla-proef, terwijl in het ren-
nerskwartier een originele rodeo-
show wordt gehouden. Men neemt
aan dat deze rodeo-show het hoogte-
punt zal vormen, de artiesten onder-
breken voor Zandvoort speciaal hun
toer m Frankrijk.

Muziek zal ruim vertegenwoordigd
zijn in de vorm van diverse straatmu-
zikanten en dixielandorkesten en de
Muziek Express Discoshow.

Wellicht dat men dit jaar er ook
aan denkt wat meer terrassen te
plaatsen waar de bezoekers even
kunnen rusten, want ruim twee kilo-
meter braderie is zonder rustpauze
een heel eind, zo is voorafgaande ja-
ren gebleken.

Sport
Het sportieve element is evenmin

vergeten. Er zijn slipdemonstraties
waar het publiek aan kan deelnemen.
Er is een show met onder andere de
nieuwe Toyota Formule l en toerwa-
gens, en een demonstratie met ter-
reinwagens.

Op uitnodiging van de Bobsleeb-
ond Nederland komen maar liefst
twaalf buitenlandse en acht Neder-
landse teams naar Zandvoort om te
strijden voor de internationale start-
prijs. De bobsleesport speelt zich uit-
sluitend in de winter af, maar om m
conditie te blijven wordt er ieder jaar
een dergelijke wedstrijd georgani-
seerd.

Nederland is voor de fcWbte maal
het gastland en zal de teams uit Ca-
nada, Engeland, Joegoslavië, Tsje-
choslowakije, Oostenrijk, Zwitser-
land en Duitsland een aantrekkelijk
programma voorschotelen. Over de
komst van de Russen vinden nog on-
derhandelmgen plaats.

De start van een bobslee tijdens
een wedstrijd is uitermate belangrijk
en dergelijke wedstrijden zoals zon-
dag 29 juli op de testbaan van de
Bobsleebond Nederland op het cir-
cuit Zandvoort zijn dan ook noodza-
kelijk voor de bobbers. Een slechte
start tijdens een wedstrijd kan im-
mers nooit meer worden goedge-
maakt tijdens de afdaling.
Oe toegang tot deze wedstrijden is,
evenals tot de braderie, gratis.

Het Nederlandse bobsleeteam, v.l.n.r. Job van Oostrom, Jo.s Srliurgcis (ontwerper \an
do iretoonde bob) en John Drost, die zondag op wieltjes deelnemen aan cle competitie.

Zlandvoorte

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)
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ONDERDAK IN ZANDVOORT
Die woningnood vindt zijn oorzaak
niet meer in de lang voorbije oorlog,
zoals velen nog steeds denken, maar
veel meer in het kleiner worden van
de gezinnen, in de wens van veel jon-
gelui om al vroeg zelfstandig te gaan
wonen en in de hogere eisen die men
in de loop der jaren aan het wonen is
gaan stellen.
Om de schaarse woonruimte eerlijk te
verdelen - en zodoende ook de minder
draagkrachtigen een kans te geven op
een behoorlijk huis- is indertijd bij wet*
bepaald dat voor het in gebruik nemen

Onderdak hebben, on-
derdak zijn. Overdag je
eigen voordeur in en
uit, 's avonds de knip
erop: voor de meesten
van ons is dat alle-
daagse werkelijkheid.
Maar voor veel ande-

van een huis een vergunning nodig zou
zijn, te verstrekken door burgemeester
en wethouders.

Die wet is in grote delen van ons land
nog steeds van kracht. Maar alleen voor
woningen waarvan de huur- of koopprijs
beneden een bepaaldegrens ligt(omdat
juist aan die huizen de grootste behoef-
te bestaat en een eerlijke verdeling
daarvan het meest nodig is).
Op dit moment ligt die grens op
M 94.OO,- voor een koopwoning en
f 750,-per maand vooreen huurwoning.

* Woonruimtewet 1947.

Vergunning voor een
gemeentewoning
Wie in Zandvoort in aanmerking wil
komen voor een huis moet dus over
een vergunning beschikken, te ver-
strekken door burgemeester en wét-
houders.
Als u bent aangewezen op een gemeen-
tewoning of op een van de woningen,
die door de woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht (EMM) aan de ge-
meente worden afgestaan, krijgt u die
woonvergunning alleen als u staat inge-
schreven als woningzoekende. En dat
kan weer alleen als u voldoet aan be-
paalde voorwaarden.

'Op difmoment kunnen zich laten in-
schrijven:
1. inwoners van 18 jaar en ouder
2. economisch gebondenen van 18 jaar

en ouder.

Beide punten verdienen nog enige toe-
lichting.
Ad a: met inwoners worden in dit geval
bedoeld zij die tenminste twee jaar in
Zandvoort wonen.
Ad b: economische aan Zandvoort ge-
bondenen zijn zij die elders wonen maar
werken bijeen bedrijf of een instelling in
de gemeente Zandvoort.

Beide categorieën woningzoekenden
doen er goed aan zich zo snel mogelijk
te laten inschrijven, want de wachttijden
zijn lang.

Punten tellen
Als u op grond van bovenstaande
voorwaarden bent ingeschreven in
het register van woningzoekenden,
wanneer krijgt u dan uw woonvergun-
ning?

Dat hangt ervan af. Beter gezegd: dat
hangt van een aantal factoren af, zoals
uw huidige huisvesting, uw leeftijd, de
duur van uw inschrijving, de afstand tus-
sen u w won ing elders e n u w werk binnen
de gemeente etc.
Deze factoren worden 'beloond' met een
aantal punten. Wie het hoogst scoort
maakt de meeste kans op de langbe-
geerde vergunning.
Enkele voorbeelden: wie op dit moment
inwoont krijgt 2 of 1 punten, afhankelijk
van het comfort van de inwoning.

ren gaat dat niet op.
Eén van de twee: óf ze
wonen nog elders, óf
ze wonen wel in Zand-
voort, maar nog niet
zelfstandig of nog niet
naar hun zin of behoef-
te.

Dit artikel, dat de huis-
vestingsregels van Zand-
voort tot onderwerp
heeft, is dan ook spe-
ciaal voor hen bedoeld.
Ze vinden erin wat ze
moeten doen om voor
(andere) woonruimte
in aanmerking te ko-
men en bovendien vol-
gens welke normen bur-
gemeester en wethou-
ders die woonruimte
verdelen.

Dat laatste blijft nodig.
Want helaas is er ook
in Zandvoort nog al-
tijd een tekort aan
woonruimte.

Dat is een gelukwens waard, omdat u
op dat moment uw woonvergunning
al bijna in uw zak hebt.
Bijna. Want burgemeester en wethou-
ders bekijken alle aanvragen om een
woonvergunning nauwkeurig. Zodat
iemand met een klein gezin niet in een te
groot en iemand met een groot gezin
niet in een te klein huis terecht komt, ter-
wijl er natuurlijk ook een redelijke relatie
moet zijn tussen iemands inkomen en de
huurprijs van de woning. Met andere
woorden: de huur van de toe te wijzen
woning moet niet te hoog en anderzijds
ook weer niet te laag zijn.

En zo zijn er nog een paar zaken die bij
het beoordelen van de aanvraag om een
vergunning een rol spelen.

Kom praten!
Met dit alles zijn de huisvestings-
regels van de gemeente Zandvoort
nog lang niet in hun geheel weerge-
geven, terwijl het bovendien mogelijk
is dat burgemeester en wethouders
redenen zien om onder bepaalde om-
standigheden van die regels af te wij-
ken.

Daarom doet u er goed aan nadere in-
lichtingen te vragen bij de afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning van de gemeentesecretarie, ge-
opend van 8.30 tot 12.30 uur, telefoon
14841, toestel 120 of 121.
De afdeling heeft pok de formulieren lig-
gen, waarmee u zich als woningzoeken-
de kunt laten inschrijven. Vraagt u voor
alle zekerheid tegelijkertijd naar het
boekje Huisvestingsregels. Daarin vindt
u alle informatie die u nodig hebt.

Als uw huis in Zandvoort onver-
hoopt in vlammen mocht opgaan
of instorten, als het door de ge-
meente moet worden gesloopt,
kortom, als 'u het buiten uw toe-
doen verliest, dan wordt u aan-
gemerkt als dakloos. U maakt
daarmee zonder meer aanspraak
op toewijzing van een woning.
Hetzelfde geldt voor de van echt
gescheiden ouder die de zorg
voor de kinderen draagt en - niet
vrijwillig - de echtelijke woning
heeft moeten verlaten.

DE ONROEREND-
GOEDBELASTINGEN
1984
Honderden Zandvoorters hebben in het afgelopen jaar bezoek
gehad van een vertegenwoordiger van een door de gemeente in
de arm genomen onafhankelijk taxatiebureau. Deze taxateur
had tot taak om in verband met de aanslag Onroerend-Goed-
belastingen 1984 de waarde van hun huis en eventuele andere
onroerend goed te bepalen.
Omdat de waarde van onroerend goed aan sterke schommelin-
gen onderhevig is zal de taxateur dat voortaan ieder jaar doen.
Met deze maatregelen-een onafhankelijk taxatiebureau en een
jaarlijkse taxatie - hoopt de gemeente twee redenen tot onrust
ten aanzien van de OGB weg te nemen. De belastingbetaler kan
er zeker van zijn dat zijn of haar onroerend goed juist is en wordt
getaxeerd en bovendien dat de taxatiewaarde (die naar het prijs-
peil van slechts één jaar vooraf wordt vastgesteld) niet zo ver van
de realiteit zal afwijken als eerder wel is voorgekomen.

Ook de leeftijd speelt een rol. Zo krijgen
18-jarigen 1 punt, 25- tot en met 29-jari-
gen 2 punten en wie 30 jaar of ouder is
3 punten.
Wie al lang staat ingeschreven krijgt
daarvoor méér punten dan wie zich nog
maar pas als woningzoekende heeft
aangemeld. En zo zijn er ook variabele
punten die verband houden met de
grootte van uw gezin en met uw gezond-
heidstoestand of die van uw gezins-
leden.

Omdat het puntensysteem van groot
belang is wordt het steeds aan de prak-
tijk getoetst.

Als u zelf uw score wilt berekenen kunt u
op de afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening van de gemeente-
secretarie de Huisvestingsregels opvra-
gen. Daarin staat de volledige punten-
telling vermeld.

Verhuiswagen bellen?
Na verloop van tijd scoort u het hoog-
ste aantal punten en staat daarmee
bovenaan de lijst van woningzoeken-
den.

Tarieven en opbrengst

Vergeleken met enkele jaren geleden
is de taxatiewaarde van veel onroe-

..reri'd goed gedaald.
, Als dat ook het geval is met uw óhroe-
rend goed, betekent dat dan dat u ook
minder belasting gaat betalen?
Over het algemeen - dus enkele uit-
zonderingen daargelaten - niet.
De reden daarvan ligt in het feit dat de
opbrengst van de OGB niet lager kan zijn
dan voorheen. Nu het totaal aan onroe-
rend goed in de gemeente is gedaald
moeten de tarieven dus omhoog.

U weet dat u een tarief betaalt voor elke
/ 3000,- waarde van uw onroerend goed.
Voor 1984 zijn die tarieven:
zakelijk gerechtigden (meestal eigena-
ren) - f 4,81;
gebruikers (meestal huurders) - f 3,71;
bewoners van een eigen huis zijn eige-
naar én gebruikeren betalen dus f 8,52
per / 3000,- waarde van hun onroerend
goed.
De gemeente is zich ervan bewust dat
de verhoging van de tarieven voor veel
mensen een teleurstelling is en heeft
daarom besloten om de totaalopbrengst
van de OGB niet te verhogen met 4% -
wat haar volgens de wet is toegestaan -
maar met slechts 1 Vz%. Die geringe ver-
hoging leidde tot de hierboven genoem-
de tarieven.

Bezwaren
Wanneer u denkt dat uw aanslag is
gebaseerd op onjuiste gegevens kunt
u daartegen bezwaar aantekenen.
U doet dat binnen twee maanden na de

dagtekening van het aanslagbiljet,
schriftelijk en aan het adres van het col-
lege van burgemeester en wethouders.

Kwijtschelding
In bepaalde gevallen is gehele of ge-
deeltelijke kwijtschelding van de aan-
slag mogelijk. Hoewel de OGB ge-
meentelijke belastingen zijn worden
ze geïnd door de rijksbelastings-
dienst. Daarom moet u een verzoek
tot kwijtschelding indienen bij de
Directeur der Rijksbelastingen, post-
bus 12950,11OOAZ Amsterdam Z.O.
Op de afdeling Financiën van de ge-
meentesecretarie ligt een (landelijke) in-
formatiefolder voor u klaar, waarin u kunt
zien of u inderdaad voor gehele of ge-
deeltelijke kwijtschelding in aanmerking
komt.
De afdeling zal u graag nader inlichten.
Ze is daartoe geopend van 8.30 tot
12.30 uur en telefonisch bereikbaar on-
der nummer 14841, toestel 222 en 225.
Bovendien kunt u voor nadere inlichtin-
gen over kwijtschelding terecht bij de
Ontvanger van de Rijksbelastingen te
Haarlem, telefoon 023-339110.

Bezwaren aanslag
voorgaande jaren
De gemeente heeft nog geen kans ge-
zien om alle bezwaren tegen de aansla-
gen 1981, 1982 en 1983 af te hande-
len, maar verwacht daarmee nog deze
zomer gereed te zijn.
Deze bezwaren hebben echter geen in-
vloed op de aanslag 1984, zodat ook zij
die bezwaar aantekenden tegen eer-
dere aanslagen de aanslag 1984 zullen
ontvangen.

juli 1984

1/VOUTenHANIMA
zoeken voor hun voorgenomen

verloving

2 GOED GEBRUIKTE RINGEN
Prijs n.o.t.k.

Reakties vóór 5 augustus.

LA BASTILLE - ZANDVOORT

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
'• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. inpoedelsen

kl. terriërs,
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel. 02507 -1 56 26.

Gevestigd sinds 195S.
Aangesloten bij HTCK.

Drogistarij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos!

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

gmimmmmiiiiiiiiimininniniiiiR

l FOTO QUELLE j
= Compleet foto/film- |
| assortiment, voordelig =
| afdrukken en • =
H ontwikkelen. =
I DROGISTERIJ l

f MOERENBURG |
| Haltestraat 8 f
l Zandvoort =

GEVRAAGD:

KOOPWONING
in Nieuw-Noord
AANGEBODEN:
eengezinswoning
Brieven onder nr. Z 783

bureau van dit blad.

GARAGEBOX
TE KOOP of
TE HUUR

GEVRAAGD.
Omg. watertoren.
Br. ond. nr. Z 782
bur. v. d. blad.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon
13212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

Vandaag is rustig en kalm een eind gekomen aan
het zo actieve leven van onze geweldige moeder en
omi

Elsa Amalia Bos-Thiele

op de leeftijd van 77 jaar.

Haar gezin gaf haar. de zin aan het leven.

Cor en Eef
Rob en Fred
Els
Anton
Anne
Magda en Ton
en kleinkinderen

2042 NK Zandvoort, 23 juli 1984
Koninginneweg 27

Moedere ligt opgebaard in de rouwkamer van On-
derling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort.
Bezoekuren: donderdag 26 juli a.s. van 16.00-16.30
uur en van 19.00-19.30 uur.

De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
27 juli a.s. om 14.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats Tollensstraat te Zandvoort.

Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in de aula van de begraafplaats.

Fijn, datwezo'n
Omi

hebben gekend,
maar wat zullen we je missen.

ROY
• RON

PEGGY-ANN
MICHAEL

Dankbetuiging

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons be-
toond na het heengaan van onze vader en lieve opa,
zoon, broer, zwager, oom en huisgenoot

Cornelis Bol
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
S. Bol-Draijer

Zandvoort, juli 1984.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XCTZandvoort
Dag en nacht bef e/Waar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

VERHUIZEJM?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

NMRKB1DE
VERHUIZERS

Gpeiereis
reisbureau

Ons reisbureau is aan-
gesloten bij de ANVR, de
Algemene Nederlandse

Vereniging van
Reisbureaus. Een

branche-organisatie, die
strenge lidmaatschaps-

normen hanteert en die in
het belang van leden en
consument toeziet op de
kwaliteit van de door haar
leden aangeboden reis-
arrangementen en de

informatie daaromtrent

Reisbureau „
ff

Grote Krocht 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 25 60

Zondag 29 juli geopend 14.00-20.00 uur
Maandag 30 juli geopend 10.00-21.00 uur
Dinsdag 31 juli geopend 10.00-21.00 uur

BOUWES HOTEL Badhuisplein?-Zandvoort

UNIEKE EXPO
van EXOTISCHE KUNST uit:

• GRATIS TOEGANG

AFRIKA
B AU

CHINA
INDIA
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alvoetbal
>r meisjes
JJDVOORT - De beoefenaars
e voetbalsport zullen nog even
d moeten hebben voor de bal
rollen, maar op organisatorisch
d zijn de verenigingen volop ak-
;o heeft de zaalvoetbalvereni-

FC Zandvoprt Noord in samen-
ng met enige verenigingen uit
gio en de Koninklijke Neder-

Voetbal Bond het initiatief ge-
n voor het starten van etn meis-
alvoetbalcompetitie.
is een prima gelegenheid voor

es, en ook de ouders, die deze
maar niets vinden voor meisjes,
ennis te maken met zaalvoetbal.
s namelijk bij zaalvoetbal strikt
den om slidings of lichamelijk
et te maken, zodat hardheid
it spel niet mogelijk is.

wedstrijden worden in Haarlem
ndvoort gespeeld en zijn nooit
dan 20.00 uur afgelopen. Heeft
T belangstelling voor dan dient
mg gehouden te worden met
contributie en moeten de meis-
de leeftijd zijn van 10 tot en met
r.
chtingen over een eventueleel
atschap van de FC Zandvoort
l kunnen worden verkregen bij

O. Poots, tel. 18930 en H. Ophei-
tel. 18116.

exrace 1984
NDVOORT - Jaarlijks vindt
antastische gebeurtenis plaats

centrum van Zandvoort en
ks trekt het hele gebeuren vele
iden toeschouwers, die hun
uitkijken. Het gaat er om op ba-
n een Solex-motorblokje, dat
ntiek moet zijn, de meest origi-
ouwsels te fabriceren,
jaar vindt deze bijzondere hap-

plaats op zaterdag 11 augus-
s. 's Middags vanaf ± 13.00 uur
e bouwsels te bewonderen op
aadhuisplein door het publiek.

orden daar ook gekeurd door
ury, waarin onder andere de be-
e motorsportspeaker Jan de

en televisie-commentator
> Henrichs zitting hebben.
ns Henrichs noemde het Solex-

uren, dat gesponsord wordt door
utsspaarbank West-Nederland,
jaar in een radio-interview een

jhtisch evenement, dat niet meer
Zandvoort is weg te denken.

zaterdag 11 augustus begint
ands om ± 20.00 uur op het Gast-
)lem de race, die geen race is,
• die wel van commentaar wordt
aen door Jan de Rooy en waar-
ïle duizenden toeschouwers, die
s toegang hebben, steeds weer
n meeleven.
, jaar zijn er ruim vijftig deelne-
die over hun bouwsels uiterst

imzinnig doen om de concurren-
et wakker te maken.
l is de organisatie, de MAC.
(voort, ervan overtuigd dat het
een ludiek evenement van kwa-
zal worden.

e de duiven
gen
NDVOORT - Door de P V Plei-
Arerd een wedvlucht met jonge

gehouden vanaf Strombeek
en afstand van 165 km. De dui-

werden gelost om 10.50 uur, de
e arriveerde in Zandvoort om
uur.
erige uitslagen zijn: 1. Th. Sini-

4, 10, 15, 16, 27, 40 en 49; 2. H.
ibergen: 2, 11, 28, 31 en 33; 3. J.
ht: 3 en 35; 4. E. v.d. Meulen: 5,
en 39; 5. J. P. Heeremans: 6; 6.
Koper: 7 en 37; 7. H. Heiligers:
29, 36,38 en 44; 8. Nico Bol: 9,32,
48; 9. A.C. Molenaar: 12; 10. H.

: 13, 17 en 46; 11. Jb. Koper: 14,
en 50; 12. A. Molenaar: 19,22,24
; 13. C. Visser: 30 en 35; 14. P.
s: 34 en 42; 15. H. Vleeshouwers:
6. W. Driehuizen: 47; 17. R.
is: 51 en 18. R. Driehuizen: 52.
naf St. Maxcence werd datzelfde
einde een vlucht gehouden voor
re duiven. De afstand bedroeg
m. De eerste duif arriveerde om
uur, ze werden gelost om 07.00

EL Terol: l, 3, 8, 9 en 25; 2. P. Pe-
2, 20 en 22; 3. R. Driehuizen: 4, 6
4. Jb. Koper: 5, 19 en 31; 5. H.

dorp: 10,14,15,17,18 en 21; 6. R.
ge: 11; 7. H. Heiligers: 12, 28 en
W. Driehuizen: 13; 9. A. Mole-
16; 10. H. Steenbergen: 23 en 26;
v.d. Meulen: 24, 27 en 30; 12. R.

is: 33 en G. Dorsman: 34.

Erg veel belangstelling was er voor de races, waarbij natuurlijk deze voor velen uitermate boeiend was. foto Uick Loenen

ZANDVOORT - Ter voorberei-
ding op de Grand Prix van Neder-
land, die op zondag 26 augustus ver-
reden zal worden, testen vele belang-
rijke Formule 1-stallen vrijdag 27 en
zaterdag 28 juli op het circuit van
Zandvoprt. Deze dagen zijn voor
technici en rijders van groot belang.
Door de reglementswisseling van af-
gelopen winter, waarin het tanken
tijdens de race werd verboden, gedra-
gen de Formule 1-wagens zich anders
dan voorheen. Op veel circuits wordt
dan ook gebruik gemaakt van de mo-
gelijkheid om twee dagen extra te
trainen en daarbij de optimale afstel-
ling van de auto's te bereiken. Naast
het zoeken naar de juiste banden en
de keuze van bepaalde types veren
en schokdempers wordt ook veel
aandacht gegeven aan de juiste ver-
houdingen van de versnellingen.

OP VRIJDAG EN ZATERDAG

Formule 1-coureurs
op Zandvoorts circuit

Vrijdag 27 en zaterdag 28 juli kan
het publiek dus voor het eerst ken-
nismaken met de Formule 1-bolides
van dit seizoen. Belangrijk is natuur-
lijk het optreden van Huub Rothen-
gatter. Onze landgenoot rijdt voor de
Spirit-stal en zal ongetwijfeld vele
rondjes rijden op Zandvoort om de
wagen en zichzelf te testen. Het is al-
weer twee jaar geleden dat een Ne-

derlander in de Formule l reed.
Het circuit Zandvoort is op beide

dagen voor het publiek geopend, de
toegangsprijs bedraagt slechts ƒ 10.-.

De gebeurtenissen op de baan en in
de pits worden door twee commenta-
toren verslagen. Aanvang zowel op
vrijdag als op zaterdag: 10.00 uur,
sluiting 18.00 uur.

Nieuwe kantine in gebruik
ZANDVOORT - Vrijdag 20 ju-

li werd op het rennerskwartier
van het circuit de nieuwe kanti-
ne in gebruik genomen. Door
coureurs en andere betrokkenen
is met genoegen geconstateerd
dat dit nieuwe gebouw veel beter
voldoet dan het oude dat vlak
achter de pitsruimte stond en in
de'loop der jaren'danig was ver-
ouderd. - - •" - - - •

Ongeveer zes weken geleden werd
door de Fisa het Zandvoortse circuit
gekeurd voor de komende Grand
Prix die op 26 augustus gehouden
worden. Toen bleek dat de paddock
veranderd moest worden. Achter de
renstallen (pits) moest meer ruimte
komen, wilde het circuit voldoen aan
de laatste veiligheidseisen die aan
het circuit en rennerskwartier ge-
steld worden. ,

Het oude kantinegeoouw werd dus
afgebroken en een nieuwe verrees
aan de overzijde, een laag gehouden
gebouw met een goede toiletaccom-
modatie en een ruim terras dat uit-
kijkt over de Gerlachbocht. Het
wordt hoofdzakelijk gebruikt door
renners en monteurs en andere offi-
cièle figuren die in het bezit zijn van
een „pitskaart".

Bij het gemeentebestuur ontstond
echter wrevel over wat werd ge-
noemd „het eigengereide optreden
van de Cenav". Alvorens men het ge-
bouw op een andere plaats optrok,
diende men een bouwvergunning aan
te vragen. Inmiddels is dit door de
Cenav gedaan, doch de vergunning is
nog niet verleend.

„Wij hebben het werk meteen aan-
gepakt, omdat wij geen risico's wil-
den lopen dat het circuit niet aan de
eisen zou voldoen voor de Grand
Prix. De bouwvakvakantie zat toch
ook al in de korte periode dat wij de
verandering moesten doorvoeren.
Drie weken geleden hebben wij de
aanvraag ingediend", zegt de pers-
chef van de Cenav, Dirk Buwalda.

Hoe men ook moge denken over
het wat late aanvragen van de bouw-
vergunning, een feit is dat het nieuwe
kantinegebouw voor renners en an-
deren een grote verbetering bete-
kent.

• Het interieur van de nieuwe kantine die vrijdag in gebruik is genomen.

Foto Berlott.

Europese moesson
eze zomer slaat tot dusver een

eel wat slechter figuur dan vorig
ar. Al dagenlang is de tempera-

uur in Zandvoort overdag niet
oger gekomen dan 16 tot 20 gr.
. Zaterdag werd 18,1 gr., zondag
0,0 gr. en maandag jl. 20,2 gr. C.
ereikt. Normaal hebben wij, af-
aande op de gemiddelden voor
e maanden mei, juni en juli,
cht op totaal 34 dagen van 20

raden en meer. Dit seizoen wist
e temperatuur tot nu toe slechts
6 keer in onze regio de 20-graden-
rens te bereiken of te overschrij-

. Ook uit het geringe aantal
omerse dagen van boven de 25
raden valt het slechte karakter
an deze zomer op te maken. Vo-
g jaar hadden we op het weer-
•ation Mijdrecht tot en met van-

«aag al 23 zomerse dagen mogen
Roteren; zover is het dit jaar pas 4
•eer gekomen.
Er wordt dan ook heel wat ge-

lopperd op het weer. Wat is nu
|igenlijk de oorzaak van de vrij-

el niet aflatende noordwesten-
'ind met allesbehalve plezierige
emperaturen, veel te weinig zon

,n waarin soms ook buitjes of
jelfs buien voorbijtrekken? Het is
oiet ongewoon dat er 's zomers
wen Zuid-Scandinavië een lage-
jnikgebied ligt en ten westen van
« Britse Eilanden een hogedruk-

gebied. Deze systemen hebben
vooral deze zomer de onhebbelijk-
heid zich maar weinig te verplaat-
sen en daardoor blijft het weer
vaak dagen achtereen somber,
koud en buiig; immers er wordt
lucht naar ons land getranspor-
teerd, die z'n oorsprong heeft in
het zeegebied tussen IJsland en
Noorwegen. Wanneer de hoge-
drukgordel tijdelijk wat dichter
bij Nederland komt, zijn er wat
betere momenten met zonnige pe-
rioden.

Zo'n circulatietype met noord-
westelijke winden bereikt norma-
liter haar hoogtepunt eind juli en
wordt Europese moesson ge-
npemd. Een moesson is een wind
die elk half jaar in de tropische
landen van richting veranderd
(het Arabische woord „mausim"
betekent jaargetijde). Het ont-
staan ervan in Europa moet ge-
zocht worden in temperatuur-te-
genstellingen tussen Midden-Eu-
ropa en het aangrenzende deel
van de Atlantische Oceaan. In het
late voorjaar, d.w.z. in de tweede
helft van april en in mei, wordt
het op het vasteland bij hogere

. zonnestanden al flink warm en
stijgt de temperatuur van de
lucht. Vlak boven het aardopper-
vlak ontstaat er daardoor een te-
kort aan lucht. Daarin moet wor-
den voorzien. „Geen bezwaar",

zegt de oceaan, „hier is koude
lucht genoeg voor handen". Bo-
yen zee houdt het water de lucht
immers koel. Meteen zet zich een
koele compensatiestroming in be-
weging uit richtingen tussen west
en noord. Op het continent is de
luchtdruk door de hogere tempe-
ratuur laag, boven zee hoger. Bij
deze verhouding passen noorde-
lijke of noordwestelijke winden,
die dan revanche nemen op de
korte warmtegolven, waarvan wij
deze zomer er tot dusver twee
hebben meegemaakt.

Zo'n weertype met Europese
moesson kan droog of nat verlo-
pen. Dit hangt af van de ligging
van het hogedrukgebied boven de
Atlantische Oceaan. Komt dit bo-
ven de Britse Eilanden terecht,
dan is de luchtdruk boven ons
land hoog genoeg om de neerslag
beperkt te houden tot „droge
buien", die weinig of geen regen
aandragen en wat boeren en tuin-
ders nog wel eens zorgen baart.
Vakantiegangers in de provincie
Zeeland, het dichtst bij het hoge-
drukcentrum gelegen, zijn deze
zomer veel beter met zon bedeeld
dan toeristen elders in Nederland.
Echter, soms blijft het niet altijd
bij een enkel buitje. Als de depres-
sie boven Scandinavië het op zijn
heupen krijgt, wat niet altijd te
voorzien is, vallen er met name in
Noordoost-Nederland „giet-
buien", die 5 tot 10 mm kunnen
afleveren en die vergezeld kunnen
gaan van vrij zware windstoten en

dót-Paüt
een donderslag. Van de neerslag
tot heden kan gezegd worden dat
die in Mijdrecht met 126 mm over
de maanden juni en juli tezamen
nagenoeg gelijk is aan het gemid-
delde van 125 mm. De Europese
moesson berooft ons van elke zo-
merillusie. In zo'n periode ligt de
temperatuur vaak 2 tot 5 graden
onder normaal. Slechts bij hoge
uitzondering blijft de Euroepse
moesson 's zomers geheel uit; zul-
ke voorbeelden waren de zomer
van 1947, 1959 en 1976. Maar
meestal valt deze toch in, wat niet
zo fraai is voor het vervolg van de
zomer. We ondervinden het dit
jaar helaas aan den lijve.

Temperatuurnormalen periode
25 juli-1 augustus: maximumtem-
peratuur (overdag): 22 gr. C.; mi-
nimumtemperatuur ('s nachts):
13 gr. C.

Spektaculair racefestival,
duizenden toeschouwers

ZANDVOORT - Het racefesti-
val van zondag stond in grote be-
langstelling. Zo'n dertigduizend
toeschouwers hadden de weg
naar de Zandvoortse racepiste
weten te vinden. Is er zon en is de
entree gratis dan blijkt dat er
veel interesse is. Bovendien was
er een zeer interessant program-
ma met autoraces en hardloop-
wedstrijden. Jammer was het
voor de organisatie dat Jan Lam-
mers niet aanwezig was, omdat
hij als verslaggever voor de NOS
bij de Engelse Grand Prix aan-
wezig was. Ook Ajax-speler
Frank Rijkaard, die het start-
schot zou lossen voor de hardlo-
pers, was niet aanwezig. Maar de-
ze absenties kon het succes van
deze dag niet minder maken.

In de toerwagenklasse boven 2500
cc kwamen de Renaults 5-cpureurs
Bleekemolen en Dieudonnè uit tegen
de Opeis en Camaro's. Het werd een
schitterend gevecht tussen Michael
Bleekemolen, Loek Vermeulen en
Hennie Hemmes. Ronden lang lever-
den deze drie een geweldige strijd,
maar hielden geen rekening met een
oprukkende Fred Frankenhout.
Eerst moest Vermeulen afhaken en
na een prima inhaalrace, in het twee-
de, gedeelte van de strijd, wist Fred
Frankenhout zowel Bleekemolen als
Hemmes het nakijken te geven.

In de Toyota Corolla-klasse even-
eens een keiharde strijd waarbij de
nodige brokken vielen. John Vps
trachtte het te weinige vermogen in
zijn motor te compenseren door later
op de remmen te gaan staan, hetgeen
tot gevolg had een onzachte aanra-
king met bobsleeer Job van Oostrom,
Bolderhey en Houthuyzen. In deze
race maakte Zandvoorter Tonny
Zwanenburg zijn rentree maar kon
die niet met groot succes afsluiten.
Er was voor Zwanenburg niet meer
weggelegd, in zijn te langzame wa-
gen, dan een positie in de midden-
moot.

In de Formule Ford 1600 ging de
strijd tussen vooral Harald Huys-
man, Eris Bachelaert en Maarten
Bottelier. Na de eerste ronden was er
weinig teken in de strijd maar allengs
nam Huysman een ruime voorsprong
en kon zeer gemakkelijk als overwin-
naar de streep passeren. Door een
tweede plaats van Bottelier, een vier-
de voor Allard Kalff, een vijfde voor
Wim Franssen stelden deze een
plaats veilig voor de Europese finale.

Spektaculair was de strijd in de
Formule Ford 2000 waar de Brazi-
liaan Sala voor de vierde keer zege-
vierde in het Europees kampioen-
schap. Door deze zege gaat Sala met
82 punten comfortabel aan de leiding
in het klassement. In deze vijftien
ronden tellende race moest Sala lan-
ge tijd de" Brit"TDaviës voor laten
gaan. Het bochtenwerk van de Brazi-
liaan was beter verzorgd en daardoor
naderde hij de Brit langzaam maar
zeker en met nog drie ronden te gaan
kwam de inhaalmanoeuvre. Sala
raakt even de slippende Davies en
voor de laatste betekende dat het
einde van de race. Het was Lammie
van den Heuvel die in deze klasse

goed presteerde door beslag te leg-
gen op een verdienstelijke vierde po-
sitie.

Wedstrijdloop
Voor de tweede maal werden de ra-

ces opgeluisterd door de hardlopers.
Klaas Lok won evenals vorig jaar de
loop over 4156 meter, een ronde, in
een tijd van 11 minuten en 36.6 secon-
den Lok werd gevolgd door Tonny
Dirks en Marti ten Kate. Uitslag. 1.
Klaas Lok 11.36.6; 2. Tonny Dirks
11.41.0; 3. Marti ten Kate 1144.9; 4
Johan Vermeule 11.49 6; 5. Peter Rus-
man 11.54.2.

Om 10.00 uur waren er al vele trim-
mers over de baan gegaan voor het
afleggen van de l, 2, 3, 4 of 5 ronden.
De halve marathon stond het meest
in de belangstelling en in deze cate-
gone zegevierde Zwiers voor Van Al-
phen Voor de trimmers die de afstan-
den in eigen tempo hadden afge-
werkt was er een herinnermgsmedail-
le beschikbaar.

Uitslagen races
Formule Ford 2000, meetellend

voor het Europees kampioenschap,
15 ronden; 1. Maurizio Sala (Bra)
24.25.16, 2 Mauncio Gugelmm (Bra)
24.40.72, 3. Hennk Larsen (Den.)
24.49.02, 4. Lammie van den Heuvel
(Ned.12502.20.

Formule Ford 1600, 12 ronden- 1.
Harald Huysman (Bel.) 2057.63, 2.
Maarten Bottelier (Amsterdam)
21.08.86, 3. Ene Bachelaert (Bel.)
21 09.05, 4. Allard Kalff (Baamburg)
21.13.69

Toyota Corolla-klasse: 1. Jaap van
den Ende 33.00.19, 2. Arie Ruitenbeek
33.00.80, 3. Evert Bolderhey 33.18.38.

Sport 2000- 1. Charles Zwolsman
20.23.69, 2. Henny Vollenberg
20.23.54, 3. Ron Kluit 20 34.48.

Austin Metro klasse: 1. Ed Elisar
26.22.03, 2. Ronald van de Zande
26.24.07, 3. Jan van Rijn 36.34.27.

Toerwagens 1300 cc: 1. Peter Fon-
tijn 22.43.83 Toerwagens 1600 cc: 1.
Hans Ernst 23 37.56 Toenvagens
2500 cc: 1. Michael Bleekemolen
22.22.52, 2. Arthur van Dedem
22.37.72, 3. Pierre Dieudonnee
22.37.72. Toerwagens boven 2500 cc:
1. Fred Frankenhout 22.05.01, 2. Hen-
ny Hemmes 22.23.72, 3. Loek Vermeu-
len 23.07.00.

De stille start op het circuit. De hardlopers, jong en oud die hadden ingeschreven,
waarvan iedereen de wedstrijd uitliep. foto Dick Loencn

Wieteke exposeert in
Gebouw Noord Holland

„Bezoek", recent
acrylschilderij van
Wieteke van Dort.

ZANDVOORT - In de expositie-
ruimte van Gebouw Noord-Holland,
gelegen te Haarlem aan het Spaarne
bij de Schipholweg-hoek Hamelink-
straat, exposeert van 16 juli t/m 29
augustus 1984 WIETEKE Moody-van
Dort. Veel televisiekijkers, radioluis-
teraars, theaterbezoekers en boeken-
wurmen kennen Wieteke als actrice,
zangeres en illustratrice.

Produkties als Oebele, de Straten-
makeropzeeshow, J.J. de Bom, La-
waaipapegaai en de Late-Late-Lien
Show, zijn onverbrekelijk aan haar
naam verbonden. Diverse grammo-
foonplaten zijn van haar op de markt
gebracht, waarvan „Weerzien met In-
die" inmiddels een gouden-oplage
heeft bereikt. Al deze activiteiten
hebben in de loop der jaren geleid tot
verschillende onderscheidingen, zo-
als de Zilveren Harp van de Stichting
Conamus, de persprijs op het Inter-
nationale Televisiefestival van Mon-
treux, Edisons, de Gouden Lotus en
de Nipkovschijf.

Wieteke is evenwel naar Gebouw
Noord-Holland gehaald voor een
vorm van kunst, zoals veel Nederlan-
ders haar wellicht niet kennen: de
beeldende kunst.

Toch houdt zij zich hiermee al ja-
ren bezig. Als eerste resultaat daar-
van is zij bij hoge uitzondering en tot
haar eigen verbazing in 1975 al uitge-
nodigd geweest om deel te nemen
aan de 4e Internationale Biennale
voor Beeldende Kunst, „Young Ar-
tists 1975", te New York. Haar eerste
expositie in Nederland in 1977 in Or-
nis International Galery te 's Gra-
venhage, terwijl in hetzelfde jaar een
tweede internationale erkenning
volgde door deelname aan de 12e
Grand Prix voor hedendaagse kunst
in Monte Carlo. In 1980 is werk van
Wieteke bekroond met een bronzen
medaille bij de Europaprijs voor
Schilderkunst in postende, een niet
geringe onderscheiding op het gebied
van de beeldende kunst. Een aantal

Gratis
museumkaart

ZANDVOORT - De ANWB stelt
vanaf deze maand haar Club-J-leden
de Museumkaart 1984 gratis ter be-
schikking. Deze museumjaarkaart
geeft gratis toegang tot ruim 260 mu-
sea, verspreid over het gehele land.
Dit initiatief kwam tot stand in over-
leg met de bond en de Stichting Mu-
seumjaarkaart. In het clubblad,

lub-J Magazien, treffen de leden een
Don aan waarmee de museumjaar-
caart kan worden aangevraagd.

schilderijen en tekeningen van Wie-
teke, die evenals haar echtgenoot al
jarenlang lid is van het illustere
Haagse schilderkundig genootschap
Pulchri, is eerder op enige plaatsen in
Nederland tentoongesteld geweest.
De tentoonstelling in Gebouw
Noord-Holland van deze veelzijdige
kunstenares toont daarnaast haar
meest recente visie op de omgeving
waarin en waarmee wij leven. Haar
milieu-problematiek is zichtbaar te-
rug te vinden op diverse geexposeer-
de werken: peuken-landschappen,
schroothopen van auto- en vlieg-
tuigwrakken, asfaltstructuren, wég-
markeringen en remsporen: kortom
een artistieke aanklacht tegen een
wereld, bedolven onder afval en be-
heerst door jagen en jachten, wegen

Diefstal verijdeld
ZANDVOORT - In de vroege mor-

genuren van vrijdag viel het een
Zandvoorter op dat twee mannen
zich verdacht gedroegen bij een mp-
tor. Hij waarschuwde de politie die
op onderzoek uitging.

In de Koningsstraat aangekomen
troffen de agenten slechts een motor
aan met vernield stuurslot voorzien
van een Duits kenteken bewijs.

Op het moment dat de agenten
met de motor bij het bureau arriveer-
den kwam een Duitse toerist aangifte
doen van de diefstal van zijn motor
uit de Haltestraat.

De motor kon direct aan de ver-
heugde eigenaar worden teruggeven.

en omwegem. De verontruste vinger
van Wieteke reikt daarbij bijna net zo
hoog als de rookpluimen boven haar
smeulende sigarettepeuken en ver-
wrongen blikhopen.

Open op werkdagen van 09.00-17.00
uur.

Extra openstelling op de zondagen
22 juli (zonder Wieteke) en 12 en 26
augustus van 14.00-17 00 uur (met
Wieteke).

Toegang gratis. Uitstekend toegan-
keliik voor rolstoelhouders.

Mishandeling
ZANDVOORT - Een 45-jarige

Heemstedenaar meldde zich zondag-
middag aan het politiebureau met de
mededeling dat hij was mishandeld.

Hij fietste op het rijwielpad van de
Zandvoortselaan ter hoogte van de
Westerdumweg, toen een bestuurder
van een personenauto hem „om
niets" een vuistslag toediende. De
Heemstedenaar had het kenteken
opgenomen van de auto van de be-
stuurder. Na zijn aangifte heeft de
man zich door een plaatselijke arts
laten behandelen.

Later op de middag ontdekten
agenten dat een auto met een zelfde
kentekennummer was weggesleept
wegens foutparkeren.

Toen de 21-jarige bestuurder later
op de dag eveneens op het bureau
kwam om te informeren naar zijn
voertuig, wachtte hem ten eerste de
wegsleepkosten en procesverbaal
voor zijn auto en één voor de mishan-
deling die hij bekende.
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DIVERSE RESTANTEN
nu met aantekkelijke

korting!

KOM vrijblijvend
eens kijken.

KIRK3TR.20 « TEL: 13136

DROGISTERIJ

GAPER
LANCOMEj&

PARIS «T^V

's Nachts: het ideale moment
om uw huid te vernieuwen

Recente wetenschappelijke ontdekkingen tonen duide-
lijk aan, dat er verband bestaat tussen het verouderen van de
huid en de veranderingen in de uitwisseling die plaatsvindt in
het haarvatenstelsel van de bloedsomloop, dat voor de
micro-circulatie in de huid zorgt.

Met Forté-Vital de Nuit, een Weefselverstevigende
crème, hebben de biologen van Lancöme ontdekt, hoe deze
micro-circulatie verbeterd kan worden. Het is voortaan
mogelijk om weefselveroudering te bestrijden.

Forté-Vital de Nuit, met haar exclusieve "Bio Phytone-
complex" ® is speciaal ontworpen om de micro-circulatie te
verbeteren. De bloedsomloop wordt gestimuleerd, zodat Uw
huid opnieuw de voedende- en energie-gevende stoffen ont
vangt die zij nodig heeft. Zij vernieuwt en verstevigt zich.

Reeds na twee weken biedt Forté-Vital de Nuit u a!
zichtbare resultaten op gezicht en hals.

Kerkstraat 36 - Zandvoort
Spaar onze kassabonnen! Bij 100.- aan kassabonnen krijgt u

3.- terug (geldt niet voor geneesmiddelen).

SLAGERIJ AAT ARBOUW
Haltestraat 12 - Tel. 1 26 16

Deze week speciaal aanbevolen:

Schouderham 150 gram 2.25

Aardappelsalade 500 gram 3.25
1.95250 gram

Alles uit eigen worstmaker/J

GOED
GOEDKOOP

Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon 02507-12270

W/j gaan door met lage prijzen, prima service en 1e klas kwaliteit!
RUNDVLEES

T- B O N E 4 ons 32.50
TO U R N EDOS 3 ons 29.50
ENTRECOTE2y!0ns 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
B l EFSTU K-TARTAAR 21.50
CHATEAU BRlAND 2personen 52.50

OSSEHAAS
m stroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac

PRIME-BEEF 2y2 ons
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE4ons
KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons .

KALFSKOTELET 225gram

VARKENSVLEES
SPARE-RIB plm.5ons

LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES
VIS
GEB.TONG4ons 29.50
2SLIPTONGETJES 19.50
Alles voorzien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.

.29.50

.32.50

32.50
26.50
21.50

.19.50

.20.50

Ren je rot!
Want er staat me een partij
mooie spullen in het
Waterloopleintje en het is
echt niet zo dat als je
vandaag komt kijken datje
het morgen kan kopen,
want dan is het meestal al
weg.
ALLES is éénmalig, dat is
juist de gein ervan.
Zo, ik stop met schrijven
want er wordt net weer wat
binnen gebracht.
Zóóó, dat is leuk zeg!
Nou, die ben ik zo kwijt.
Als ze dat zien . . .

WATERLOOPLEINTJE
HALTESTRAAT61 -TEL. 1 34 63

GESNAPT BIJ ...
'T WATERLOOPLEINTJE
Wie is deze mevrouw die zo gezellig aan 't rondneuzen is bij
Marcel Meijer?

Zij wordt vriendelijk verzocht na morgen eens langs te gaan bij
't Waterloopleintje in de Haltestraat.

Misschien ligt er wel een verrassing op haar te wachten . . .

Uw foto's verdienen de
Kodak Select behandeling!
IWij laten uw negatieven

uitsluitend ontwikkelen in
het eigen Kodak laboratorium.

2Wij garanderen een
perfecte kleurweergave op

uw Kodak Select Prints.

3U betaalt alleen de Kodak
Select Prints die aan onze

hoge kwaliteitseisen voldoen.

4De Kodak Select Prints
komen niet alleen door de

geavanceerde computer -
technieken tot stand, maar
worden ook nog gecontroleerd
door Kodak experts.

Kodak Select is alleen verkrijgbaar by
de fotovakhandel met dit embleem.

Kodak Select
Prints

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31 - Zandvoort

Voor de lekkerste kaas
blijf t,, De Kaashoek"de baas.

t

GRASKAAS per * 9.5

VERSE GRASBOTER uit 't vat
500 gram

20 VERSE EIEREN uit Barneveld

Tot ziens bij:

5.9
5.0

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 - Zand voort - Tel. 1 50 00

\

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.

Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04

7 dagen per week geopend
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

voorVIS
BARBECUE of GRILÜ
Zalmforel - beekforel - Noorse zalm - kabeljauwmoot]t
tarbot, enz. v

rDAGVERS: bouillabaise - kreeftesoep - paella - stoolpa/in
- salades, enz.

MOSSELEN zak a 2 kilo 6.5(

VEEL SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN

P. REUS voor als het goed moet zijn!

ffDIER-PLEZIER ff

DIERENSPECIAALZAAK

Wij gaan 1 week dicht i.v.m.

VAKANTIE
van zondag 29 juli t/m maandag 6 augustus

Hopelijk is het dan geen hondeweer!

Emmy & Hans

Helmersstraat 11 - Zandvoort - Tel. 1 93 45, b.g.g. 1 55 6J

Het is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

Ook verhuur van barbecues.
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhoul. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. T)20-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
ƒ 1825 per half jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. lel. 02507-17166, Postbus 26.
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur. dinsdag
van 1000-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 0900-11.00 uur. donder-
dag van 10 00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie: Dick Piet (chef). Margreet
Ates.

Vreemde toerist
ZANDVOORT - Zondagmiddag
erd door de Zandvoortse politie een

iromfietser aangehouden voor con-
ole. De man bleek in een rugzak een

>etonschaar en een grote schroeve-
Iraaier te hebben. Voorwaar een
Teemde bagage voor een toerist.

Bij nader onderzoek bleek de
romfiets in Zandvoort ontvreemd te
ijn.

Ongeveer op dezelfde tijd werd een
Amsterdammer door de Bloemen-
aalse politie op het Zandvoortse bu-

•eau gebracht. Deze had op de boule-
'ard Barnaart een bromfiets gesto-
en. De eigenaar had dit opgemerkt
;n de achtervolging ingezet. Omdat
e bromfletseigenaar sneller ter been
as dan de dief leverde hij hem af op
et Bloemendaalse bureau. De Am-

;terdammer was ook in het bezit van
en betonschaar. Overigens was hij
iet alleen geweest, maar vergezeld

/an drie vrienden die echter allemaal
jn ontkomen.

Wegsleepregeling
ZAND VOORT- Opnieuw heeft de

erkeersschout, de heer De Muy afge-
lopen zondag zitting gehouden in het
andyoortse politiebureau. Er wer-
en tien auto's weggesleept. Alle be-
tuurders verkozen de schikking van
e verkeersschout. Dat betekent bo-
er bij de vis, en geen extra admini-
tratieve rompslomp voor de Zand-
oortse politie.

Nieuwe verkeersborden bij
parkeerexperiment

ZANDVOORT - Het komende
weekeinde zal door de Zandvoortse
politie in samenwerking met de poli-
tiekorpsen uit omliggende gemeen-

De beslissing hierover wordt zater-
dagavond door de politie genomen.

Het rondrijdend autoverkeer dat
een parkeerplaats zoekt zal worden

strand-zuid
centrum

strand

ten een parkeerexperiment worden
uitgevoerd. De verkeersstudie die
wordt uitgetest (die in feite al een'
vroege doop kreeg op 8 juli, zie Zand-
voorts Nieuwsblad van 19 juli), is op-

in Zandvoort
verkeerscirculatie

gewijzigd!
- Dit bord wordt geplaatst op de Zand-
voortselaan ter hoogte van de Herman
Heijermansweg, zodat de toeristen op de
hoogte zijn van de gewijzigde situatie.

gesteld in samenwerking met de om-
liggende gemeenten en het Verkeers-
ingenieursbureau Goudappel en Cof-
feng. De opzet van dit parkeerbeheer-
singssysteem heeft een tweeledig
doel namelijk:
- het verbeteren van de doorstro-
ming naar en in Zandvoort door ver-
mindering van rondrijdend verkeer
dat naar een parkeerplaats zoekt;
- het beperken van de overlast als ge-
volg van het op zeer grote schaal fout
parkeren. Doel van het experiment is
na te gaan wat de invloed hiervan is
op de verkeersstructuur van Zand-
voort en op de bereikbaarheid van
bestemmingen binnen Zandvoort.

Wanneer het komend weekeinde
door de weersomstandigheden geen
groot verkeersaanbod wordt ver-
wacht zal het experiment worden
verplaatst naar zondag 5 augustus.

beperkt door middel van een flexibe-
le parkeerbewegwijzering. Deze infor-
meert de automobilist tijdig waar wel
en waar niet een parkeerplaats kan
worden gevonden. Zie de bijlage,
waarin voorbeelden van de aandui-
dingsborden zijn opgenomen. Indien
een parkeersector „vol" is zal deze
worden afgesloten voor ingaand ver-
keer. De parkeersectoren zijn: 1.
Zandvoort-bad-zuid, 2. Zandyoort-
midden en 3. Zandvoort-zuidduinen.

Het totale gebied wordt globaal be-
grensd door de Zeestraat, Halte-
straat, Oranjestraat, Dr. Gerkestraat
en Tolweg. Het experiment door-
loopt de volgende stadia:

Stadium één
Het verkeer dat Zandvoort via de

Zandvportselaan binnenkomt wordt
door middel van bebordmg en beba-
kening voor de keuze gesteld
„strand-zuid" of „strand-noord-cen-
trum". Uitsplitsing vindt plaats ter
hoogte van de Tolweg. Verkeer dat
kiest voor „strand-noord-centrum"
wordt naar de Kostverlorenstraat
verwezen en het verkeer voor
„strand-zuid" rijdt via de Frans
Zwaanstraat het onderzoekgebied
binnen.

Stadium twee
De sectoren worden afgesloten in

de volgorde waarin de „vol"-situatie
wordt bereikt. De belangrijkste af-
sluitpunten zijn van sector l bad-
zuid: Pr. Mauritsstraat, Thorbecke-
straat en Seinpostweg, van sector 2
midden: Bm. Engelbertstraat, Hoge-
weg, Thorbeckestraat en Maris-
straat.

Stadium drie

Nadat de sectoren l en 2 zijn afge-
sloten zal de parkeercapaciteit van
sector 3 volstromen. Wordt de „vol"-
situatie bereikt dan wordt ook sector
3 zuidduinen afgesloten. Het belang-
rijkstke punt hiervoor is dan de Fr.
Zwaanstraat ten westen van de Tol-
weg. Bij afsluiting van sector 3 wordt

strand-zuid
a

<
Hs

Q

fgesloten
A
D

^vj

tarlem
strand

strand-
zuid
afgesloten richtingen

• Dit komt bij de Tolweg.

• In lotaal worden er in Zandvoort veer-
tien verschillende verkeersborden ge-
plaatsl die aan duidelijkheid, op de divcr-
se punten niets te wensen overlaten.

de parkeerbewegwijzering gewijzigd
en alle binnenkomend verkeer verwe-
zen naar de Kostverlorenstraat rich-
ting „strand-noord-centrum". De af-
gesloten richting „strand-zuid"
wordt voorzien van de aanduiding
„vol", zodat het de weggebruiker dui-
delijk is waarom de betrokken rich-
ting is afgesloten.

Stadium vier
Als de rusttoestand wordt bereikt

waarin het verkeer dat Zandvoort
verlaat in evenwicht is met het ver-
keer dat Zandvoort binnenkomt wor-
den alle afsluitingen opgeheven en is
weer vrij verkeer mogelijk. Naar ver-
wachting zal dit omstreeks 13.00 uur
het geval zijn.

De route van buslijn 81 loopt door
het onderzoekgebied, doch er wordt
voor zorggedragen dat de bus de af-
sluitpunten kan passeren. Bewoners
en bezoekers van bedrijven in het on-
derzoeksgebied moeten tijdens de
uitvoering van het experiment hun
bestemming kunnen bereiken. Daar-
toe zal de mogelijkheid worden inge-
bouwd om op een aantal plaatsen
een (bemande) afsluiting te passeren,
nadat de bestemming in het onder-
zoeksgebied is opgegeven.

In het onderzoekgebied wordt ge-
surveilleerd met 2 politiemotoren
voor begeleiding en waarneming. Bij
alle belangrijke afzettingen wordt
een politie-ambtenaar of een mede-
werker van het Bureau Goudappel
Coffeng geposteerd die de afzetting
plaatst en die erop toeziet dat de af-
zetting niet wordt verwijderd en die
zonodig bewoners en bezoekers door-
laat.

Wie het laatst lacht

ZANDVOORT - „Trouwen doe je
thuis". Dat moet de gedachte zijn ge-
weest van Anne Marie Termes en'
haar bruidegom Martin Lamaker,
want vorige week arriveerden zij uit
New York in Zandvoort om elkaar
daar op 20 juli het jawoord te geven.

Een bruiloft waar de hele familie
Termes natuurlijk plannen voor had
gemaakt, want als je dan besluit om
in Holland, en speciaal in Zandvoort
te trouwen, dan moet er pok een ech-
te Hollandse bruiloft gevierd worden.

Moeder van de bruid, Otsje Termes
was de eerste geweest die een origine-
le verrassing voor het bruidspaar had
bedacht. Omdat de huwelijksreis
naar Egypte zou voeren, besloot moe-
der Termes dat het bruidspaar dan
ook in stijl vervoerd moest worden.

Toen, na de huwelijksvoltrekking,
het kersverse echtpaar Lamaker-Ter-
mes de trap van het raadhuis afdaal-
de, stond daar „het vervoer" te wach-

Foto's Berlott
ten. Kameel Sabrina! De bruid ver-
schoot zichtbaar van kleur, maar
stapte als eerste toch dapper op het
geduldige dier, dat bij het zien van
het beeldige gele bruidstoilet, van
schrik een paar schuivende stappen
maakte.

Tumult onder de honderden toe-
schouwers die in gedachten al een
kameel op hol zagen slaan. Het viel
allemaal wel mee, en toen ook de
bruidegom was gezeten, vertrok het
paar triomfantelijk en toegezwaaid
door het publiek naar De Raadsheer,
het gezellige etablissement van Pa
waar de receptie werd gehouden.

Ook kameel Sabrina kreeg een
verfrissing, maar vader en moeder
Termes moesten er eveneens aan ge-
loven. Voor de fotograaf werden ook
zij beiden op de rug van de kameel
gezet, en nu was het het bruidspaar
dat breedlachend toekeek.

Wie het laatst lacht, lacht het best!

LOKAAL EN REGIONAAL
HISTORISCH ONDERZOEK

HAARLEM — Ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de Histori-
sche Werkgroep Haerlem organiseert
deze werkgroep van de Vereniging
Haerlem samen met de Culturele
Raad Noord-Holland een symposium
voor alle historische verenigingen in
Nederland. Gezien het groeiend aan-
tal historische verenigingen en werk-
ïroepen en evenredig daaraan de pu-
ijlicaties en tentoonstellingen leek
het de jubilerende werkgroep een
goed idee om in deze stroomversnel-
ling tot een uitwisseling van gedach-
ten en ideeën te komen.

Daarbij zullen de onderzoeksme-
thoden en -modellen centraal moeten
:)taan. Door middel van lezingen en
presentaties op wandborden worden
door historische verenigingen en
aanverwante instanties hun „unie-
ke" projecten toegelicht om in ande-
re plaatsen navolging te stimuleren.
Op deze dag verschijnt er tevens een
•syllabus met een samenvatting van
de voordrachten waarin de onder-
zoeksmethoden worden toegelicht,
eventueel voorzien van voor het on-
derzoek speciaal ontworpen formu-
lieren. Daarnaast wordt tevens een
rapport gepresenteerd met de uit-
komst van een landelijk gehouden
enquête naar historisch onderzoek
door amateur-historici. Ruim 300
reacties geven een goede doorsnee
van de samenstelling der werkgroe-
Pen, hun onderzoeksterrein, de in
studie zijnde onderwerpen en de

reeds afgesloten studies. Dit rapport
zal in een grote behoefte voorzien
daar er op landelijk gebied nauwe-
lijks samenwerkingsverbanden zijn
of tot een uitwisseling wordt geko-
men.

Wordt amateur-historici vaak een
eenzijdige aanpak van hun studies
verweten, handleidingen en gestan-
daardiseerde methoden die onderlin-
ge vergelijking vergemakkelijken
ontbreken meestal. Door dit sympo-
sium willen de Historische Werk-
groep Haerlem en de Culturele Raad
Noord-Holland die dit evenement als
hun Historische Dag hebben geadop-
teerd, een helpende hand bieden. Een
zo breed mogelijk scala van onder-
werpen zal deze dag aan de orde ko-
men: archeologie, toponomie, histo-
riech onderzoek, oral history, dialect-
kunde en monumentenzorg.

Het symposium wordt gehouden
op zaterdag 20 oktober 1984 in de
Beynishal op het Stationsplein te
Haarlem.

19 oktober zal in het teken staan
van een nieuw handboek over de
Haarlemse geschiedenis. Naast de
huidige stand van zaken zullen spre-
kers ook de werkwijze van reeds ge-
realiseerde stadsgeschiedenissen
toelichten.

Informatie over het symposium op
20 oktober is te verkrijgen bij Cultu-
rele Raad Noord-Holland, Postbus
163, 1970 AD IJmuiden, tel. 02550-
16941 tst. 19.

Knipkunstdemonstratie

ZANDVOORT - In het kader van de knipkunstexpositie die mo-
menteel in het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein wordt ge-
houden, zal Lies Bossinade aanstaande zaterdag een knipkunstde-
monstratie houden.

Lies Bossinade is één van de dertig kunstenaars waarvan werk in
het Centrum is te zien. Bovendien zijn er een aantal antieke knipsels
en een serie „havelaars" tentoongesteld. Deze kostbare collectie is
afkomstig uit het Nederlands Openlucht Museum uit Arnhem. Het
was ook de conservator iconografie, Simpn Honig uit Arnhem, die
onder veel belangstelling deze tentoonstelling zaterdagmiddag 21 juli
heeft geopend. Hij deed dit met een korte beschouwing over de knip-
kunst in het algemeen.

Zaterdagmiddag 28 juli van half twee tot vier uur een demonstratie
van Lies Bossinade, die met veel vaardigheid de knipkunst zal demon-
streren.

De tentoonstelling kan nog bezocht worden tot 19 augustus, dage-
lijks van 13.30-16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag.

Orgelconcert
ZANDVOORT - In de serie orgel-

bespelingen op de maandagavond in
de Nederlands Hervormde Kerk van
Zandvoort wordt maandag 30 juli a.s.
de -bespeling verzorgd door de orga-
nist Everhard Zwart, organist van de
Bergsingelkerk te Rotterdam. Deze
heeft een gevarieerd programma sa-
mengesteld met werken van onder
meer: Bach, Asma, Leoillet, Franck,
Stanley, Bossi, Grison en Zwart.

Het programma wordt geopend
met de koraalbewerking „Komt als
kind'ren van het licht" van Feike As-
ma, waarna wordt vervolgd met het
Concerto d-moll nach Vivaldi van de
grote componist Joh. Seb. Bach. Van
Loeillet kan men het andante-allegro
beluisteren. Naast Choral III van de
Fransman César Franck, staat op het
programma vermeld Voluntary van
John Stanley, Pastorale van E. Bossi
en de machtige Toccata van Jules
Grison.

De orgelbespeling wordt besloten
met een tweetal koraalbewerkingen
te weten: voorspel en koraal Psalm
94 van de vader van de concertgever,
Willem Hendrik Zwart en de koraalfi-
nale over „Alle roem is uitgesloten"
van Jan Zwart. De aanvangstijd van
het concert in de Ned. Herv. Kerk te
Zandvoort op maandag 30 juli is ge-
steld op 20.00 uur.

Vreemde diefstallen
ZANDVOORT - Deze week werd

de politie geconfronteerd met aangif-
ten van enkele vreemde diefstallen.

Uit een tuin aan de Hogeweg ver-
dwenen op onverklaarbare wijze vier
bloempotten met respectievelijk één
geranium en drie bloeiende fuchsia's.

Van een waslijn in een tuin aan de
Dr. Gerkestraat miste men drie bad-
pakken en drie roze badlakens.

Deze wasdieven hebben het overi-
gens druk gehad. Van de waslijn van
een woning van de Van Lennepweg
verdween de gehele was bestaande
uit: l damesbroek, l dekbedovertrek,
twee overhemden, drie handdoeken
en een T-shirt.

Stuifzand

ZAND EN STOF - We kunnen er niet omheen - er zijn -oer-
schillende zaken die stof en soms zand doen opwaaien - zoals
daar zijn: de verplaatsing van de kantine op het rennerskwar-
tier van het circuit - het rulle zand, waar de kermisexploitan-
ten over klagen - de parkeerexperimenten die zullen worden
uitgevoerd - en de verkeers- en parkeerproblemen op het Gast-
huisplein - voeg daar dan nog bij de strandvakantie van de
Amsterdamse kinderen in Zandvoort én de rubriek strandkor-
rels en je hebt een zanderige krant - het is niet anders»

Over het Gasthuisplein kunnen wij, denken wij, kort zijn -
het is niet anders •- de omzet loopt terug en daar helpt zelfs
geen jazzfestival bij - een plein voor evenementen is leuk -
maar je moet natuurlijk wel evenementen hebben - en gezien
het budget - tiet weer - en de weinige maanden zomer -- kun je
de ondernemers wel vertellen „tel uitje winst" daar zijn ze dan
ook mee bezig - met het optellen van hun verliezen wel te ver-
staan»

Een klein bergje stuifzand waait eveneens al enige tijd over
de Kop van Lennep weg - er blijkt een boeiende briefwisseling
te bestaan tussen de Vereniging van Flateigenaren Admiraal
de Ruyter l en de Dienst Publieke Werken»

Op 25 juni 1984 spraken deflateigenaren van het flatgebouw
aan de Ruyterstraat hun ongerustheid uit over de toestand van
het „parkeerterrein" waar zij een riant uitzicht op hebben -
namelijk het terrein Kop van Lennepweg - men zag daar het
noodpolitiebureau verrijzen en dacht er goed aan te doen de
dienst PW te wijzen op de erbarmelijke toestand van het terrein
- Dienst PW antwoordde echter „dat de zaak onder controle
was en dat rondom het noodbureau aarde zou worden aange-
bracht" - het antwoord van deflateigenaren hierop is dan de
volgende brief:

Onder verwijziging naar ons schrijven d.d. 25-6-'84 en in ant-
woord op Uw brief d.d. 9julij.L, afd. 4/HO nr. 47, brengen wij het
volgende onder Uw aandacht»

De aarde die 2 meter rondom het noodgebouw van de politie
is aangebracht, is zo vliesdun, dat het ongetwijfeld maar een
beperkt resultaat zal opleveren. De grote open gedeelten zijn
totaal niet voorzien van enige verharding, zodat verschuiving
zal blijven plaatsvinden. Alleen het gedeelte waar de kermis
staat, is voorzien van een laag steenslag, blijkbaar kan het dus
wel»

Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om onze ver-
bazing uit te spreken over het feit, dat de gemeente deze zand-
vlakte aangeduid heeft als een officiële parkeerplaats door het
plaatsen van een bord conform model nr. 99 van de bijlage van
het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens zonder plaat-
sing van een onderbord „mul zand wegslepen op eige kosten".
Op de buitenwegen treft men tenminste nog een waarschu-
wingsbord aan „zachte berm". De gemeente Zandvoort trekt
toeristen aan en laat ze parkeren op een terrein van mul zand,
alwaar tractoren van de viskarren hen uit het zand moeten
trekken. Het is soms ergerlijk en voor anderen misschien een
leuk schouwspel om te zien hoe auto's komen vast te zitten tot
aan hun assen, of zoals is gebeurd met autobussen tot op de
bodemplaat, die dan met 2-3 tractoren uit het zand moeten wor-
den getrokken»

Een stuk terrein dat al jaren braak ligt en dat eigendom is
van de gemeente (gemeenschap!) moet toch jaarlijks een groot
renteverlies geven»

Wij vragen ons af of het zo kostbaar is dat terrein te verhar-
den met sintels, aarde, steenslag of tegels met gaten, waar gras
door heen kan groeien. Dit zou een parkeerplaats kunnen ople-
veren, waar enige honderden auto's tegen betaling kunnen
parkeren, of verpacht kan worden, zoals op de boulevard
thans het geval is. Dit levert dan tenminste nog wat geld op
i.p.v. renteverlies, het zijn uiteindelijk toch gemeenschapsgel-
den en een welkome aanvulling van het financieringstekort.

De grand-prix zal het bewijs zijn! Hopende dat een en ander
nogmaals bezien zal worden.

Commentaar van de directeur PW op dit laatste schrijven is:
„Wij hebben dit terrein in de loop der jaren wel iets verhard
maar het laat te wensen over. Wij kunnen hier verder niets aan
doen, want het geld is er niet voor. Wij zijn blij dat wij goedkoop
met steenslag en afval van asfalt hebben kunnen aanbrengen
op het terrein Sterre der Zee, en wanneer wij nog een keer
goedkoop aan materiaal kunnen komen, is misschien de Kop
van Lennepweg aan de beurt. Voorlopig moet het zo maar blij-
ven, we hebben er geen oplossing voor".

Tobber die met veel genoegen de brief van de flateigenaren
had gelezen - liet een wat afkeurend gebrom horen -- bij het
lezen van het antwoord van de directeur PW - „Ja, als het geld
op is, dan is er niets aan te doen, maar dan haal je toch dat
parkeerbord weg -- of je plaatst een waarschuwing??? - ze
gaan toch allemaal borden plaatsen - het hele dorp komt vol te
staan - voor als het eens een dag mooi weer is - vind ik prima
- maar het dorp staat toch vol rare borden - bij de ingang van
een nauw straatje staat een bord „verboden voor alle verkeer"
aan het einde staat een bord „verboden links af te slaan" ja
echt waar - dan denk ik als wandelaar moet je uitsluitend
rechts af-- en dat begrijp ik dan niet -- o je weet niet waarover
ik het heb?? -- nou over de Kerksteeg natuurlijk - en dan die
gekke borden bij de Kosterstraat - verboden in te rijden - met
daaronder - een bord verboden te parkeren - ik dacht als je er
niet in mocht dat je dan ook niet kunt parkeren -- maar ik zal
dat wel verkeerd zien»

Overigens heb ik nog een nieuwtje voor je - ook op verkeers-
gebied -- gespeeld wordt met de gedachte de Haltestraat af te
sluiten voor alle verkeer, in de toekomst heb je een mooi wan-
delgebied - dan gaat al het verkeer door de Swaluëstraat -
vind je die wat smal??? - nou, ja, dat kan ik niet helpen -
misschien wordt er wel een stukje van dat dure terras voor het
raadhuis aan opgeofferd - hoe en luat precies weet ik niet -
maar we wachten het wel af»

Volgende week breng ik ook riieuwtjes over de Grand Prix --
ja, ja, het zit er dik in dat het dan in het centrum een mooi f eest
wordt - wacht maar even af-- volgende week weet ik meer»

Weg was hij - ons ietwat verbaasd achterlatend - dit was het
dan deze week -- de krant is klaar - dus voetjes op tafel - tot
volgende week»

fVSfVWWr

Rekreade - rëkröïde 'ï
ZANDVOORT - Overduide-

lijk blijkt dat dit nieuws be-
stemd is voor de jeugd, de eerst-
volgende vier weken volgt hier-
onder een speciaal bericht voor
jullie van Rekreade. Wanneer je
dit goed leest, weet je precies
wat er de komende week in het
dorp voor jullie wordt georgani-
seerd. Verleden week hebben
jullie al in de krant kunnen le-
zen, dat Rekreade ook deze zo-
mer weer present is.

We beginnen met de poppen-
kastvoorstelling van Kizzebiz en
Kizzebientje op zondag 29 juli.
Om 18.30 uur in het winkelcen-
trum in Noord en om 19.15 uur
op het Jan Snijerplein in cen-
trum. Welkom allemaal!

Na deze start zijn we er elke
dag van 10.00-12.00 uur en van
15.00-17.00 uur met spannende
avonturen, veel knutselen,
speurtochten en eindeloos veel
spelletjes.

We verklappen alvast iets over
de programma's:

In het centrum staat deze eer-

ste week alles onder het thema
„De kleurenketel van krijsende
Kaatie".

In Noord gaan we snuffelen in
„De magische koffer".

Wat we allemaal uit de kleu-
renketel en die vreemde koffer
gaan toveren vinden jullie op de
bekende Rekreade-affisches, die
je op veel plaatsen m het dorp
kunt vinden.

Er is deze week al weer een
vossenjacht op dinsdagavond 31
juli. Tijd en plaats vind je ook op
de affiches en in de Rekreade-
krant, die aan het begin van de
week wordt uitgedeeld.

Dan nog iets heel belangrijks.
Waar kun je ons vinden?
Voor centrum is dat in het

jeugdhuis achter de hervormde
kerk, maar dat wisten jullie mis-
schien al.

In Noord is de plaats veian-
derd. Op het laatste nippertje
hoorden we, dat we niet in de Jo-
sina v.d. Endeschpol kunnen.

Je vindt ons nu in het Stekkie,
Fahrenheitstraat 7 in Noord.

Tot kijk allemaal en breng een
heleboel vriendjes en vriendin-
neties mee'
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ICRO

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluiltijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tetôl telefonisch opgeven: 02507-17166 ol 02977-
28411 ol algeven ol zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gastnuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

9 Plaatsing Is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Hallweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amslelveens Week-
blad, Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, Da Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ 4.90 per millimeter.
Sluitlijd: vrijdag 16.00 uur.

O Informatie over onze overige aantrekkelijke adverienlieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
O Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hel
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
tOOO AC

Onze zaterdagreklame:
heerlijke

TIJGERSOEZEN
metslagroom
en ananas
slechts 1.35

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 172 45

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 5705

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

Silhouettes
voor

MAAT-enVERANDERWERK,
NAAI- en PATROONLESSEN.

VERKOOP:
COUPONS, PATRONEN

van SIMPLICITY en VOGUE.
KARIN v. DAM

INA v. DAM-VOSSEN
Louis Davidsstraat 11 -Tel. 1 85 99

's Maandags gesloten.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

ADRIA

Jubileumactie
Veel inruil van bekende
merken. Speciaal adres
voor financieringen. In de
winkel 1002 art. EDEN,
Osdorperweg 448, A'dam,
do. koopav.

CURSUS HARSNAGELS
start weer 6 augustus bij
Nailsalon „Pink", Spaarne
70 in Haarlem. Voor inl. of
inschr.: tel. 023-323881.

* Gevr. ROLLERSKATES,
maat 30/31, tel. 12385.
* T.k. blauwe KEESHOND,
lief voor kinderen en aiide-
re huisdieren. T.bevr.
02507-17962 na 19.00
uur.
* T.k. TROUWJAPON, mt.
40, 200.-. Tel. 15071.
* T.k.a. voor de verzame-
laar, 20 LUCKY LUCKE
stripalbums waaronder de
4 nieuwste. Prijs 50.-. Tel.
15563.
* T.k. CATAMARAN HO-
BY 14. Nieuwe mast, giek
en zeil. Tel. 02507-15966
na 19.00 uur 15235.

* T.k. SPARTA LUCKY, in
goede staat. Prijs 250.-.
Tel. 13348.
* T.k. JONGENSFIETS ca.
14 j.; meisjesfiets, 1O-12 j,
t.e.a.b.; b. wasbak met kra-
neii, blauw, 25.-; keuken-
trap, 25.-; fietsmandjes a
5.-; t.e.a.b. zeilplank, tan-
demasser aanhangwagen.
Tel. 13421 na 16.00 uur.
* Volleybalver. Sporting
OSS zoekt NIEUWE LE-
DEN voor seizoen '84/'85,
zowel senioren als jeugd
v.a. 8 jaar in competitiever-
band of recreatief. Tel. inl.
12543 en 18910.

Voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK
De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

W. BLUYS
Bloemenhuis

Winkelcentrum Nw. Noord

grote potchrysant

2.50

T.k. TWEE GITAARS, type
Western en echte Fender
Stratocaster met koffer.
Tel. 02503-12470.

Te huur v. PERMANENT
GEZ. zit-slaapkamer, incl.
gebr. douche toilet en keu-
ken 475,- p.m. All-in. Tel.
02507-12150.

Ruil aang. RUIME 3 KA-
MER-WONING huur 359,-
p.m. Met grote tuin en
schuur. Zoekt idem huis in
Zandvoort. Tel. 020-
764469.

T.k. 4 PERS. BUNGALOW-
TENT en grondzeil 5 wkn.
gebr. 500,-. Tel. 02503-
15141.

VERKOOP EN VERHUUR^
VAN MEDISCHE EN

VERPLEEGARTIKELEN

MEDICURA.
• borstprotheses • Stoma- ar-
tikelen • bloeddrukmeters •
aangepast bestek • rolstoelen,

krukken, etc. •
MAANDAG GESLOTEN

Amsterdamseweg 410 (nabij Valkenberg),
Amstelveen, tel. 020-433347

'AUTORIJSCHOOLGRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 • 16197

.' AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT/TEL 02507 -16197

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 /1 2518

Deskundig gdvies.
Voor al uw '

SANITAIRE INRICHTINGEN •
WASTAFELS, enz.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

De specialist
in al uw

bloemwerken.

^j bloemen
van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

28-29 juli 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
14600.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Plieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond

van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

Datum
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli
l aug.
2aug.

HW
2.17
3.14
4.01
4.41
5.30
6.14
6.56
7.39

LW
10.11
11.13
12.07
0.28
1.18
2.09
2.56
3.38

HW
14.47
15.40
16.26
17.12
17.59
18.44
19.27
20.08

LW
22.41
23.59

is.io
14.13
14.27
14.57
15.40

Maanstanden: 28 juli NM 13.51 uur.
Springtij: maandag 30 juli NAP + 109
cm '

WEEKEND: 28-29 juli 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zaterdag 07.30 uur: dienst in Duitse
taal.
Zondag 10.00 uur: Ds. E. Saraber uit
Annen. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK, Julia-
naweg 15
Zondag 10.00 uur: prof. dr. D. Nauta,
Amsterdam. Crèche aanwezig.
NEDERLANDSE PROTESTANTEN-
BOND, Brugstraat 15
Geen dienst in de periode 15 juli t/m
26 augustus.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK, Pa-
rochiekerk „St. Agatha" Gr. Krocht
Zaterdag 19.00 uur E.V. met orgel/sa-
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. Zondag 10.45 uur: E.V met orgel/
samenzang. Thema: „Geef uw die-
naar een luisterend hart".
KERK VAN DE NAZARENER, Zijl-
weg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Overduin; 19.00 uur: avonddienst
ds. J. Overduin; woensdag 20.00 uur:
bijbelstudie/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen: tel. 14878.

Periode 17-23 juli 1984.
Gebaren:

Youri Constantij, zoon van
Kras Carel A. en Beunder Louise
M., Aimée Nathalie, dochter van
Mos Theodorus P.F. en Geerse
Johanna W.E., Mara, dochter van
Roos Wilhelmus en Stiemer Jo-
hanna G., Riy, zoon van Lagen-
dijk Cornelis en Van Oudheus-
den Pieternella C., Ronald Fran:
ciscus, zoon van Kaales Ronald
F. en Spruit Cornelia M.
Ondertrouwd: ;

Van Dam, Cornelis Pancratiu§
en Koopmann, Johanna Hendri-
ka, Krouwels Paules Gerardes
Maria en Stenger Karoline Ge:
rarda, Van der Mije Jan Frederik
en Olmo Cespedes Ana-Maria. ,
Gehuwd:

De Jager Marcel en Teesseling
Wilhelmina Elise Louise, Lama-
ker Martinus Jan en Termes Anï-
ta Mary.
Overleden:

Burger Arnoldus Gerardus.',
oud 74 jaar.

GEVONDEN

ZANDVOORT - In de maand junj
zijn bij de Zandvoortse politie de na,-,
volgende dieren en goederen als „geX
vonden" geregistreerd.

6 honden, l duif, tas voor motor,-,
flets, zegelring, crossflets, surfcar','
vuilcontainer, armbandje, met iri-
scriptie, reclamebord met opschrift:
„uitsmijter", 3 portemonnaies, enke>:

Ie bankbiljetten, mistraltas, jute tas
en nog 7 andere tassen met inhoud;
projectiescherm, 2x motorhanrjU
schoenen, jas, wandelwagentjè;
bromfletsverz. plaat (PLW 292), bril,
T-shirt, kinderschoentje, 2 horloges.',
Kijkdag voor gevonden fietsen:

Uitsluitend elke tweede en vierde
woensdag van de maand tussen 14.00.
en 15.00 uur in de politie-opslag!-:
plaats aan de Burg. van Alphen-
straat. r

Wat waar is bij lamplicht
is niet altijd waar in de zonneschijn.

JOSEPH JOUBART (1745-1824)
Maar zowel bij lamplicht als bij zonneschijn is het waar '

dat

HorlogerieC. WAANING
HET KJLOKKENHUIS MET PIT

SophUweg4 -Tel.12307
slechts horloges, klokken en wekkers leven waar u

dag en nacht van op aan kuntl
In ons«igen atelier repareren we alle soorten uurwerken.
We zijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en

horloges.
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -143 65

Voor

OPEL
en

ISUZU
naar:

21 van lent opel
zandvoort
Kom. Onnesstroot 15,.
2041 CB Zandvoort.
Tel.02507- 15346

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

ZOMERPLANTEIM
voor TUIN en BALKON

Div. soorten BLOEM-en BALKONBAKKEN
Bemesting: POKON, WOLF, ASF en GARDENA
KAMERPLANTEN, GEREEDSCHAPPEN,
TUINARTIKELEN
VASTE PLANTEN in pot
HEESTERS en ROZEN in pot

-ANDJ3IRLS-
op de Braderie

Circuit van Zandvoort

ZONDAG 29 JULI

*******
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiî

Strandpaviljoen 9,
bij de rotonde vóór

|j " Tel.1)2507-T88 88 Hotel Bouwes en het Casino 3

l Zaterdag 28 juli. aanvang _±_ 19.00 uur:

l BARBECUE
| f 17.50 p.p.
l incl.: 4soorten vlees, 2salades, 3sauzen en stokbrood, i

DEZE BARBECUE GAAT ONDER ALLE WEERS-
OMSTANDIGHEDEN DOOR.

Telefonisch reserveren is moge/ijk onder nummer 3
1 8888. |

iïlMllllimilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliïi

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN H U IS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

f Zeg maar, JAZZ'

Ericategen
BLOEMENMAGAZIJN

\ „Erica
«i

GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

JE GAAT DOOR DE KNIEËN VOOR
'N NATURO KURK VLOER

deomtiefensfarwf,
isolerend.gemfoelljk vertoj9baar InïQSüort&i. Elfe W-wlnte heeft

kitwtler en kwasten. ^„3 cpeengmtis
N^uroKu^vioer...

V «Sur \%,\ , l l r^

Bel voor gratis documentattepakket onderstaand adres. ̂  m •vgf' Meer dan 20 zaken in geheel Nederland.
AUvJERE-STAD:Umuidenstraat33,Tel03240-33277 AMSTERDAWkWeissenbruchstraat31-37 (tussenHoofddorpplein
enSurinarneplein) Tel: 020-177138 HAARLEM: Jansweg 26-28 (bij statica achter parkeergarage), Tel: 023-318281
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 09.00-18 00 uur. Zaterdag 09.00-17.00 uur. Koopavonden 19.00-21.00 uur. -exclusief iijmeniak

L NKJ natlirO KurkDEVLOER DIEALLES MEE HEEFT... OOK Z'N PRIJS

Éénjarige avondopleiding
meao -havo-atheneum

Het Luzac College verzorgt een
versnelde cursus MEAO, HAVO
en Atheneum, waar u in één jaar
tijd grondig voorbereid wordt op
de staatsexamens.

Ideaal voor mensen,
- die op korte termijn hun

diploma willen halen (ineens of
via deelcertificaten);

- die afgelopen jaar gezakt zijn
en nu in alle of een aantal
vakken opnieuw examen
willen doen;

- die voor vervolgstudie of
carrière-voortgang hun vak-
kenpakket willen uitbreiden;

- die i.p.v. een 'officieus'
colloquium doctum graag
officieel staatsexamen doen;

- die i.p.v. vrijblijvend schriftelijk
studeren prijs stellen pp uit-
voerige studiebegeleiding;

- die in één jaar hun wiskunde,
scheikunde of natuurkunde
van O- tot HAVO-niveau willen
ophalen;

- die staatsexamen Informatica
(MEAO-niveau) willen doen.

|4

Tevens de oplossing voor:
-zittenblijvers 4-HAVO,
2-MEAO en 5 Atheneum, die
door hard werken volgend jaar
tóch hun diploma kunnen halen.
Het Luzac College
behandelt de komplete
eindexamenstof, dus de

laatste 2 schoolklassen, in 1 jaar.
Plaats van studie:
Bronstee Instituut (voormalige
Bronstee-mavo)
Overboslaan 26, Heemstede.
Het Luzac College heeft tevens
vestigingen in gerenommeerde
scholen in Amsterdam, Den
Haag, Heerlen, Eindhoven,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem
en Zwolle.
Vraag de uitgebreide brochure

aan! Bol meteen:
070-547900

LUZAC COLLEGE
Landelijk secretariaat:

Postbus 82284, 2508 EG Den Haag, Tel. 070 - 54 79 00
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,Me moeder hep-die zes tienen er wel voor over"
ZANDVOORT - Ze zijn er

veer. De meer dan tweehonderd
msterdammertjes die dagelijks

net vier bussen uit de hoofdstad
rriveren drie weken lang en zo
p doordeweekse dagen een fijne
akantie hebben.
Gestart werd op maandag 16

uli en op vrijdag 3 augustus zal
et de laatste maal zijn dat
s middags om een uur of vier de
akantiegangertjes moegespeeld
n uitgeraasd weer naar huis ver-
rekken.

Ze komen uit heel Amsterdam, uit
,e Bijlmer maar ook oud Zuid, nieuw
Vest en Noord, kinderen die soms al
oor het derde of vierde jaar hun zo-
lervakantie op het Zandvoortse
trand en duinen doorbrengen, en be-
oorlijk de pé in hebben omdat ze
olgend jaar te oud zullen zijn. De
mderen varieren namelijk van 6-12

aar, maar 12-jarige Kichard uit Am-
terdam die nu al voor de derde keer
leelneemt heeft zijn toekomst al he-
smaal uitgestippeld. „Dan kom ik
en paar jaartjes niet, maar dan als
éiding", zegt hij in onvervalst Am-
terdams.

tentenkamp
Aan de zuidkant van het strand

taan nu zo'n tien tenten opgesteld
im de groepen te herbergen. De kin-
eren zijn verdeeld in groepjes van 15
raar leeftijd, alhoewel er ook wel een
leuter meesjouwt bij een oudere
:roep. Dit is dan gebeurd omdat de
leuter zich vastklampte aan zijn ou-
lere zusje of broertje en er niet van
ivilde horen gescheiden van haar/

zijn vakantie door te brengen.
ien probleem dat wel vaker voor-
:omt en waar de dertig koppen tel-

lende leiding geen moeite mee heeft.
|,De kinderen komen voor hun plezier
n dergelijke kinderverdrietjes zijn
;nel opgelost", wordt gezegd.
Behalve de tenten waarin de kinde-
:n per groep hun meegebrachte

pulletjes deponeren, en bij slecht
veer de middagmaaltijd of „m'n
>rood voor tussen de middag" eten,
r,ijn er nog een materiaal- en een crea-
~ iteitentent.

Daar -wordt bij slecht weer met
erf, klei, hout en papier gewerkt,

/oor deze tent is een aparte leiding
ie de kinderen ook helpt bij het ma-
en van vliegers voor de vliegerwed-
trijd, dieren kleien en de jury vormt
ij de diverse wedstrijden. Zo wordt
T een strandfiguren-makenwedstrijd
,ehouden, een fortenbouwwedstrijd
'n bieden ze de helpende hand bij al-

andere aktiviteiten.

lerkenningsmelodie
In het midden van het tentenkamp

taat egn houten gebouwtje waar de
oöfdleïding zetelt. Dit jaar zijn dat
nedde van der Graaf en Arjen Krei-

ke, respectievelijk een onderwijzer en
een student die verantwoordelijk zijn
voor de gang van zaken waar ze de
handen vol aan hebben.

Van hieruit worden de kinderen
ook gewaarschuwd wanneer er
lunchpauze is, wanneer de materia-
len moeten worden opgeborgen om-
dat het tijd is om naar huis te gaan, of
andere gezamenlijke aktiviteiten.

Öan wordt de plaat van Herman
van Veen opgezet, „Opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, wij heb-
ben ongelooflijke haast", de kinderen
zingen het al uit volle borst mee, en
het is echt de herkenningsmelodie
van 1984 geworden.

Fedde en Arjen zijn al verschillen-
de malen aktief geweest bij het
Jeugdstrand Zandvoort, voortgeko-
men uit de Stichting Federatie
Christelijke Vakantiescholen Am-
sterdam, en vormen nu de hoofdlei-
ding.

Wanneer 's morgens de herken-
ningsmelodie wordt gedraaid verza-
melen alle groepen voor dit houten
huisje. De hoofdleiding vertelt dan
welke sporten, wedstrijden en andere
evenementen voor die dag op het
programma staan. Verjaardagen van
kinderen worden eveneens uitge-
breid gevierd en zonodig bekend ge-
maakt. Een uitbundig Lang-zal-ze-le-
ven is dan het gevolg.

Zwemmen
Tot nu toe heeft het weer nog niet

erg meegewerkt, maar kinderen en
leiding verwachten wel dat er nog ge-
zwommen kan worden. Wanneer dat
gebeurt is dat altijd voor de middag-
maaltijd of vlak voor het naar huis-
gaan, ook afhankelijk van het getij.

De leiding staat dan met een lijn in
het water en vormt een grote recht-
hoek waarbinnen de kinderen kun-
nen spartelen en zwemmen. Boven-
dien zijn er dan altijd leden van de
Zandvoortse reddingsbrigade aanwe-
zig die eveneens een oogje in het zeil
houden.

Trouwens ook de leiding van het
Jeugdstrand Zandvoort werkt belan-
geloos mee, de ruim dertig medewer-
kers ontvangen ieder een bedrag
minder dan het minimum jeugdloon.
Je moet wel van kinderen houden wil
je dit drie weken volhouden, want het
is en blijft een roerig volkje, kinderen
met vakantie.

De zorg begint 's morgens al bij de
bushalte in Amsterdam. Omstreeks
08.00 uur wordt bij de eerste halte be-
gonnen, de vier bussen rijden ieder
een aparte route en in iedere bus is
leiding aanwezig om ervoor te zorgen
dat de kinderen niets vergeten, maar
ook dat ze in toom gehouden worden.

De kinderen nemen iedere dag een
handdoek, zwemkleding, regenjas en
hun broodmaaltijd mee naar het
strand. En snoep.... niet om het één of
ander, maar de zeelucht lijkt honge-
rig te maken, en de jeugdige Amster-
dammers blijken allemaal over een
kleine voorraad drop, repen, gummi-

„Meiden pesten" heet dit in onvervalst Amsterdams

ballen, schuimspekken of hoe het al-
lemaal mag heten, te beschikken. Er
is tenminste op het strand een leven-
dige ruilhandel gaande wanneer wij
daar een kijkje nemen.

Plezier
Intens plezier hebben ze wel op de

kleine kibbelarijtjes na. Het beschul-
digende „hij gooit met zand!" komt
tenminste wel voor, maar verder
schijnen ze zich eindeloos te verma-
ken. Veel heel veel kuilen worden er
gemaakt, waarbij opvalt dat jongens
hele fortlinies aanleggen, terwijl de
meisjes, feministen ten spijt, keurige
ronde kuilen graven, waarin ze na af-
loop als kuikentjes bij elkaar krui-
pen.

Voorlopig hebben ze nog geen kla-
gen op het strand. „Zo lang het maar
droog blijft, dat is eigenlijk prettiger
dan vorig jaar toen het zo warm was,
dan kun je veel meer met de kinderen
doen", is Fedde de Graaf van me-
ning.

Uiteraard blijven de kleine onge-
lukjes niet uit, de grote EHBO-trom-
mel komt tenminste tevoorschijn bij
een bloedige schram, verder valt het
tot dusver wel mee met de verwon-
dingen.

Dit jaar wordt eveneens een grote
sportdag gehouden voor de oudere
kinderen, terwijl natuurlijk het
schatzoeken voor de kleintjes even-
min ontbreekt. Naast deze aloude
strandspelen natuurlijk ook een

Foto's Berlott.

Moegespeeld en uitgewaaid 's avonds met de bus terug naar Amsterdam.

„playback"-wedstrijd waarbij veel
kleine Danny's worden verwacht.

Voor de jeugdige hoofdstedelingen
betekent Zandvoort ieder jaar weer
een vakantie van onvervalst strand-
plezier. Veel kinderen komen jaar-
lijks terug en hebben er zelf voor ge-
spaard. Zo zegt Dennis: „Dit is mijn
derde keer, ik heb zelf-kranten gelp-
pen en nou kan ik drie weken blij-
ven", waarop zijn vriendje opmerkt,

„Nou mijn moeder hep die zes tienen
er graag voor over". Want dat kost
het de kinderen. Zestig gulden voor
één week, f 105.- voor twee weken en
voor de geluksvogels drie weken
strandplezier voor f 140.-. Dat is in-
olusief de busreis en melk, karnemelk
en yoghurt én de onvermoeide lei-
ding die dagelijks paraat is om voor
het grut te zorgen.- •

MARGREET ATES

Tentoonstelling van
Oosterse kunst

ZANDVOORT - Op zondag 29,
maandag 30 en dinsdag 31 juli zal in
het Bouwes Hotel een tentoonstel-
ling met verkoop worden gehouden
van kunst- en gebruiksvoorwerpen
uit de derde wereld De tentoonstel-
ling zal geopend zijn op zondag van
14.00-20.00 uur, en de twee daaropvol-
gende dagen van 10.00-21 00 uur.

De voorwerpen die via de ambassa-
des m diverse landen worden aange-
kocht, waardoor de opbrengst direct
ten goede komt aan het land van her-
komst en de desbetreffende kunste-
naars, zijn afkomstig uit Nigeria, Chi-
na, Bah en Tibet.

Uit Afrika zijn onder andere beel-
den en maskers van diverse stammen
zoals de Senufo, Dogon, Dan en Bam-
bara. Ook zijn er enkele levensgrote
Senufo-beelden en divers houtsnij-
werk van de wereldbekende Makon-
destam uit Tanzania. Alle Makonde-
figuren zijn vervaardigd van origineel
ebbehout

Veel bakten gietwerken zijn te
koop uit Opper Volta Deze stukken
worden zeer zeldzaam. „Ieder stuk is
bijna waard om m een museum te
worden tentoongesteld", zegt de ex-
positieleider de heer Bakker uit Ros-
malen hierover.

Uiteraard zijn ook veel kunstvoor-
werpen uit China afkomstig op deze
tentoonstelling. Er zijn originele
kamferkisten en salontafels versierd
met het bekende houtsnijwerk, maar
ook nog ivoren voorwerpen en siera-
den en gebruiksvoorwerpen van het
m China veel voorkomende spek-
steen, een lava-achtig gesteente
waarvan de handwerkslieden uit dit
land schitterende voorwerpen ma-
ken.

Ook uit Bah en Tibet zijn diverse
artikelen aanwezig.

„Behalve de grote stukken, zijn
ook veel kleine aanwezig Voor le-
mand met een kleine beurs op zoek
naar een origineel kadootje, hebben

wij een grote keus", aldus de heer
Bakker.

De tentoonstelling wordt gehou-
den in de Kohbnzaal m Bouwes Ho-
tel aan het Badhuisplem en is vrij
toegankelijk.

Evenementen
ZANDVOORT - In de komen-

de periode worden de navolgen-
de evenementen in Zandvoort
gehouden:

vrijdag en zaterdag 28 juli ban-
dentest Formule I circuit van
Zandvoort 10.00 uur;
zaterdag 28 juli Miss Beach-ver-
kiezing Riche bad 12.00 uur;
zondag 29 juli braderie circuit
van Zandvoort;
maandag 30 juli orgelconcert
Ned. herv. kerk 20.00 uur Willem
Hendrik de Zwart; " "
woensdag 'l augustus- bridgen
Gemeenschapshuis 20.00 uur;
vrijdag 3 t/m zondag 5 augustus

jazzfeslival;
zaterdag 4 en zondag 5 augustus.-
truckfestival circuit van Zand-
voort 10.00 uur;
zondag 5 augustus Nederlands-
kampioenschap Prindle water-
sportvereniging Zandvoort;
zaterdag 4 augustus crazy race.
circuit van Zandvoort 19.00 uur;
maandag 6 augustus orgelcon-
cert Ned. herv. kerk 20.00 uur,-
Everhardt de Zwart.

Vaste attrakties: de Duinpan
zwembad en tennisbanen, San-'
dorado midgetgolf en verkeers-
tuin, Dolfirama dolfijnenshow en
bowling en ruitersport. " i

Vrijwilfige Hulpverlening;

^xa<oo

ZON — Wij durven het amper te
melden, bang dat dit natuurver-
schijnsel zich binnen de kortste
keren weer als een blozende
maagd achter de grijze wolken-
massa's zal verschuilen. Maar
goed mensen, wij hebben zondag
én dinsdag zon gezien, en wat ziet
de wereld er dan opeens anders
uit!

Dan blijkt ook, volgens de be-
richten althans, dat het op het
strand toch makkelijker werken
is met „eigen volk", dan wanneer
je afhankelijjk bent van vreem-
den, oftewel werknemers.

Kijk Jan of Piet van Oom Klaas
en tante Dien, vertel je gewoon
dat hij die dag maar thuis moet
doorbrengen, want zowel Jan als
Piet snappen dat best en hoeven
thuis ook niet te klagen dat hun
vakantiegeld de mist dreigt in te
gaan. „Wat had je dan gedacht?"
is het rappe antwoord van vader
en moeder die precies weten hoe
kwetsbaar een strandbedrijf is,
want het zit in de familie, niet-
waar?

Veel moeilijker is het wanneer
je op een zpnnige lentedag vast

personeel aantrekt, want dat
moet betaald worden, weer of
geen weer, en dan zou het aardig
geweest zijn als ook jij op een gro-
te familie had kunnen terugval-
len. Helaas, het is voor enkelen
niet anders. Sterkte!!!

Volle laag
Het vuurwerk is weer geweest,

en wij hebben allemaal het ant-
woord op de vraag: „Wanneer
wordt er wel en wanneer wordt er
geen vuurwerk afgestoken?"

Dit blijkt de zaak te zijn van de-
gene onder wiens verantwoording
en/of op wiens kosten dit evene-
ment geschiedt.

Dit antwoord van de voorzitter
van het strandschap werd de
strandpachtersvereniging „thuis-
bezorgd", dus per spoedbode op
vrijdagmiddag.

Dus hoefden wij dit keer niet te
wachten tot maandagmorgen en
dat scheelt een slok op een borrel.

Het antwoord kwam dus op
tijd, en dat was mooi meegeno-

• Kinderen die hun vakantie op het Zandvoortse strand doorbren-
gcn. Amsterdammertjes van het strandkamp Zandvoort.

men. Het vuurwerk niet. Hoewel
verscheidene, (sommige tellingen
spreken van honderden) Zand-
voorters en toeristen hiervan heb-
ben genoten, zagen twee strand-
pachters „de volle laag op zich af-
komen".

Resultaat was dan ook een aan-
gifte bij de politie van respectie-
velijk schade aan dertig terrasta-
fels en vijftig strandtafeltjes bij
één strandpachter, en zeventig
terrastafels en vijfendertig bijzet-
tafels bij het ernaast gelegen pa-
viljoen.

(Wil iemand mij het verschil uit-
leggen tussen strandtafeltjes en
bijzettafeltjes? . . . O, zijn dat ta-
feltjes van éénzelfde soort? . . . O,
juist ja, wij dachten dat er zeker
vijftig verschillende soorten meu-
bilair op het strand stond).

Goed, kommer en kwel dus bij
de pachters, en een gefoeter over
dat vuurwerk. Zondagmorgen in
alle vroegte was men al aan het
boenen en schrobben maar de le-
lijke schadeplekken bleven zicht-
baar. Zelfs de directeur van de
VW kwam hoogstpersoonlijk de
schade in ogenschouw nemen, en
schrok zich wild. Logisch, want de
man heeft maar een klein budget,
en je kunt uiteindelijk dagen- en
maandenlang gaan procederen
over de schuldvraag.

Maar ziet, het geheel heeft een
zonnig slot. Meldt één strand-
pachter: „Je zult het niet willen
geloven, maar zondagmiddag
dacht ik: „Het lijkt wel of die
plekken minder worden in de
zon". En jawel hoor, maandag-
morgen alle schadeplekken opge-
bleekt of opgedroogd, maar in ie-
der geval verdwenen. Opluchting
bij zowel de pachters als de VW-
direkteur, zo zie je maar weer!

Stuntwerk
Nu we het toch over schrikken

hebben, willen wij nog even ver-

melden dat de stuntvlieger van
Seven-Up zich dinsdagmiddag
boven het Zandvoortse strand/
zeegebied ophield. Terwijl ken-
ners spreken van „grandioos
stuntwerk. Zoals die man van een
looping in een spin belandde, ge-
weldig zeg, ik wist niet dat ze dat
in Nederland nog mochten!",
spreken anderen hun ongerust-
heid uit. „Doodeng, ik dacht ieder
moment, nu valt hij te pletter",
meldt een wat oudere toeschouw-
ster. Zo zie je maar weer, ook hier
geldt' voor elk wat wils, want
waar de één van geniet, daar staat
een ander stilletjes bij te sterven
van doodsangst dat het hele ap-
paraat juist op haar hoofd zal
neerdalen.

gens, maar voor de meer getram-
den. Honderdyijftig kilometertjes
met een gemiddelde van 25 km/
uur. De toer voert langs Vogelen-
zang, Lisse, Leimuiden, De Kwa-
kel, Uithoorn, Abcoude, Muiden,
Ilpendam, Purmerend, Wormer,
Assendelft, Beverwijk, Velsen,
Overveen en weer terug naar
Zandvoort. Kosten zijn laag, na-
melijjk f 2.50 en wil je persé thuis
bewijzen dat je de toer echt hebt
uitgereden, dan moet je zeven
piek betalen, want dan krijg je
een herinnering mee naar huis.
Deze tocht wordt gehouden op
zondag 5 augustus inschrijven
vanaf 07.00 uur, dan kun je star-
ten om 08.00 uur.

Wij kennen toevallig iemand
die in een supersportief wielerte-
nue de laatste maanden hard
traint, dus we willen zeggen,
„kom op Bert, schrijf je in. Laat
nu eens even zien watje kunt, dat
is voor jou toch mets?

De avond na het jazzfestival,
dus je kunt zo doorgaan van de
jazz hups op de flets en uitblazen
op het strand, bij opnieuw jazz en
een pilsje.

Dat pilsje krijg je van ons, wan-
neer je op maandag de zesde ons
de herinnering kunt laten zien."
Wanneer u een man in een blitz-
geel wielertenue ziet langsfletsen,
moedig hem aan, want dat is
Bert!

Festiviteiten
Al lang hebben wij gemeld dat

aanstaande zaterdag de Miss
Beach-verkiezmg bij Riche wordt
gehouden. Niet minder dan 32
jonge schoonheden blijken voor
dit evenement te hebben inge-
schreven. Al zal Simon van Col-
lem dan geen deel van de jury uit-
maken omdat hij op het laatste
moment een buitenlandse reis
maakt, veel andere plaatselijke
persoonlijkheden met verstand
van dit „tere" onderwerp hebben
hun medewerking toegezegd. Ui-
teraard zijn wij uitermate be-
nieuwd en zullen u volgende week
een uitgebreid verslag doen toe-
komen.

Verder worden er min of meer
kleinere festiviteiten deze week
op het strand gehouden, zoals
barbecues, bruiloften en partijen.
Ook wordt verwacht dat men van
de braderie toch ook nog wel een
kijkje op het strand zal nemen, en
andersom.

De politie is op alles voorbereid
en houdt een uitgebreid parkee-
rexpenment achter de hand. Als
het nu wil zomeren, dan lukt het
vast, en heeft iedereen zijn zin.

Tussen twee haakjes, gisteren
toch wel even de deelnemers van
de Strandzesdaagse aangemoe-
digd hè? Ze passeerden Zand-
voort m de middag. Heeft u het
gedaan, goed zo, zijn we trots!

Sport

't Ja, sport en Zandvoort lijkt
toch een combinatie te worden
waar je zo langzamerhand niet
meer onderuit kunt.

Heeft u zich tussen twee haak-
jes al opgegeven voor de touw-
trekwedstrijd? Kom mensen, je
kunt die jongens van AF AF A niet
laten zitten met mooie plan-
netjes, ook een klein beetje goede
wil en je hebt een grandioos eve-
nement op het strand.

Jammer, opnieuw jammer, dat
de windsurfwedstrijden niet door-
gingen. Wat dat betreft hebben de
organisatoren de wind niet in de
zeilen. Continu wind, veel wind,
maar zodra komen er grote jon-
gens op surfgebied naar Zand-
voort, dan gaat de wind liggen en
kunnen ze het hele evenement af-
gelasten. Het wordt nu opnieuw
geprobeerd. Voorlopig vermelden
wij de datum nog even niet, want
dan besluit de wind het opnieuw
voor gezien te houden.

Altijd door gaat de Olympia
toertocht. Niet voor kleine jon-

• De vermaarde Eurofunboard-
finalc wordt in Zandvoort gehou-
den. Dit spectaculaire scliouw-
spel is in september te zien.

Enthousiast

Zonder meer enthousiast zijn
de organisatoren van de vermaar-
de Eurotunboard-wedstrijden.
Deze surfwedstrijden die m ge-
heel Europa gedurende de zomer
worden gehouden beleven dit jaar
de finale m Zandvoort en wel in
de week van ..G'23 september

Vorig jaar nog werden deze m
Schevenmgen gehouden, maar de
onvermoeibare Zandvoorters is
het gelukt deze m 1984 in Zand-
voort te houden Proficiat'

Ook de finale van het Holland
Pool Surf Circuit voor de Pall
Mall-cup wordt voor Zandvoortse
kust gehouden. Dat zal in de eer-
ste week van september plaats-
vmden. Geen wonder dat de orga-
nisatoren enthousiast zijn

Enthousiast was ook de Duitse
toerist die in zi|n vakantie emde-
lijk de zee zag, en zondag, aange-
moedigd door de zon het water m-

In de creativiteitentent is het druk op regenachtige dagen.

Een en ander is hem echter
slecht bekomen, al was de hemel
dan blauw, en het zeewater aan-
lokkelijk, men heeft hem uit het
water moeten halen. Hij was door
onderkoeling onwel geworden De
temperatuur van het zeewater
schommelt nog steeds tussen de
15C en 16° C en dat is niet direct
een aangename temperatuur.

Maar het wordt beter, u /sult het
zien!

Tot ziens
il
i )
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AUTO1NFO
DANKZIJ SPECIAAL ONTWIKKELDE DIESELMOTOR

nieuwste Fiesta is waar
voor zuinige rijders

LJe auto \\aaiover ik u ditmaal wat nadei wil mformeien, is al een
zeei veit iouwde veischijning op de Euiopese wegen Het gaat name-
lijk o ir een van de uitvoenngen van de Foid Fiesta Daarvan rolde
het eeiste exemplaar al acht jaar geleden van de lopende band

Sindsdien hebben meer dan 2 5 miljoen Fiesta s hun weg naar het
kopeispubhek gevonden Een kennismaking van een goede week
met de onlangs uitgebiachte dieseluitvoering heeft een zeer opval-
lende kwaliteit van deze veisie wel heel duidelijk naar voren ge-
bracht dat is de zuinigheid

Dat \\ a s ti ouv. ens> een van de eisen
die in maai 11981 toen het ontwikke
hnsspiogidmma van de nieuwe Ford
ijeisonenauto die&elmotoi van start'

aan de ingemeuis weid gesteld

een absoluut minimaal brandstofver-
bruik zonder afbreuk te doen aan de
prestaties plus een zo groot mogelij-
ke levensduui en betrouwbaarheid

De technici kregen daarbij de vrije

Escort verdringt Kadett
ï
8
I
8

8
B

De Ford Escort staat nu aan de top van de lijst van meest
verkochte auto's in Nederland.

Vcoor het eerst sinds lange tijd
staat een ander model auto aan
de top van de lijst van meest ver
kochte modellen m Nederland

Het is, de Foid Escort die in de
eeiste 5 maanden van 1984 een
marktaandeel haalde van 6 76c/r
Het populaire Ford-model heeft
daarmee de Opel Kadett van de
eerste plaats verdrongen, die op

een percentage van 6,65% kwam
Vooral de Bravo- en Laser-uit-

voenngen en de nieuwe Escort
diesel hebben tot dit goede ver-
koopresultaat bijgedragen Het
lijkt waarschijnlijk, dat Ford deze
eerste plaats nog wel enige tijd
kan behouden, omdat men m te-
genstellmg tot Opel vrijwel niet
door de stakingen m West-Dmts-
land is getroffen

hand Het was met nodig ook maar
gedeeltelijk tetug te vallen op een be-
staande Ford benzinemotor Ook
werd van hen niet verlangd om tege-
lijkertijd een benzmeversie van de-
zelfde motoi te ontwikkelen Het was
dus niet nodig om zoals zo vaak het
geval is bij de ontwikkeling van een
nieuwe motor naar compionnssen te
zoeken

In mei van het vorige j aar kwam de
nieuwe Ford dieselmotoi gereed -
een 1600 cm3 viercilmdei motor met
een door een tandnem aangedreven
bovenliggende nokkenas indirecte
brandstofinspuiting een door tand-
wielen aangedreven mspuitpomp en
een nauwkeurig afgestemd in en uit-
laatsysteem

Buitengewoon zuinig
Wat de eis van zuinigheid betreft

zijn de technici volledig geslaagd
Want zelfs voor dieselmaatstaven is
de Ford 1600 uitzonderlijk zuinig
Voor de Fiesta l 6 D bedraagt het of-
ficieel geregistreerde brandstofver-
bruik bij 90 km/h l op 26,3 bij 120 km/
hl op 17,9 en m stadsverkeer l op 20
Voor een ritje van Amsterdam naar
Parijs betekent dat een brandstof-
consumptie van circa ƒ 30,~i Daar-
mee staat de Fiesta diesel op unieke
hoogte m zijn klasse als het om zui-
nigheid gaat

Prestaties
Dikwijls gaat zuinigheid tfn koste

van de prestaties, maar mijn indruk
is dat ook in dit opzicht een zeer
knap resultaat is bereikt de Ford
diesel beschikt namelijk over een uit-
stekende trekkracht en een grote
soepelheid, waardoor steeds veilig en
vlot kon worden ingehaald en hoge
gemiddelden konden worden bereikt

Een probleem bij dieselmotoren is
vaak het wat trage reageren op het
gaspedaal Maar dank zij het hier toe-
gepaste brandstofmspuitsysteem
heb je nauwelijks m de gaten dat je
diesel rijdt Dat geldt ook ten aanzien
van het geluidsniveau Toegegeven
bij het starten en tijdens de eerste

meters optrekken maakt de diesel-
motor zich wel degelijk kenbaar,
maar eenmaal op snelheid gekomen
zijn die dieselgelulden bijna volko-
men verdwenen ,

Dat is onder meer te danken aan de
toepassing van een cilmderblok met
door de computer berekende verster-
kmgsnbben en een gietijzeren cilin-
derkop Ook werd de geluidsproduk-
tie verminderd door een tweedelig
uitgevoerd tussentandwiel voor de
inspuitpompaandnjvmg, waardoor
tandspeling - vaak een geluidsbron
bij dieselmotoren - automatisch op-
geheven wordt De nokkenas wordt
aangedreven door een getande, ve-
zelsversterkte riem, die weinig geruis
produceert Al met al is tijdens het
rijden van de soms irritante dieselge-
luiden weinig meer merkbaar

Dieselmotoren plegen een lange le-
vensduur te hebben Het is nog te
vroeg om hier al ervaringscijfers aan
te dragen maar u mag rustig aanne-
men dat de Ford 1600 diesel ook m

dit opzicht met zal teleurstellen Tal-
loze beproevingen op de testbanken
van de fabriek staan borg voor goede
kwaliteit en lange levensduur

Een extra pluspunt is het feit dat
deze dieselmotor slechts om de
20 000 km een grote servicebeurt ver-
langt en dat om de 10 000 km met olie
verversen en vervangen van het olie-
filter kan worden volstaan

Positieve ervaringen
Na deze lofzang op de motor graag

nog het een en ander over de nj-erva-
nngen zelve Welnu die kan ik niet
anders dan uiterst positief kwahfice-
ren De voorwielaandrijvmg en de
grote spoorbreedte bieden een ui-
terst plezierig rijgedrag ook de stabi-
hteit is goed De vijf versnellingsbak
laat zich gemakkelijk bedienen en de
remmen werken eveneens uitste-
kend Het interieur ziet er degelijk
verzorgd uit en de kuipstoelen bie-
den een prettige zit De hoofdsteunen
zijn op de hoogte verstelbaar

De Ford Fiesta, waarvan de dieseluitvoering een koploper m zuinigheid is.

Het dashboard is compleet uitge-
rust en de bedienmgshandles zijn
goed bereikbaar De derde deur geeft
toegang tot de kofferruimte, welke
door neerklappen van de achterbank
aanzienlijk kan worden vergroot
Vanaf het 1-model is die achterbank
ook in gedeeltes van 60 en 40%
neerklapbaar, wat allerlei aanpassm-

gen tussen inzittenen en bagage m<
gelijk maakt

Al deze hoedanigheden verklare
het succes van de Ford Fiesta en n
met de komst van de diesel-uitvo'
ring zo n extrreem zuinige versie b
schikbaar is gekomen zal de popul;
nteit van deze kompakte Ford ongc
twijfeld nog verder toenemen

Technische gegevens:
Motor: 4 cilinders m lijn, 1598
cm3, boring x slag 80/80 mm,
max vermogen 54 pk bij 4800 t/
min, max koppel 97 kgm bij
3000 t/min, compressie 22,5 l,
transmissie 5 bak, topsnelheid
148 km/h, brandstofverbruik bij
90 km/h constant l 26,3, bij 120
km/h constant l 17,9, m stads-
verkeer l 20,0

Chassis: wielophanging voor on-
afhankehjk McPherson met
schroefveren en telescopische

sschokdempers, achter schroef-
veren, telescopische schokdem-
pers, starre as met geleide arm,
stuurinnchting tandheugeltype,
draaicirkel 9,8 meter Remmen
diagonaal gescheiden hydrauh-
sche remcircuits, schijven voor
en trommels achter Wielen ge-
perst stalen velgen 5 x 13, ban-
den 155 70 SR 13
Afmetingen: lengte 365 cm,
breedte 155 cm, hoogte 133 cm,
wielbasis 229 cm, spoorbreedte
voor 137 cm, achter 132 cm
Prijs, vanaf/ 19824,-

FORD VOLVO
SERVICE VERKOOP INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507-1 3242 - Zandvoort - Kooijman voor een goed verzorgde auto

GRATIS MINIFOTO VAN ELKE
DIA BIJ KODACHROME FILM.

Wij loten u gratis dubbel genieten van uw zomerse dia's.
Bij alle Kodachrome 35 mm diafilms die u tussen l juni en 15 september

'84'j laat ontwikkelen, ontvangt u gratis kontakt-
strookjes met een minifoto van elke dia.

> Zo kunt u uw dia's m één oogopslag
bekijken. Een handig formaat om een archief

van aan te leggen of. gewoon om bij je te houden
of aan vnenden te geven

FOTO BAKELS m
Kerkstraat 31 -Zandvoort

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

= HAUTE CUISINE =
in het centrum van Zandvoort

internationale specialiteiten
Primeurs • Nouveautés • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

HEERLIJKE VERSE

VULKOEKEN
R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

GEVRAAGD MET SPOED:

FREE-LANCE

MEUBEL-
VERKOOPSTER

voor ZATERDAG en ZONDAG van
11.00 tot 17.00 uur.

Zij die ervaring hebben in de detailverkoop
genieten de voorkeur.

Brieven met opgave van gewenst uurloon
aan:

MEUBELKEUR
Europaweg 170 - Postbus 140 - Apeldoorn

of tel. 055-33 36 66

Wij zoeken voor langere termijn

(géén seizoenzaak)
BETAALBARE

WINKELRUIMTE
vanaf 40 m2.

Brieven onder nr. Z784bur. v. d. blad.

G Er gebeurt méér
in de Raadsheer

Elke donderdagavond
in juli

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

-n dagje AMSTERDAM
Geweldige kortingen met 'n dagje Amsterdam

voor ƒ 5,00
(geldig voor 2 personen)

ƒ 5,00 voor het eerste couponblad, elk volgend couponblad ƒ 2,50

Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad
kunnen nu voor ƒ 5,00 een couponblad bestellen,
waarop 25 voordeelbonnen, geldig voor 2 perso-
nen Elk volgend couponblad kost ƒ 2,50
ledere coupon is goed voor een vriendelijke kor-
ting of een aardige attentie zoals bijv ƒ 2,50 kor-
ting voor volwassenen (kinderen ƒ 1,00) op een
rondvaart door de Amsterdamse grachten, met
z n tweeen poffertjes eten voor ƒ 7,- op de Dam,
/ 2,50 korting op dinsdag, woensdag en donder-
dag bij een bezoek aan de Amsterdamse biosco-
pen, een gratis plattegrond van Amsterdam bij de
VVV, kortingen en leuke attenties en ga zo maar
door

Amsterdam wil u graag gastvrij ontvangen Het
aantal couponbladen, dat u wilt bestellen is on-
beperkt De aanbiedingen zijn, tenzij anders aan-
gegeven, geldig t/m 31 december 1984 U kunt
zelf bepalen op welke dag u er gebruik van wilt
maken

HOE BESTELT U?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag
met vermelding van het aantal gewenste coupon-
bladen op postrekenmgnr 260 728 of Raboban-
k-rekenmgnr 39-37.10-580 t n v Het Parool/'n
dagje Amsterdam De couponbladen worden u
per omgaande toegezonden
Ze zijn tevens te koop bij het VVV-kantoor voor
het Centraal Station in Amsterdam En verder bij
alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, als-
mede alle kantoren van Het Parool/Weekmedia

*n dagje AM STERDAM, altijd de moeite waard



an
Nie

ort geweldige kortingen met

Voor ƒ 5,00 een couponblad met 25 voordeelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar f2,50. Maak
het benodigde geldbedrag met vermelding van het aantal
gewenste couponbladen over op postrekeningnr. 260.728
of Rabobank-rekeningnr. 39.37.10.580 t.n.v. Het Parool/'n
dagje Amsterdam. De couponbladen worden u per om-
gaande toegezonden.

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1984 44ejaargangno. 31 Red. en adm. Gasthuisplein 12, Zandvoort Tel. 02507-17166 Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Losse nummers ƒ 0,90 Ui tguw Weckmrdia H V

Hoogseizoen in Zandvoort
ZANDVOORT - Weer of geen

weer, de evenementenagenda in
Zandvoort wordt toch afgewerkt, en
daaraan is duidelijk merkbaar dat
het hoogseizoen is. De wielerronde op
woensdagavond trok dan minder toe-
risten, omdat deze het vorige week
lieten afweten, Zandvoort kon nu<
niet direct een zonnige vakantiebe-
stemming worden genoemd. Zand-
voorters daarentegen waren massaal
naar het centrum gekomen om te ge- -
nieten van de spannende ronden in
dit spektakelstuk.

Het donkere weer was er ook indi-
rect de oorzaak van dat er acht ron-
den minder gereden werden, doch
voor de toeschouwers was dit geen
enkel bezwaar. Uiteindelijk werd de
Haarlemmer Ron Vroom hier de gro-
te winnaar nog voor Jan van Wijk.

Vismaaltijd

Spanning en sensatie tijdens de wieier-
ronde 1984.

(Foto Dick Loenen).

Was de jaarlijkse vismaaltijd in
verband met de weersomstandighe-
den op donderdag 19 juli uitgesteld,
met een blik op de toch wel dreigen-
de lucht, besloten de organisatoren
deze openluchtmaaltijd toch maar
door te laten gaan op donderdag 26
juli.

Zon op zondag

grootste

evenement

Het zag er allemaal wat sombertjes
uit en juist toen alle tafels gedekt
stonden, kwam de regen uit de hemel
vallen. Gelukkig klaarde het daarna
snel op, en waren de handen van de
helpers/sters even rap om snel scho-
ne en droge tafellakens neer te leg-
gen.

Hierna bleef het droog, en hebben
een kleine tweehonderd gasten (vol-
gens waarnemingen precies 176 man-
nen, vrouwen en kinderen) zich de ge-
serveerde vis uitstekend laten sma-
ken.

Bij dit evenement waren meer toe-
risten aanwezig dan tijdens de wieier-
ronde, maar ja, een goede maaltijd
voor weinig geld gaat er altijd in, ze-
ker bij kampeerders.

„Het had iets warmer gekund", al-
dus een gast, in het midden latend of
hiermee de buitentemperatuur of de
vis bedoeld werd.

Snelle service op het Gasthuisplein.

Bandentest
Veel belangstellenden trok vrijdag

het circuit waar de bandentests voor
de Grand Prix werden gehouden. Ke-
ke Rosberg bleek aan het einde van
de eerste trainingsdag (zaterdag wer-
den deze tests ook gehouden) de snel-
ste tijd te hebben gerealiseerd:
1.15.71. Hij deed dit met een Williams
Honda, die van nieuwe radiaalban-
den was voorzien.

Voor autosportliefhebbers was de-
ze vrijdag een uitstekende dag, want
behalve Rosberg, waren natuurlijk
ook dfe andere groten uit de racewe-
reld, zoals Nicki Lauda, Huub Ro-
thengatter, Derek Warwick, Elio de
Angelis, Riccardo Patrese en nog tal
van andere „grote jongens" op het
circuit aanwezig.

Miss Beach
Ook de Miss Beach-verkiezing had

te kampen met slecht weer. Bijzon-
der jammer, want vorig jaar konden
veel meer bezoekers van dit evene-
ment genieten.

Wel had men gezorgd voor een gro-
te tent waarin nu de festiviteiten
plaatsvonden. Een goede gedachte,
want deelneemsters en toeschouwers
vonden hier bescherming tegen de
toch wat kille wind en donkere he-
mel. Bovendien was er plaats genoeg
voor de op volle sterkte spelende
band Sarosa, de jury tafel, en kon ook
de aerobic/electnc dansdemonstratie
afgewerkt worden. Na afloop werd
met tevredenheid geconstateerd dat
het evenement volledig was ge-
slaagd, en dat de weergoden niet als
spelbreker hadden gefungeerd.

Snelste trainingstijd voor Kcke Rosbere.

Pasquale Somers, Miss Beacli 1984.

Het was Pasquale Somers de 19-ja-
rige studente uit het zuiden van het
land die in haar vrije tijd graag,een
modeshow loopt en verder verzot is
op motorrijden, die volgens de jury
de mooiste was.

Miss Zandvoort 1983, Wendy Ver-
sluis uit Haarlem, die nu deel uit-
maakte van de jury, kroonde met ver-
ve de nieuwbakken Miss Zandvoort
1984.

Braderie en zon
Het was zondag moeilijk na te gaan

waar de eerste toeristen waren, op de
braderie of op het strand. Want o
wonder, zondag bleek een echt zo-
merse dag te zijn.

Duizenden bezoekers op de brade-
rie hebben genoten van de vele kra-
men, de rodeo-show, en al die andere
aktiviteiten. Veel, heel veel muziek
ook op de braderie. van echte Schot-
se doedelzakspelers tot dixieland- en
popmuziek.

Het was een zonnig gebeuren, met
flanerende mensen die bijzonder heb-
ben genoten van wat deze zeer veel-
zijdige braderie had te bieden.

Trouwens de zon bleef, want maan-
dag was opnieuw een hoogseizoen-
dag, nu voor het strand, waar vele
duizenden de zon aanbaden, een zon
die zich dit jaar zo zelden liet zien en
daarom het aanbidden wel waard is.

Opnieuw duizenden bezoekers op
de braderie. • (Foto Berlott).

Daders schietpartij
gepakt

ZANDVOORT ~ De daders van
een schietpartij die op 21 juli plaats-
vind bij een camping op de Kenne-
merweg zijn na een uitgebreid onder-
zoek van de politie in verzekerde be-
waring gesteld door de officier van
justitie. Totaal bleken er tien perso-
nen bij de schietpartij betrokken t£
zijn. waaronder vier hoofdverdach-
ten: de 16-j;jrige M.Z uit Haarlem, de
17-jarige M.A.K. uit Haarlem, de 20-

jarige l.C.B. uit Heemstede en de 18-
jarige R.N. uit Haarlem.

Van de verdachte l.C.B. werd een
M-16 replica .22 vuurwapen in beslag
genomen, dat hij bij een vriendin had
verstopt. De IG-jarige Haarlemmer
moest zijn 7.65 pistool inleveren. Met
beide wapens bleek te zijn geschoten.
Het 4-tal is op 27 juli voorgeleid bij de
Haarlemse officier van justitie., en de
17-jarige knaap van 18 uit Haarlen
zijn vervolgens achter de tralies ge-
zet.

Het slachtoffer van de schietpartij,
een 18-jarige Amsterdammer, is na
enkele dagen uit het ziekenhuis ont-
slagen. De behandelende artsen ver-
wachten geen blijvend letsel.

(Advertentie)

Zandvoort
Nieuwsblad

vraagt
met

spoed

BEZORGERS
/STERS

voor vaste krantenwijk.
Telefoon 17166.

Vraag blijft of racefestival
in centrum door kan gaan

ZANDVOORT - Voorlopig is
nog geen vergunning verleend
voor het houden van een racefes-
tival in het centrum van het dorp
op de vooravond van de Grand
Prix op zaterdag 25 augustus.

Door de evenementencommis-
sie van de VVV, vertegenwoordi-
gers van de Handelsvereniging
Hanze en Horeca Nederland wer-
den plannen ontworpen om tij-
dens de Grand Prix een groots
festival in het dorp te houden.

Medewerking van de Cenav
werd verzocht om de sponsors
die altijd aanwezig zijn bij race-
evenementen, zoals Barclay &
Marlborpugh te verzoeken hun
aktiviteiten in het dorpscentrum
te houden en ook de vele stands
die aan de toegangsweg naar het
circuit zijn opgesteld te verplaat-
sen naar het dorp op zaterdag-
middag en avond.

Besprekingen werden gehou-
den waarbij vertegenwoordigers
van de Cenav, publieke werken
en politie aanwezig waren en de
zaken leken binnen de kortste
keren „rond" te komen. Deze be-
spreking werd namelijk door alle

REGEN EN WOL-
KEN - Waar komt al

j die nattigheid van-
daan? De weerru- g
briek geeft het ant- =
woord s

3 LAATSTE NIEUWS
- Van het jazzfront

_ vindt u op deze pagi-
= na

KNIPKUNST - In
het cultureel een-
trum een boeiende
tentoonstelling =

5 DE MOOISTE - Bij
de Miss Beach-ver-

_ kiezingen was dit
= jaar een 19-jarige
= studente

MONUMENTEN
In Noord-Holland
staan fraaie gebou- _
wen, op dit erfgoed ^
behoren we zuinig te =
zijn. l

9 SPEKTAKELSTUK
- Dat werd opnieuw

_ de wielerronde van
= Zandvoort, verder de
= toekomstplannen

van AFAFA en een
verslag van de ban-
dentests op het cir-
cuit. Zie sportpagina

7

betrokkenen als zeer „positief'
ervaren.

Slechts vergunningen dienden
te worden aangevraagd, vergun-
ningen die echter tot nu toe niet
zijn verleend, zelfs in eerste in-
stantie werden afgewezen.

GROOTSE PLANNEN
LIJKEN VROEGTIJDIG

GETORPEDEERD

Programma
Het programma werd gekenmerkt

door een logische op- en afbouw van
de diverse festiviteiten.

Zo werd aangevraagd vergunning
•te verlenen voor het houden van
shows op zaterdagavond en het open
zijn van de diverse stands tot 22.00
uur, een muziekvergunning tot 24.00
uur, een vergunning de terrassen
open te houden tot 02.00 uur, en alle
zaken een nachtvergunning te verle-
nen tot 03.00 uur.

„Op deze wijze zat er een logische
afbouw in het programma en werd
vermeden dat reeds 's avonds vroeg
alles „dicht" zou zijn. Is alles name-
lijk „vroeg" gesloten dan krijg je
vaak tramalant omdat de mensen
niet weten wat ze met de resterende
uren zullen gaan doen. Nu hadden wij
bewust gekozen voor deze afbouw,
juist om excessen die zich voor zou-
den kunnen doen te vermijden", al-
dus één der organisatoren.

Op het Gasthuis- Kerk- en Raad-
huisplein zullen diverse showpro-
gramma's worden afgewerkt, ver-

zocht werd om de Haltestraat voor
het verkeer af te sluiten en hier de
„circuit-braderie" te houden. Plaat-
selijke winkeliers zouden kunnen
deelnemen, slechts wanneer zij ook
Grand Prix-artikelen verkochten.
Hier ook de terrassen en levende mu-
ziek.

Nadat de muziek om 24.00 uur was
verdwenen, konden bezoekers nog
rustig op de terrassen verblijven tot
twee uur, om, zo daar dan nog be-
hoefte aan bestaat binnen een „af-
zakkertje" te halen, tot drie uur.

Nadat door de organisatoren de
vergunningen waren aangevraagd,
kwam onmiddellijk de reactie dat de
vergunningen worden afgewezen, in
die zin dat alle aktiviteiten, zoals de
shows, de stand en de muziek
's avonds om 22.00 uur moeten stop-

'pen.
Groot was de teleurstelling van de

organisatoren. Nadere informatie
leerde dat de heer Machielsen, uit het
oogpunt van openbare orde en veilig-
heid besloten had, dat van enig
nachtvertier geen sprake kon zijn.
Een bittere tegenvaller voor alle be-
trokkenen, alhoewel de heer Machiel-
sen volgens Charles Moerenburg van
de Federatie Vereniging Hanze heeft
gezegd, dat dit besluit slechts een
prae-advies was dat door hem aan
het college was gegeven en dat de
aanvragen in de collegevergadering
van dinsdag 31 juli zouden worden
besproken. De heer Machielsen zelf,
op deze dinsdagmorgen: „De aanvra-
gen zijn nog niet aan het college voor-
gelegd en zullen vandaag niet aan de
orde komen, ik heb ze nog niet op de
agenda zien staan. Over aanvragen
van vergunningen beslist het college,
mits ze niet de openbare orde en vei-

ligheid betrelfen, want dan ben ik zelf
verantwoordelijk."

Op onze vraag of oe kwestie dan
aanstaande dinsdag, inmiddels al 7
augustus door het college zal worden
besproken, zei de heer Machielsen:
„Dat is mij nog niet bekend. De aan-
vragen bewandelen de gewone amb-
telijke weg, dus ik zou niet weten
wanneer ze op de agenda van de col-
legevergaderingen zullen voorko-
men." «

Geconfronteerd met deze antwoor-
den, zeggen de organisatoren: „Ja
wanneer het antwoord wordt uitge-

steld en wij pas heel laat bericht krij-
gen, dan wordt het moeilijk om de
zaak nog „rond" te krijgen. Wij zijn
uitermate teleurgesteld over deze
vertraging. De besprekingen en de
reacties van politie, publieke werken
en alle betrokkenen waren zo positief
dat wij dachten een groots gebeuren
met algemene krachten tot slagen te
brengen, nu wordt het als gewoonlijk
afwachten, en wanneer je maar lang
genoeg wacht, dan kan het niet meer
en dat is ook een vorm van geen toe-
stemming verlenen, waartegen wij
niets kunnen doen. Jammer."

Onze
Miss
Beach
1984

Eindelijk kan ze
dan een dagje
spartelen en spe-

\ len in de zee, ein-
delijk kwam zon-
dag de zon door,
en beleefde dit
meiske de dag
van haar leven.
Voor ons is ze zon-
denneer „onze"
Miss Beach 1984.

Foto Berlott.

CONCLUSIE VAN ONDERZOEK PROVINCIE

Overheidsbeleid vaak nadelig voor bedrijven
NOORD-HOLLAND - Het

Noordhollandse bedrijfsleven
heeft forse kritiek op het door de
overheid gevoerde beleid op het
gebied van de ruimtelijke orde-
ning. Het beleid van de overheid
leidt niet zelden tot hogere kos-
ten, waardoor marktverlies op-
treedt, nieuwe markten niet be-
treden kunnen worden en in het
ergste geval een faillissement
van de onderneming optreedt.
Dat blijkt uit een studie, die is
gemaakt door de Provinciale
Planologische Dienst.

De kritiek van de voor dit onder-
zoek benaderde ondernemers richt
zich vooral op het feit dat de overheid
zich onvoldoende inleeft in de wijze
waarop bedrijven functioneren: „Het
concurrentiemilieu waarin bedrijven
opereren is de overheid vreemd en zo
komt het dat factoren als kosten-be-
wust handelen, flexibiliteit, snelheid,
maar ook dingen als imago, represen-

tativiteit en creativiteit maar ternau-
wernood in het handelen van de over-
heid een rol spelen." yoor het be-
drijfsleven zijn deze juist van emi-
nent belang.

Men constateert dat het accent van
het beleid teveel ligt op de zwakke
punten van Noord-Holland terwijl de
sterke punten onvoldoende worden
uitgebuit:
- Het midden- en kleinbedrijf .wordt
ondergewaardeerd.
- De economische betekenis van mi-
lieuschadelijke bedrijven wordt on-
voldoende onderkend.
- De agrarische sector is teveel sluit-
post van het beleid, hoewel deze tot
de vooruitstrevendste bedrijfstakken
behoort.

In de nota worden tal van voorbeel-
den gegeven van bedrijven, die als
gevolg van traag of tegenwerkend
overheidsbeleid in de knel zijn ge-
raakt.

De vaak is er aandacht geweest
voor negatieve kanten, zo luidt de
mening van veel ondernemers:
Schiphol en geluidshinder, Amster-

dam en criminaliteit en Noord-Hol-
land-Noord als „achtergebleven ge-
bied".

Als sterke punten van Noprd-Hol-
land worden onder meer gezien Am-
sterdam, Schiphol, Aalsmeer en om-
geving, de kust als toeristische trek-
pleister en Het Gooi als centraal
punt van ontwikkelingen op telecom-
municatiegebied.

Schiphol
Het rapport stelt dat Schiphol een

cruciale plaats inneemt in de econo-
mie van de noordvleugel van de
Randstad. Het is een magneet en ka-
talysator en om in de strijd tussen de
grote Westeuropese luchthavens
vooraan te blijven, zijn volgens het
rapport meer ontplooiingsmogelijk-
heden nodig. Veel bedrijven zoeken
namelijk de nabijheid van een grote
luchthaven.

Schiphol zelf stelt, dat voorzichtig
met de ruimte rond de luchthaven
omgesprongen moet worden, om te
voorkomen dat de werkelijk luchtha-

vengebonden bedrijven buiten de
boot vallen. Men vraagt zich af of niet
meer nog dan in het verleden de
kraamkamerfunctie van Schiphol
moet worden gestimuleerd. Hoe dat
werkt bewijst Canon, dat klein begon
op Schiphol en nu in Amsterdam fors
heeft uitgebreid.

Een aanbeveling van het rapport is
het bij de ruimtelijke ordening inspe-
len op sectoren, die een voortrekkers-
rol kunnen spelen bij het economisch
herstel. In Noord-Holland zijn dat: in-
formatica. telecommunicatie en me-
dia, off-snore-activiteilen (olie- en
gaswinning in de Noordzee), energie-
productie, -opslag en -distributie,
biotechnologie, milieutechnologie en
medische technologie.

Ambtenaren die betrokken zijn bij
het toezicht houden, plannen maken
en verstrekken van vergunningen
moeten meer contact houden met
het bedrijfsleven. Verder wordt een
onderzoek bepleit naar het instellen
van zones waar bepaalde economi-
sche activiteiten voorrang krijgen
boven andere bestemmingen.

VOORVERKOOP KAARTEN UITSTEKEND

bezoekers verwacht
ZANDVOORT - Het organi-

satiecomité van de Grand Prix
Formule l van Nederland ziet de
komende Grand Prix op Zand-
voort met veel vertrouwen tege-
moet. De voorverkoop van de
kaarten verloopt uitstekend, en
men verwacht zelfs het record-
aantal bezoekers uit 1978 te
evenaren, zo niet te overtreffen.

Uit de omliggende landen, En-
geland, België, Duitsland en
Oostenrijk komen berichten dat
de bezoekersaantallen ten op-
zichte van vorig jaar met ruim
twintig procent zijn gestegen en
Zandvoort venvacht eveneens
van deze „hausse" te profiteren.

Extra attractie voor de vele bezoe-
kers de komende Grand Prix zal on-
getwijfeld zijn het feit dat opnieuw
een Nederlander is doorgedrongen in
de Formule l race. Het is Huub Ro-
thengatter uit Laren die deelneemt
in een Spirit Hart. Het circuit van
Zandvoort is een van de sponsors van
deze Nederlander die zelf hoge ver-
wachtingen van de GP heeft. ..Ik
hoop toch zeker bij de eerste tien te
behoren op Zandvoort", zo meldde
de jonge coureur zelfverzekerd tij-
dens een persbijeenkomst vorige
week vrijdag, die in het Bouwes hotel
werd gehouden.

Verbeteringen
Door circuitdirecteur Vermeulen

werd bekend gemaakt dat het circuit

klaar is voor de grote race van augus-
tus. Keihard is er gewerkt onder su-
pervisie van Maarten Henneman om
te voldoen aan de laatste eisen van
de Fisa. Hiervoor moest de pits ver-
breed worden omdat deze niet meer
aan de laatste maatstaven zou vol-
doen. Volgens Vermeulen was niet
helemaal duidelijk waarom dit moest
gebeuren. „Tien jaar geleden is alles
al een keer gemoderniseerd en je zou
denken dat dat voldoende was. Nu
was de pitsstraat te smal en is ge-
bracht op tien meter, wanneer je dat
dan met Dallas vergelijkt met negen
meter dan plaatsje vraagtekens. Ver-
moedelijk is de pitsstraat te smal ge-
weest nadat daar een monteur omver
was gereden vorig jaar. Maar die man
keek juist naar de andere kant op het
moment dat er een wagen aankwam.
Die man zou ook in het normale ver-
keer problemen hebben. Maar goed,
wij hebben ook aan deze eisen vol-
daan".

Bandentests
Vrijdag en zaterdag werden de ban-

dentests voor de Formule 1-wagens
gehouden in Zandvoort, een gebeu-
ren dal veel belangstelling heeft ge-
trokken. Keke Rosberg realiseerde
de snelste tijd op vrijdag. Zaterdag is
men pas laat gestart, want de cou-
reurs voelden er weinig voor in de
morgenuren te starten toen de baan
nog nat was van de pas gevallen re-
gen. Voor de bezoekers die op deze

Vervolg op pao. 5

Zandvoorüs
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Waar komt die nattigheid vandaan???
Wcolken. spijtig genoeg hebben
we ze deze zomer te vaak gezien.
Voor veel mensen zijn ze één pot
nat. Als dat het geval is hebben ze
er geen belangstelling voor ge-
had. Jammer, want ze kunnen een
betoverende vorm aannemen.
Een vliegtuigreis kan een sensatie
worden alleen al door het bekij-
ken van de wolken. De wolken
vormen het best zichtbare ver-
schijnsel in de dampkring. Als zo-
damg zijn ze een gemakkelijk
hulpmiddel om enige belangrijke
gegevens over de toestand van de
hogere luchtlagen te weten te ko-
men Zij geven ons namelijk de
richting en snelheid van lucht-
stromen m haar eigen niveau aan
en zij verschaffen ons een inzicht
in de vochtigheidstoestand van
de hogere luchtlagen. Bovendien
vormen zij als het ware een beeld
van de weersgesteldheid in het al-
gemeen. Normaliter ligt het ge-
bied waarin de wolken voorko-
men tussen het aardoppervlak en
een hoogte van 10 km. Net als
planten en dieren heeft de mens
de wolken ingedeeld in families,
die weer in geslachten, die weer m
soorten. Ze dragen allemaal
mooie latrjnse namen. ledere wol-
kensoort is mm of meer gebonden
aan een bepaalde hoogte.

Wolken bestaan uit miljoenen
heel kleine, lichte druppeltjes wa-
ter, of deeltjes ijs. Ze ontstaan als
lucht wordt afgekoeld tot onder
het dauwpunt <= yerzadigings-
punt van de dampkring) en de wa-
terdamp condenseert. Als damp
bij de tuit van een waterketel
door de lucht van de omgeving
wordt afgekoeld, vormt zich een
klein wolkje. Uw eigen adem, die

warm en vochtig is, vormt bij het
uitstromen in de koude winter-
lucht een mmiatuurwolkje.
Meestal beginnen wolken te ont-
staan wanneer warme lucht als
een bel gaat opstijgen vanaf de
aarde. De omhooggaande warme
luchtbel koelt daarbij af. Als het
dauwpunt wordt bereikt begm-
nen druppeltjes te ontstaan en
vormt zich een wolk Er zijn ook
wolken die m uitgestrekte lagen
ontstaan, dus niet 111 afzonderlij-
ke bellen. Dit gebeurt als de op-
stijgende warme luchtbellen, die
al zijn afgekoeld tot onder het
dauwpunt, tegen et n plafond van
warme lucnt aanstoten. Dit pla-
fond is de zogeheten temperatuu-
nnversie (- omkering). Als we ho-
ger komen daalt de temperatuur
meestal. In het geval van de tem-
peratuurmversie stijgt de tempe-
ratuur echter als we hoger komen
of hij blijft enige tijd hetzelfde.

Omdat de opstijgende luchtbel-
len niet krachtig genoeg zijn om
door de inversie heen op te stij-
gen, worden ze onder de inversie
uitgespreid; zo vormen ze dekens
van wolken, die men stratocumu-
lus noemt. Lage stapelwolken
dus, waarvan het bovenste deel
uit lichtgrijze cumulus bestaat,
terwijl het onderste deel meer een
grauwe, donkere tirt heeft, deels
omdat dit in de schaduw van de
wolk ligt. Het zijn wolken die zich
op hoogten tussen 500 en 2000 me-
ter bevinden, waardoor hun naam
begint met strato, hetgeen laag
betekent. Ze bestaan vrijwel al-
tijd uit waterdruppeltjes.

Welnu, deze stratocumulus is
bij ons het meest voorkomende

wolkengeslacht deze zomer ge-
weest en wordt aangevoerd vanal
de Noordzee met de noordweste-
lijke luchtstroming. Door de vrij-
wel stationaire ligging dit seizoen
van een hogedrukgebied met be-
trekkelijk hoge temperaturen in
de bovenlucht in de buurt van Ne-
derland (meestal juist ten westen
of gedeeltelijk over de Britse ei-
landen), hetgeen p.m. af te leiden
is uit de regelmatig boven de 1020
mb verkerende barometerstan-
den in ons land, wordt de vertica-
le groei van stapelwolken her-
haaldelijk onderdrukt, waardoor
ze genoodzaakt zijn zich zijde-
lings uit te breiden en meestal het
grootste gedeelte of de gehele he-
mel te bedekken. Donkere en lich-
tere delen wisselen elkaar af. Die
delen zien er dan weer uit als gro-
te ballen of rollen, soms los van

' elkaar, dan weer met elkaar ver-
smolten. Vanuit een vliegtuig ge-
zien is een laag stratocumulus-
wolken een soort borduurwerk
van vlekkige wolken in rijen aan
de hemel. Deze wolkensoort is het
minst sterk ontwikkeld m de mid-
dag. Door verwarming van het
aardoppervlak ontstaan dan om-
hpoggerichte luchtbewegingen
die de ondergrens optillen en
deels doen oplossen. De wolken-
laag, die 300 nieter dik kan zijn,
wordt dan op sommige plaatsen'
zo dun, dat de blauwe kleur van
de hemel zichtbaar wordt en de
zon er doorheen kan schijnen.

Ondanks hun vaak dreigend ui-
terlijk geven deze wolken meestal
weinig neerslag. Een en ander
weerspiegelt zich in -de regensom
van het weerstation Mijdrecht

DefcKerè;
over het tijdvak maandag 16 tot
en met vrijdag 27 juli. In deze pe-
riode van 12 dagen met uitslui-
tend wolken van het type strato-
cumulus, werd op 8 dagen regen
opgevangen, doch de totale hoe-
veelheid bedroeg nog geen 3 mm.
In het afgelopen weekeinde heb-
ben zich grootscheepse wijzigin-
gen in de atmosfeer voltrokken.
Het oceanische hogedrukgebied,
dat wekenlang een rotsvaste posi-
tie nabij de Britse eilanden innam
en ons zomerweer gruwelijk be-
dorf, werd vanuit dat gebied ver-
dreven naar het vaste land van
Europa. Voor het weer bij ons had
dit tot gevolg, dat wij met
zuidelijke winden warme lucht
vanuit Frankrijk kregen aange-
voerd, die het kwik in de thermo-
meterhut in Mijdrecht eindelijk
weer eens op zomerse waarden
bracht: zondag werd hier 25,5 gr.
C. afgelezen en maandag jl. werd
zelfs een tropische dag met 31,0
gr. C.

Temperatuurnormalen periode
1-8 augustus:

maximumtemperatuur (o ver-
dag): 23 gr. C.

minimumtemperatuur ('s
nachts): 13 gr. C.

Olympische Spelen
zijn met de uit de gemeente Zand-
voorüBentveld afkomstig roeisters,
Hennette van Ettikhoven en Lmda
Cornet.

Dit Nederlandse duo dat deel-
neemt aan de Olympische Spelen in
Los Angeles, hoefde, in tegenstelling
tot de overige ingeschreven roeisters,
niet in actie te komen. Zij plaatsten
zich rechtstreeks voor de finale, om-
dat er slechts zes landen voor dit
nummer inschreven.

X>e wedstrijd waaraan deze beide
meisjes deelnemen wordt aanstaan-
de zaterdag gehouden.

Ongelukjes
ZANDVOORT - Twee oudere

mensen hebben een naar weekend
aehter de rug. Een 71-jarige Zand-
vporter viel van zijn fiets en werd aan
zijn hoofd gewond. Hij werd door zijn
huisarts behandeld.

.Een 86-jarige toeriste uit Duitsland
kwam er echter heel wat slechter af.
Ze-viel zondagmiddag op het Raad-
hüisplein en brak haar heup. Ze werd
naar de Maria Stichting overge-
bracht. Het ongeluk gebeurde toen
zij „misstapte" van de stoep.

4-5 augustus 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: C.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel 13355, Fliennga, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek
H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 0.2507-14437, b.g.g. 023-
O1QOQQ

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17. Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur. tel 023-318115.

WEEKEND: 4-5 augustus 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zaterdag 07 30 uur. dienst m Duitse
taal.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15
Zondag 10 00 uur: dr. M.E Brinkman.
Thema. „Ik geloof m God, de Vader,
de almachtige Schepper van hemel
en aarde "
Kindercreche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Geen dienst in de periode 15 juli t/m
26 augustus.
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur morgendienst ds
J. Spijkman. Nijmegen; 1900 uur.
Avonddienst dhr. Immerz?el. Dor-
drecht Woensdag 20.00 uur bijbel-
studie/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen, tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37. Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36, Haarlem, tel.
023-244553.

Periode: 24 juli - 30 juli
Geboren:

Thomas, zoon van: Van Gameren,
Hendrik D. en Van der Nulft, Hille-
gonda H.' Tessa Taekje Cornelia,
dochter van. Kaufmann, WalterC. en
Van Diepen. Catherina C.M.

Gehuwd:
Seitz, Anton Ch. F. en Amende,

Jacqueline.

Overleden:
Nieuwenhuis geb. Keur, Anna C.,

oud 75 jaar; Bos geb Thiele, Elsa
Amalia, oud 77 jaar; Van Duijn geb.
Koning, Clara C., oud 63 jaar.

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
2 aug.
3 aug.
4 aug.
5 aug.
6 aug.
7 aug.
8 aug.
9 aug.

HW
7.39
8.21
9.10

10.15
11.37
0.13
1.33
2.38

LW
3.38
4.16
4.54
5.43
6.50
8.12
9.38

10.49

HW
20.08
20.47
21.39
22.50

13.01
14.06
15.11

LW
15.40
16.24
17.11
18.12
19.27
20.51
22.10
23.13

Maanstanden: 4 aug. EK 4.33 uur.
Doodtij: woensdag 8 aug. NAP + 72
cm

Nieuw kantoor casino's
HOOFDDORP - Het nieuwe

gebouw naast het politiebureau
in Hoofddorp is sinds maandag
in gebruik. Het is het nieuwe cen-
trale hoofdkantoor van Casino
Nederland. De verhuizing vorige
week had heel wat voeten in aar-
de. Men moest de inrichting uit
twee gebouwen naar Hoofddorp
brengen. Het ene gedeelte kwam
uit het Fokkergebouw op Schip-
hol, het andere uit Badhoeve-
dorp uit het Vrij-uitgebouw.

Met dit nieuwe kantoor kan Casino
Nederland voorlopig uit de voeten.

Er zijn drie vleugels met twee maal
twee kantoorlagen en eenmaal drie.
Voor de 60 mensen die er werken is er
een zelfbedieningsrestaurant, een
dakterras en rondom het gebouw een
prachtig aangelegde tuin. In de tuin
is zelfs een jeu-de-boulebaan aange-

legd. Dit is gedaan omdat de brand-
weer een vrije baan rond het gebouw
moet hebben en men heeft van de,
nood een deugd gemaakt. Met dit
nieuwe kantoorpand is ook de moge-
lijkheid geschapen om zelf opleidin-
gen voor croupiers te gaan geven.

Dat is noodzakelijk geworden omdat
men binnen niet al te lange tijd vijf
nieuwe casino's mag openen in Ne-
derland. Het Nederlandse roulette-
systeem is net iets anders dan in het
buitenland en daarom is het wense-
lijk dat het personeel zelf wordt opge-
leid.

Het gebouw, dat 8 miljoen gulden
heeft gekost, is zowel van binnen als
van buiten in lichte kleuren gehou-
den. Veel beige afgewisseld met enke-
le tinten paars. Vorig jaar hebben de
drie casino's die er nu in Nederland
zijn, 1,1 miljoen bezoekers gehad.
Een aantal dat nog steeds toeneemt.

TE HUUR
voor permanent:

gestoffeerde
ZIT/SLAAP

KAMER
incl. gebr. douche,
toilet en keuken.

f 425.- p. m. all-in
Tel. 02507 -1 21 50

TE HUUR:

gemeub.
KAMER

Tel. 1 51 81
na 19.00 uur.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

JAAP en HAN
zoeken voor de kerstdagen

WAIMDVERSIERING
o.a.: kerstboomnaalden en liefst

beschadigde ballen.
U kunt het afgeven zondagmiddag tussen

16.00 en 17.00 uur bij

LA BASTILLE
ZANDVOORT

P. A. H.WUNAND3
TANDARTS

AFWEZIG
van maandag 6 t/m vrijdag 24 augustus.

Waarneming:
voor dringende spoedgevallen

TANDARTS BAR EL - TEL. 1 85 48
TANDARTS DOORGEEST -TEL. 1 30 26;
's avonds en gedurende de weekends:

023-31 3233

MICRO
WiMMi

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

Dankbetuiging

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons be-
toond na het heengaan van mijn lieve man, papa,
schoonpapa en opa

Johanncs Lambertus Vrees

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam
M.J. Vrees-van Gellenkom.

Zandvoort, augustus 1984
Marisstraat 54.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van belangstelling betoond bij
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame
vader en lieve opa

Anthoon Drommel

betuigen wij onze hartelijke dank.
Uit aller naam
J. Drommel-v.d. Bos

v. Lennepweg 7
2041 LA Zandvoort.

Een man die het heel druk heeft verandert zelden
van mening

(Friedrich Nietsche 1844-1900)

HorlogerieC. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiiwcg4 -Tel.12307

heeft het heel druk en blijft daarom de mening
toegedaan dat zijn horloges, klokken en wekkers

de beste zijn.
In ons eigen atelier repareren we oude en antieke

klokken en horloges.
Vooraf prijsopgave. Volledige garantie.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
.offerte. Tel. 020-999245.

* Te koop aangeb. Mistral
Competition SURFPLANK
1983 prijs n.o.t.k. cam-
ping De Zeereep caravan
184 Zandvoort.

HILLEGOM ANTIEK hon-
derden gezellige meub., m
vele houtsoorten v. betaalb.
prijzen. Ook klein antiek.
Leidsestraat 122, in tuinc.
Dagel. geopend, koop-
avond. Tel. 02520-20993.

* Wij zoeken CONTACT
met iemand uit Zandvoort
(liefst zuid of centrum) die
± 2 dagen per week bij ons
thuis ons dochtertje van nu
7 mnd. wil verzorgen. Er-
varing met grootbrengen
van een klein kind ge-
wenst, tel. 02507-18593.
* Te huur KLEINE SLAAP-
KAMER m. warme maaltij-
den van maandag tot vrij-
dag ƒ 600.- p.m. br ond.
nr. 2 786 bur.v.d. blad.
* Te koop TV + VIDEO-
meubel tel. 02507-19445.

* Te koop INBOUWKOEL-
KAST 56x58xl22V2 tel?1'
14716.

* Te koop J. FIETS, 14 jrr,-:
meisjesf. + 12 j. blauwe"
wasbak met kranen ƒ 25.-,J'
keukentrap ƒ 25.-, fiets-
mandjes a ƒ 5.-, badk. ka~-.
chelelec. ƒ 25.-, papegaaie^-"
kooi ƒ 50.-, zeilplank.-'
t.e.a.b. tel. 02507-17421 na*';
4 uur. V
* VOLLEYBAL VER.
SPORTING-OSS zoekt, '•
NIEUWE LEDEN voor sei-"-'.
zoen 84/85, zowel senioren ^
als jeugd v.a. 8 jr, in com- "'.
petitieverband of recrea-^'
tief. Tel. inl. 12543 en *
18910.

* Wie heeft onze HOND J
GEVONDEN? Weggelopen'/'
29 juli bij De Watertoren 9t'
maanden oud, bastaard }
herdertje met rode hals^"'
band naam: Champie tel.-*
02507-13520. >*";

VERMIST! Een zwart ge-~
steriliseerd POESJE met.,;
wit befje en wit plekje op de $
buik omg. Schaepmanstr/'
Brederodestr. tel. 16551.
* Te koop gevraagd l ON»,
DERSCHUIFBED telv
02507-12141. '

A T i s

A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere

huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft.

T £
E N
R l e

K
M
T

O
0
£

O
D
N

P

S

a
s
T

K
A
0

u
L
E

1
0
L

D
N

S
r
T

J
A
E

A
F
i.

P
E

O
t.

N

O
L
^

M
E

0

T
U
-

K
/

E
5

3 a

8 6

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres _ ^ _ _ _

Telefoon _ -

Postcode Plaats _

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04

7 dagen per week geopend
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

U weet toch . . .
dat onze SALADES gemaakt worden met
de beste ingrediënten. Dagelijks vers en
ambachtelijk gemaakt.
PAELLA, heerlijk als zomerschotel.
BOUILLABAISE, maa|tijdsoep, kant-en-klaar.
STOOFPALING IN HET GROEN. Ovenklaar.
VERS GEPELDE MOSSELEN, ze zijn er weer! Heerlijk als cocktail,
salade of gebakken. MOSSELSALADE

Benodigdheden voor vier a zes personen: 2 theelepels kerriepoedeV
800 gram vers gekookte en gepelde 4 hardgekookte eieren

mosselen 1 krop ijsberg- of gewone sla
8 eetlepels mayonaise 4 rode uien
4 eetlepels kookvocht van mosselen 2 rode en 2 groene paprika's

Bereiding: klop het vocht met de kerrie door de mayonaise. Wrijf de eieren door een
zeef en roer het door de saus. Beleg een schaal met blaadjes sla, schep de mosselen op
de sla en giet de saus erover. Snijd dunne ringen van de uien en dunne reepjes van de
paprika's. Leg ze nu op de schaal met mosselen. Zet de salade nog een uur afgedekt
in de koelkast en serveer er dan warm stokbrood bij.

i•SSSSf-

GRANDIOZE UITVERKOOP
BIJ

Ansje Molenaar
10 tot 50% of meer korting
op alle exclusieve modellen.
Kruisstraat 2A, hoek Gasthuisplein.

Open van 14.00 tot 22.00 uur.
Tel. 1 30 04

MAANDAGS GESLOTEN
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'.eerste kopgroep in de amateurronde die niet lang stand zou houden

ZANDVOORT - De vierde
editie van de Zandvoortse wieier-
ronde is ook nu een groot succes
geworden. Dat de wielersport
leeft in Nederland blijkt wel uit
het feit dat de organisatie zelfs
renners moest weigeren daar het
peloton dan te groot zou worden.
De Zandvoortse ronde verliep
echter vlekkeloos en in drie cate-
gorieën werd fel om enige meters
voorsprong gevochten.

Het hoofdnummer, de strijd bij de
amateurs, bracht honderd renners
aan de start waaronder de Zandvoor-
ters Wim Koene, Volkert Paap en
Piet Schijff. Vooral in de beginfase
liet Wim Koene zich enige malen zien
in een ontsnapping doch het tempo
van het achtervolgende peloton lag
zo hoog dat het kleine gaatje snel kon
worden dichtgereden. Ondanks de
vele ontsnappingspogingen kreeg de
strijd een vlak verloop. De snelheid
van het peloton was dermate hoog
dat bij voorbaat elke aktiviteit in de
kiem werd gesmoord.

Door de invallende duisternis was
de jury genoodzaakt van de zeventig
geplande ronden er acht te laten af-
vallen. Met nog drie ronden te gaan
was het de Haarlemmer Ron Vroom
die krachtig demmareerde en slechts
de winnaar van de ronde van het kop-
je van Bloemendaal, Jan van Wijk
kon bij hem aanklampen. Beide ren-
ners konde,n het aansnellende pefo-
ton net op achterstand houden en in
de spurt was het Ron Vroom die Jan
van Wijk een wiellengte voorbleef. De
spurt van het peloton was voor de
winnaar van vorig jaar Ron Bessems
voor Ppelwijk en Peter Pieters.

De liefhebbers en veteranen kwa-
men in de strijd-over een afstand van
50 kilometer en ook hier zo'n honderd
starters. In deze wedstrijd was het de
plaatselijke favoriet Arthur Rooy die
samen met John Tromp een vlucht-
poging waagden. Lange tijd konden
beiden stand houden maar zij kón-
den toch niet wegblijven uit de greep

SPORT KORT

Mympia fietstocht

ZANDVOORT — Op zondag 5 au-
Èstus organiseert de rijwieltoerclub
jlympia weer de traditionele fiets-
ïcht.over 150 km vanuit .Zandyport.,
«te tocht wordt achter voorrijders
treden, hetgeen betekent: in
ïoepsverband. De gemiddelde snel-
lid zal 25 km/uur bedragen. Gestart
prdt om 08.00 uur vanuit het
•andpaviljoen Trefpunt, inschrij-

fngen vanaf 07.00 uur. Organisatie-
iten bedragen ƒ 2.50, wil men ech-

|r-ook een herinnering aan deze
echt overhouden dan moet ƒ 7.- be-
ïald worden. De route loopt via Vo-
tlenzang, Lisse, Leimuiden, De

Ewakel, Uithoorn, Abcoude (rust),
l(üden, Ilpendam, Purmerend (rust),
former, Assendelft, Beverwijk, Vel-
|n en Overveen.

tbuwtrek-
ampioenschappen

l ZAND VOORT - De Academy for
|si'an fighting-arts (AFAFA) organi-'
|ert op 18 augustus aanstaande de
fjjte Zandvoortse touwtrekkam-
foenschappen op het strand, voor
jtrandpaviljpen Filmer's, nummer
Sp-Voor de winnaar stelt Filmer's een
SiSselbeker beschikbaar.

De spelregels'voor deze touwtrek-
edstrijden zijn als volgt: een touw-
êkteam bestaat uit acht mannen of
vaalf vrouwen; een team dient her-
enbaar te zijn, bijvoorbeeld door
nlforme kleding; het touw dient tij-
ens het trekken gespannen te blij-
ffl, bij plotseling loslaten volgt dis-
talifikatie; kleefrniddelen, zoals

i voor de handen, mogen niet ge-
ruikt worden.
Inschrijvingsformulieren zijn te
efkrijgen bij strandpaviljoen
'Irner's en bij de AFAFA-accommo-
atie, Brugstraat 15-17. Bij deze
fessen moeten ook de formulieren
orden ingeleverd, waarbij dan di-

het inschrijfgeld van ƒ 20.- per
i moet worden voldaan. De in-
ijving moet geschieden voor 8

ugustus en voor iedere deelnemer is
aandenken aan deze wedstrijd

eachikbaar.
Verdere inlichtingen kunnen ver-
regen worden bij de AFAFA tele-
'Qn 17814, Johan v.d. Veen, telefoon

René Kamperman, telefoon115;

loe de duiven
vlogen
ZANDVOORT - Opnieuw is er een

f''ed vlucht voor jonge duiven gehou-
jkn waaraan door leden van de PV
f'eines is deelgenomen.

Ditmaal werden de duiven gelost in
'oignies, om 08.30 uur. De afstand

i 204 km werd door de eerste duif
Jf werd geklokt afgelegd in precies

We uur. De klok stond op 11.30 uur.
H. Terol l, 4,13 en 26. 2. A.C. Mole-

'aar 2, 5,15 en 29. 3. A. Molenaar 3, G,
? en 28. 4. Nic. Bol 7, 11, 17 en 27. 5.
b. Koper 8, 9,12, 23 en 30. 6. Th. Sin-
}8e 10. 7. H. Heiligers 14, 20 en 31. 8.
'• Steenbergen 16 en 19. 9. C. Visser
;• 10. R. Driehuizen 21 en 22.11. Cor
{oper 25. 12. J. Knecht 32.

. Vanaf Pointe de St. Maxcence wer-
'efi de oudere duiven gelost om 07.00
llft, om 12.21 uur kon de eerste duif
orden getoond. 1. H. Lansdorp l, 2,
•8. 12 en 14. 2. H. Steenbergen 3 en
';3. R. Driehuizen 4, 6, 9 en 11. 4. Jb.
;aPer 5 en 10. 5. A.C. Molenaar 13. 6.
Heiligers 15.

RORMULE 1-TEAMS BEZOCHTEN
ZANDVOORT

Goede tijd Rosberg,
pech voor Lauda

ZANDVOORT - Ter voorberei-
ding op de Grand Prix van Neder-
land, die op zondag 26 augustus zal
worden verreden trainden negen for-
mule 1-teams verleden week vrijdag
en zaterdag, op de Zandvoortse race-
piste.

De grote vraag was natuurlijk of de
tijden van verleden jaar verbeterd
zouden worden. Zp'n eerste testdag
wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
het afstellen van de bolides en op de
tweede dag gaan de coureurs dan de
tijden van verleden jaar aanvallen.
Hoewel de Rin Keke Rosberg er vrij-
dag al erg dicht bij was, konden de
tijden op de zaterdag niet verbeterd
worden. De baankonditie was minder
goed dan de vorige dag. Voor Niki
Lauda, momenteel tweede in de

strijd om de wereldtitel was de trai-
ning op vrijdag al snel over. Bij het
uitkomen van de Tarzanbocht blies
hij zijn Porsche turbo-motor op en
kon de rest van de dag aan de kant
zitten. Zaterdag nam zijn „collega",
leider in de wereldtitelstrijd Alain
Prost het stuur over, maar meer dan
een achtste tijd zat er voor de Rrans-
man niet in. Nu de beide McLaren-
coureurs een en twee staan in het
kampioenschap is de rivaliteit erg
groot binnen het team. De belangen
zijn er dan ook naar. Zeer geheimzin-
nig deden de Goodyear-monteurs tij-
dens deze dagen. Bij navraag bleek
dat de bandengigant uit Amerika een
nieuwe voorband-constructie aan het
uittesten was. Uit de deelneming van
de diverse toeleveringsbedrijven aan

van het peloton. In de slotronden was
het Bert Ruys die gas gaf en slechts
kon worden bij gebeend door Jaap
van der Weijden. De beide coureurs
werkten goed samen en konden daar-
door uit de greep van het peloton blij-
ven. In de eindsprint was het Van der
Weijden uit Nieuwyeen die Haarlem-
mer Ruys achter zich liet. Cor Leunis
uit Zwanenburg legde beslag op de
derde plaats.

Vijftig nieuwelingen kwamen aan
de start in de Haltestraat voor een ra-
ce over 40 kilometer. Direkt na het
vertrek waren het de Zandvoorters
Robert Westerman en Jacquot Ver-
steege, die zich voor eigen publiek in
de kijker reden. Bij vele pogingen om
weg te komen waren zij aanwezig en
daardoor werd de strijd zeer attrak-
tief. Velen konden het hoge tempo
niet bijbenen en vielen af maar de
sterke Ronald Westerman ging door
en probeerde het met een solo.

De vlucht van Westerman kon de
goedkeuring van het peloton niet
wegdragen en het hele spul ging zich
daarna opmaken voor de eindsprint.
Hierin was Strooper uit Zaandam de
sterkste voor Dral uit Oostzaan en
Hagen uit Lisse. Jacqout Versteege
legde beslag op een zeer verdienste-
lijke zesde plek.

De organisatoren Jan van Riessen
van de HSV de Kampioen en Peter
Versteege konden opnieuw tevreden
terugzien op een zeer geslaagd evene-
ment in het dorpscentrum van Zand-
voort. Peter Versteege: „Het is alle-
maal weer grandioos verlopen, waar
we pok ons best voor doen. Daarbij
heb je veel hulp nodig en vooral door-
dat het publiek prima meewerkte
door niet over te steken, verliep het
zonder problemen. Ook zonder de
mensen achter de schermen, zoals de
afzetters, EHBO, politie, p.w. en niet
te vergeten de Zandvoortse midden-
stand voor de sponsoring, kun je niet.

Volgend jaar staat de vijfde ronde
van Zandvoort op het programma en/
of er dan eventueel vrouwen aan de
start zullen verschijnen is een zaak
die nog wat duister blijft. „Volgend
jaar betekent het eerste lustrum en
dan willen we wel iets speciaals, iets
groots opzetten. Maar wat weten we
nog niet. Om het evenement nog
grootser op te zetten moet je fman-
ciën hebben en dan moet er flink ge-
sponsord worderi. Er zijn vele toeris-
ten rond dit wielerfestijn en de mid-
denstand moet het van hun hebben
en daarom moet het met de steun
van de middenstand mogelijk zijn
om extra attrakties te brengen", al-
dus Peter Versteege.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166
Toekomstplannen
AFAFA

ZANDVOORT - Op 30 juli jl. vond
in de akkommodatie van de omni-
vereniging AFAFA, Brugstraat 17 te
Zandvoort, een algemene ledenver-
gadering plaats.

Bij het afhandelen van de agenda-
punten werd vooral veel aandacht
besteed aan het ontplooien van ver-
dere activiteiten van de vereniging.
Er werd naar aanleiding hiervan be-
sloten tot het oprichten van twee
kommissies, te weten: een aktivitei-
tenkommissie en een werkgroep be-
leidsontwikkeling en advies.

De eerste zal zich gaan bezighou-
den met het (verder) ontplooien van
nieuw op te starten of al gestarte ak-
tiviteiten. Dit, om gehoor te geven
aan de grote behoefte, die AFAFA
gesignaleerd heeft in Zandvoort en
omstreken, om ook buiten de „spits-
uren" gelegenheid te geven om sport
te beoefenen of sportief te rekreèren.

Besloten werd, dat AFAFA hierin
het initiatief zal (moeten) nemen.

Hieruit is nogal wat voortgevloeid.
De volgende aktiviteiten kunnen
worden gestart:

18 augustus: touwtrekken bij het
strandpaviljoen van Andries Rilmer.
(Inschrijfformulieren hiervoor zijn al-
daar verkrijgbaar en bij AFAFA);

l september: tourloop vanaf Am-
sterdam;

30 september: kickboks-gala in de
Beijneshal te Haarlem.

begin seizoen: bankdrukwedstrij-
den;

in het najaar: voetbal;
30 april '85: estafette en bedrijfs-

voetbal;
en verder: sportdag met andere

Zandvoortse sportverenigingen; ma-
rathon van Amsterdam; judo voor
volwassenen; zelfverdediging voor
dames.

De werkgroep beleidsontwikkeling
en advies heeft tot opdracht te onder-
zoeken, wat voor een rol AFAFA kan
gaan spelen in het kader „Sport oyer-
dag", „Schoolsport" en „Sportieve
rekreatie". Allemaal zaken-die op het
ogenblik spelen in de huidige samen-
leving, waarin grote groepen mensen
een doel zoeken om hun vrije tijd te
vullen. Wat betreft „Sport overdag"
is men inmiddels al verder gekomen;
dit zal starten in september a.s.

ter, dit jaar debuterend in de Rormu-
le l, trainde ook op Zandvoort. Het
•was de eerste gelegenheid sinds juni,
zijn debuut tijdens de Grand Prix
van Canada,, dat Rothengatter vele
trainingsronden kon maken in zijn
Spirit-Hart/turbo. In de laatste sessie
op zaterdag kwam de Larenaar niet
meer op de aan. Een kapotte zuiger
belette verdere training. Een abso-
luut record vestigde Niki Lauda op

vrijdag. Op het rechte eind noteerde
de Oostenrijker een snelheid van 304
km/u.

Tijden: 1. Rosberg l min. 15,71 sec.;
2. De Angelis 1.15,96; 3. Lauda
1.16,75; 4. Warwick 1.17,17; 5. Lafitte
1.17,83; 6. Patrese 1.18,22; 7. Winkel-
hoek 1.18,25; 8. Prost 1.18,34; 9. Senna
1.18,88; 10. Tambay 1.20,47; 11. Bellof
1.20,52; 12. Johansson 1.21,88; 13. Ro-
thengatter 1.21,95; 14. Berger 1.27.00.

De Nederlander Huub Rothengatter tijdens zijn trainingsronden op het circuit

FC Zandvoort
Noord
zaalvoetbaltoernooi
op Duintjesveld

ZANDVOORT - De aktieve zaal-
voetbalvereniging FC Zandvoort
Noord gaat alweer voor de derde
maal een zaalvoetbaltoernooi organi-
seren op de hockeyvelden van de
ZHC, het Duintjesveld in het binnen-
circuit. Dit toernooi wordt gehouden
op zaterdag 18 augustus aanstaande,
en is in haar korte bestaan uitge-
groeid tot een groots gebeuren waar-
aan maar liefst twintig heren- en zes
dames-teams zullen deelnemen.

De bekerhouders, Beurszicht bij de
heren en THB (nu onder de naam
't Sand) bij de dames kunnen reke-
nen op tegenstand van gerenom-
meerde zaalvoetbalteams zoals Au-
rora '75 uit Haarlem, Sekura uit
Hoofddorp en de Zandvoortse teams
Zandvoort Centrum, SC Unicum,
TZB, Pleintje en niet te vergeten
twee teams van de organiserende
vereniging.

Op het ZHC-complex zullen vijf
velden worden uitgezet waardoor
vlot achtereen het programma kan
worden afgewerkt. De wedstrijden
staan onder leiding van twaalf
bondsscheidsrechters die er op zullen
toezien dat volgens de normale zaal-
voetbalregels gespeeld zal worden.
De aanvang van het toernooi is om
10.00 uur en de prijsuitreiking wordt
verwacht om 18.00 uur.

Nieuw Unicum
tourspel
grandioze slotavond

ZANDVOORT - Het Tour de
France-spel, dat in Nieuw Uni-
cum voor de negende maal werd
gehouden, kende een grandioze
slotavond. Buiten de organisatie,
onder leiding van Cees Weijers,
zorgden mede voor een geweldi-
ge apotheose, de oud-Tourren-
ners Wout en Rini Wagtmans en
het optreden van Ria Valk met
de Olden Bis Band.

De hele tourmaand konden de be-
woners en personeel van Nieuw Uni-
cum een gok wagen naar de uitslagen
van de in Frankrijk verreden etap-
pes. Vijf namen moesten elke dag
worden opgegeven en diegene met de
meest juiste voorspelling kreeg dan
een eerste prijs van ƒ 10,- en de twee-
de ƒ 5,-. Vanaf de eerste dag werd er
een puntensysteem gehanteerd
waardoor na tweeëntwintig etappes
een totaalwinnaar uit de bus kwam.
Ook werd er gestreden voor het ploe-
genklassement.

Op de slotavond was het de welbe-
spraakte Jan van Riessen die als
speaker optrad en de komst van

Wout en Rini Wagtmans aankondig-
de. De beide Wagtmansen waren uit-
genodigd voor het verrichten van de
prijsuitreiking, een uitnodiging waar-
aan zij gaarne gevolg hadden gege-
ven. Gezeten op de wielervolgwagen
van tweewielerbedrijf Peter Verstee-
ge en onder een geweldige ovatie wer-
den zij de volle Brink opgereden.

Uiteindelijk bleek dat Margriet
Wiüemsen de meeste punten had ver-
zameld en daardoor de eerste prijs in
ontvangst mocht nemen. Zij werd in
de uitslag gevolgd door Mick Witte-
veen, Louis Beasjou, Anneke van
Raalte en Hans Vermaas. Het ploe-
genklassement werd, na veel reken-
werk, een overwinning voor De Rap-
pe Trappers, op de voet gevolgd door
De Machtige Pedaaldouwers en De
Potters.

Het volgende tourevenement zal de
tiende betekenen en volgens organi-
sator Cees Weijers moet dat een zeer
speciale gebeurtenis worden. Wat dat
precies gaat worden is nog niet be-
kend, maar de deelnemers van Nieuw
Unicum zien nu al uit naar de viering
van het tweede lustrum.

Jan Lammers slaat
toe in het weekend

ZANDVOORT - Het overvolle
programma van Jan Lammers
het afgelopen weekend heeft de
Zandvoortenaar bijzonder veel
succes gebracht. Zaterdag was
hij veruit de snelste in de Re-
nault 5 turbo op het circuit van
Francorchamps en zondag greep
hij met teamgenoot Jonathan
Palmer in de Canon Porsche, de
overwinning in de 1000 km race
voor het wereldkampioenschap
endurance.

Foto: Jan Lammers.
Niet alleen kwam Jan Lammers ra-

zend snel uit de voeten bij de races
maar ook de verplaatsing van Fran-
corchamps naar Brands Hatch moest

in hoog tempo gebeuren. Klaar met
de race in de Renault 5 direkt per
vliegtuig naar Engeland om nog even
deel te kunnen nemen aan een trai-
ning gevolgd door de wedstrijd.

Op Francorchamps was Jan Lam-
mers duidelijk een klasse apart. Na
de eerste bocht waren de meeste
deelnemers reeds pp achterstand ge-
zet en ook de hevig tegenstribbelen-
de Duitser Schulz liep per ronde een
grotere achterstand op. De Westduit-
ser Schulz werd tweede voor de Ita-
liaan Sigala. Op een straatlengte
werd de koploper in het Europese
kampioenschap Michael Bleekemo-
len vierde. Door deze zege heeft Lam-
mers aansluiting gekregen m de
stand om de Europese titel. Hierin
leidt Bleekemolen met 60 punten
voor Schulz met 59 punten en Jan
Lammers met 53 punten.

Brands Hatch
Na de huldiging spoedde Lammers

zich naar het vliegveld om met het
gereedstaande vliegtuig over te
vliegen naar Engeland. Op het
Brands Hatch-circuit was het team-
genoot Jonothan Palmer die direkt
een voorsprong nam en samen rnet
Jan Lammers werd die al maar gro-
ter. De concurrentie werd op mini-
maal twee ronden gereden en zelfs
een lekke band in de slotfase kon de
overwinning niet meer in gevaar
brengen.

Het Frans-Westduitse koppel Pes-
carolo/Mass werd tweede en de Belg
Boutsen werd met de Engelsman
Keegan op vier ronden derde. Door
deze zege stijgt Lammers op de rang-
lijst voor het wereldkampioenschap
endurance naar een vierde plaats,
met niet meer dan zes punten achter-
stand op leider Mass.

Camping Houtrak op
l augustus open!

Kampeerterrein Houtrak: nog eenvoudig maar heerlijk rustig en beschut.

SPAARNWOUDE - In de
schoolvakantie is het misschien
voor de Zandvoortse jeugd aar-
dig om te weten, dat najaren van
onzekerheid, de camping Hou-
trak in Spaarnwoude gisteren is
geopend. Tot l okober kunnen
kampeerders terecht op het in-
middels prachtig begroeide ter-
rein.

de Rormule l komen regelmatig re-
sultaten die worden toegepast voor
het normale personenwagenverkeer.
Materialen worden in trainingen en
wedstijden op circuits onder extreme
omstandigheden getest.

Onze landgenoot Huub Rothengat-
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Karin wil namelijk gebruik maken
van het leerlingenstelsel. Meisjes die
het modevak op school leren, moeten
daarnaast nog een paar dagen per
week praktijk volgen, aan deze leer-
lingen denkt Karin wanneer ze zegt:
„Wanneer er in Zandvoort of pmge-
ving zijn die hun stagetijd via het
leerlingenstelsel bij mij willen invul-
len dan graag."

Behalve maatkleding kan men bij
T • -r-^v • j . ^ 1 1 Karin ook stoffen uitzoeken en mo-

- LOUIS DaVlClSStraat 11 dellen. De nieuwste mpdeboeken van
'ogue en Simplicity liggen ter inza-

NA JAREN
ONZEKERHEID

Vijfjaar geleden begon het recrea-
tieschap Spaarnwoude met de inrich-
ting van het kampeerterrein. Circa
drie miljoen werd er in gestoken voor
de aanleg van groenvoorzieningen,
wegen en nutsleidingen zoals water
en elektra. De ontwikkelingen in het
Westelijk Havengebied staken echter
een spaak in het wiel. Op 10 april van
dit jaar kwam er tenslotte een uit-
spraak van gedeputeerde staten dat
er in het Havengebied geen industrië-
le activiteiten worden ontwikkeld die
een bedreiging vormen voor het kam-
peerterrein. Na de toegezegde mede-
werking van de gemeente Haarlem-

merliede en Spaarnwoude stond de
opening niets meer in de weg.

Het uitstel heeft in zoverre voorde-"
len gehad dat het groen in de afgelo-
pen jaren alle gelegenheid heeft ge-
had in rust uit te groeien. Het terrein
heeft nu een natuurlijk karakter en
biedt veel beschutting. Voor dit eer-
ste jaar zijn de sanitaire voorzienm-
gen eenvoudig maar netjes. Er is een
aantal douches en wastafels met
koud en warm stromend water. De
overnachtingsprijzen zijn aangepast
aan het gevorderde seizoen en de
eenvoudige sanitaire voorzieningen:
vijf gulden voor volwassenen en een
rijksdaalder voor kinderen van 6 tot
11 jaar. Kinderen beneden 6 jaar mo-
gen gratis meekamperen. De prijzen
zijn inclusief alle voorzieningen zoals
warm water en autostalling.

Het kampeerterrein ligt in het deel-
gebied Houtrak van Spaarnwoude
aan de Zuiderweg 2 bij Halfweg. Er is
in de directe omgeving volop gele-
genheid tot wandelen, fietsen, zwem-
men en roeien.

Voor de bevolking van
omliggende plaatsen biedt camping
Houtrak een goede mogelijkheid
voor een naseizoen-vakantie. Vooral
ook omdat bij minder mooi weer de
stad dichtbij is. Zowel Haarlem als
Amsterdam ligt op minder dan 10 km
afstand.
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Eind juni heeft Karin van Dam (21)
aan de Louis Davidsstraat in Zand-
voort haar zaak geopend. Een heel
aparte branche, want Karin houdt
zich bezig met alles wat dames-
maatkleding betreft.

Niet dat er een bepaald merk
maatkleding wordt verkocht, neen
Karin en haar assistenten maken kle-
ding naar maat. en wanneer er tijd
over is, ook aparte modellen voor
grotere maten 46-52, die rechtstreeks
gekocht kunnen worden.

Ook wordt veranderwerk aangeno-
men, dat wil zeggen rokken en jappn-
nen of mantels worden uitgelegd, in-
genomen, zomen worden in of uitge-
legd etc.

Karin heeft na de mavo de oplei-
ding gevolgd aan de Amsterdamse
Technische School voor Mode en

Kleding en eerst nog een jaar prak-
tijk opgedaan voordat zij vorige
maand haar deur opende voor de
klanten.

Momenteel zijn dat er al veel, ver-
schillende bruidstoiletten hangen
pasklaar, beeldschone jurkjes voor
bruidsmeisjes, maar ook avondkle-
ding wordt kennelijk nog veel gedra-
gen, want één van de assistenten
maakt een onzichtbare zoom in een
zeer apart toilet.

„Het loopt deze eerste maand veel
beter dan wij hadden verwacht," ver-
telt een zeer gelukkige Karin, „eerst
dachten wij nog genoeg tijd te heb-
ben voor wat meer modellen in de
grote maten, maar voorlopig zit dat
er niet in. Misschien van de winter, en
wanneer ik wat meer leerlingen heb."

Bovendien is er plaats voor vrou-
wen en meisjes die zich toch niet zo
thuis voelen achter de naaimachine.
Door Karin wordt ook les gegeven en
wel voorlopig op de dinsdag- en
woensdagavond. Deze winter komt
daar misschien nog een dag bij. Dus
wie ooit eens een lapje stof heeft ge-
kocht en er bij nader inzien toch niet
in slaagt dat gewenste model te ma-
ken, kan naar Karin gaan. Onder
haar leiding zal het zeker lukken. De
kosten van deze lessen bedragen tien
gulden voor anderhalf uur.

Silhouettes aan de Louis Davids-
straat is dagelijks geopend van 9.00-
18.00 uur, op zondag en maandag ge-
sloten. Inlichtingen tel. 18599.

foto Berlott.
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3 dagen
gratis
jazz in
zandvoort

bar~grill
biôfro

>c
Haltestraat 21 Tel. 02507-18619 2042 NA Zandvoort

JAZZ in
PRIXd'AMI
Zaterdag van 15.00 tot 21.00 uur:

KWARTET JURGEN v. d. POEL
Vanaf 21.00 tot 02.00 uur:

BILLY B. JACKET EN CONSORTEN
Zondag vanaf 19.00 tot sluitingstijd:

JAAP DEKKER BOOGIE

HET WAPEN VAN ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 10-TEL. 02507-1 4638

Zaterdag na 24.00 uur:

JAAP DEKKER

Zondag:

MIDGE TOWN JAZZBAND

Café - Discotheek - Bar

Chin-Chin
Haltestraat 20 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 40 95

' ; ' ' • ' • .
;!|n.^;bij;ond;erstaahde etablissementen

aös).;;; :Baiilë-;^ : Black Jack. " .
IS^̂  ; ' •
^-5:N9Qh:^;':Hollandia • Kerkhoven
i|p l^ltópaan • Kousepael • Oase

Öonijstèé • Paur Toi • Prietpraat
• • '.'- '•>'- ' -''•• • : f' ' •" - ' i ' , s ' ' . • • ; " ' .. ' ' ' • . • .

:^^Ami;Hfr Raadsheer • Severi pleven
^l^S^be •Wapen van Zandvoort

zie ja/-£krant. • •

"WÏ.-Y^---zaterdag^.aügijstus. van 16.00 iot 24.00 uur
::.W;̂ f;K;̂ ^^ m.m'.v.: ' .•

|l||fl||sinJStréet Jazz Band/ 0' The'Broads
|ttazy;i-Mauma's::Jazz^Orchestra'.• Pia Beek &
|||i|ĵ ^JÖeJ<ker;0^Bel̂ uni Swing.-,Band

idré]/^kèi^n Bruin • Batida

f.^^ 18.00 uur : . .
;^^ - . - . . • : • ' ' . . \ - . . : , • '

! u M i m e 10 Seaull 11 Filmer 's

j
Kfö^ ' . \

hel Gasthuisplein.

f^ • • • ' - : ; ' : , ' . - • .

üur m.m.v.

vrijdag 3
zaterdag 4

zondag 5
augustus

S de KLIKSPflfln

Haltestraat 19
Zandvoort

Tel. 02507-128 89

Blackjack

presenteren •i!
VRIJDAGAVOND 3 AUGUSTUS

in de Kerkstraat

een groot STRAATFEEST

met medewerking van de

braziliaanse groep

TANGA

JAZZ!
UD JAN

BAND

vrijdagavond v.a. 20.30 uur
op het Gasthuisplein

BATIDA
v.a. 24.00 uur in de soos

THEUMEPICKLES

zaterdagnacht in de soos
v.a. 24.00 uur

A1SDREVALKERING&
ANNEKE DE BRUIN (vokaal)

Voor zowel
LEDEM - NIET LEDEN

als TOEKOMSTIGE LEDEN
TOEGANG GRATIS

G
de Raadsheer

Vrijdag:

New
Combo

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

De fascinerende
sfeer van een

internationaal
casino.

Fait« vos jeux. Rien ne va plus.
Dat klinkt dag in dag uit in een uiterst
fraaie speelzaal met 11 Roulette-tafels

en 5 Black Jack-taf els. De minimum inzet
voor Roulette is 2 gulden. De entree is

f 7.50. Er is een bar, een petit-
reïtaurant en een TV-lounge.

Alles ainxmditioned. Legitimatiebewijs
is vereist. En vanzelfsprekend ook

korrekte kleding.
Dagelijlu open van 2 tot 2 uur.

Casino Zandvoort
Bcdhuiiplein 7, tri. 02507 -18044
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Laatste nieuws van het
jazzfront

«or de liefhebber vrijdagavond dejaszroute in Zandvoort.

ZAND VOORT — Langzaam maar zeker raakt Zandvoort in de ban
van het komende Jazz Behind The Beach-festival dat het komende
weekeinde voor de achtste maal wordt gehouden.

Laatste en belangrijk nieuws is ongetwijfeld dat aan het jazz be-
hind the bar, en dit jaar ook het jazz on the street-gebeuren dat op
vrijdagavond plaats vindt, jamsessions zijn toegevoegd.

De beide Belgische jazzmusici (afkomstig van Waso), Michel Ver-
straete (bas), en Vivi Limberger (gitaar), zullen met de Amerikaanse
saxofonist John Deffarery op pad gaan langs de diverse podia en
café's om daar te spelen.

Tweede nieuwtje is dat het Jazz behind the beach-festival op het
Gasthuisplein zaterdagavond uitgebreid wordt met „Phaedra's
Bluesmakers". Zij zullen als voorlaatste formatie optreden dus na
André Valkering en Anneke de Bruin en vóór de groep Batida.

Op zondag bij het Jazz at the church zal het muzikale gedeelte
waarschijnlijk worden vertolkt door Helen Shepperd en Ad v.d.
Hoek. „Een bijzondere combinatie van een aantal prima musici aan-
gevuld met de bekende vocaliste Helen Shepperd", zeggen de organi-
satoren zelf van deze groep.

Wie ooit Helen Shepperd heeft gehoord en meegemaakt in Zand-
voort tijdens de Dag voor ouderen in zwembad De Duinpan, kan
zondermeer deze woorden onderschrijven. Daarom lijkt juist deze
formatie bij het Jazz at the chrch een prima idee, ook al omdat veel
ouderen nu wellicht de tocht naar het Gasthuisplein zullen maken,
om van deze bijzondere kerkdienst te genieten.

Deze dienst begint om 11.30 uur, een interkerkelijke samenkomst
in de openlucht.

Het laatste nieuws is dat na de matinee op zondagmiddag liefheb-
bers kunnen „afkicken" bij Cecils op het Badhuisplein, want hier
zullen zondagavond nog enkele formaties optreden, zoals onder an-
dere The Lime Pickles.

De nieuwe opzet van het jazzfestival, met onder andere verschillende podia
op het Gasthuisplein, Dorpsplein, Haltestraat en in de Kerkstraat, is in het
dorp en bij de jazzmusici met enthousiasme ontvangen.

Steuntje
Hoewel de vergunningen nog met bij de organisatoren ziin ontvangen, ver-

wacht men m dit opzicht geen moeilijkheden. „Wij denken dat de vergunnin-
gen tot 24.00 uur zullen worden verleend, ook voor de open terrassen in de
Haltestraat en diverse pleinen", aldus een der initiatiefnemers.

In zijn woord vooraf m de Jazzkrant, die traditiegetrouw huis-aan-huis is •
verspreid, zegt burgemeester Machielseir „Acht jaar inspanning van velen
om iets in Zandvoort op poten te zetten, een evenement van grote klasse en
met meer weg te denken uit het zomergebeuren van ons dorp. Een initiatief
uit de burgerij met een steuntje in de rug van de gemeente een goede en
gezonde combinatie. Ik hoop dat zij beide het volhouden, zodat mrt grote
opgewektheid spoedig het tweede lustrum kan worden gevierd."

Deze woorden doen vermoeden dat van de zijde van het gemeentebestuur
alles in het werk gesteld zal worden om het jazzfestival opnieuw te doen
slagen.

Formaties

In Zandvoort worden dit jaar opnieuw veel nieuwe formaties verwacht,
nieuw in die zin, dat zij nog niet eerder hebben meegewerkt aan het festival.
Zo zijn er The Broads, Lazy Mama's Jazz Orchestra, Pia Beek en Phaedra's
Bluesmakers terwijl ook de combinatie Helen Shepperd/Ad v.d Hoek nog
niet eerder in Zandvoort is opgetreden.

Na het succes van vorig jaar, deze dagen ook Jazz on the beach. Van zuid
tot voorbij het centrum, namelijk m Freddy & Paul, Take Five. Johnny, Club
Mantimc, Seagull en Filmer's.

De Basm Street Jazz Band, die ervoor zal zorgen dat werkelijk m Zandvoort
de jazz niet stopt, want zij verzorgen op vrijdag, zaterdag en zondag de street- '
parade, treden op zondag op in Club Maritime, De Limepickles en Seagull. Bij
Filmer's een optreden van het Kennemerland Kwartet, dat vorig jaar veel
succes had. Jaap Dekker blijkt zijn aandacht te verdelen over twee pavil- ;
joens, namelijk zaterdag bij Freddy & Paul en zondag bij Johnny. Twee pavil-
joens hebben zowel zaterdag- als zondagmiddag jazz, namelijk Freddy &
Paul, en Take Five. Zaterdag Rosa King & Upside Down bij Take Five, ter- .
wijl zondag hier Andre Valkering m.m.v. Anneke de Bruin acte de présence
geeft. Zondag is Ruud Jansen bij Freddy & Paul en zaterdag Jaap Dekker &
Rob Hdeke.

Ook dit jaar zal het Jazz behind the beachfestival worden gekenmerkt door
de enorme variatie muziekstijlen, van boogie-wpogie tot dixieland, oude jazz, ,
latm America, onder andere de groep Tanga, die Braziliaanse muziek brengt
van samba tot de bahiao. Iedereen die van muziek houdt kan het komende
weekend in Zandvoort genieten.

,Iedereen kan het leren"

Knippen blijkt een
grote kunst

ZANDVOORT - Wat verloren
lan een tafeltje zat ze daar, in het
iultureel Centrum, Lies Bossi-

lade, om aan wie daar belang-
telling voor had uit te leggen
loe je het papier moest draaien
;n wenden, terwijl je knipt, en
lan fraaie knipsels overhoudt.
Een ogenschijnlijk simpele

landeling, maar waar toch veel
'rvaring en vaardigheid voor
noet 'zijn, wanneer je ziet hoe
;o'n kunstwerkje tot stand komt,
lok al zegt Lies Bossinade "ie-

dereen kan het leren", dat lijkt
wat simplistisch voorgesteld.

Lies Bossinade is één van de dertig
kunstenaars waarvan werk in het
Centrum is te zien tot 19 augustus.
Behalve dit werk zijn er een aantal
antieke knipsels en een serie „bave-
laars" tentoongesteld. Deze kostbare
collectie is afkomstig uit het Neder-
lands Openlucht Museum uit Arn-
hem.

Uit een en ander blijkt wel dat de
knipkunst al veel eeuwen lang kun-
stenaars geïnspireerd heeft, want in
het Centrum zijn hiervan staaltjes
tentoongesteld die grenzen aan het
ongelooflijke.

Vertellen
Knipkunst is eigenlijk vertellen

met een schaartje, zo wordt wel eens
gezegd, het verrassende van deze ten-
toonstelling is dan ook dat naast de
symbolische voorstellingen, ook de
flora- en fauna rijk zijn vertegenwoor-
digd. Evenmin is pp deze tentoonstel-
ling de huidige tijd vergeten, terwijl
voor bezoekers die gefascineerd ra-
ken er veel materiaal aanwezig is om
het zelf eens te proberen. Veel boek-
jes en handleidingen, naast kleine ca-
deautjes, kunnen worden gekocht. Er
is zelfs een pakket waarbij een
schaartje is gevoegd.

Het verschil tussen tekenen en
knippen is volgens Lies Bossinade
dat het knippen veel spannender is.
Ten eerste is er het grote contrast
tussen het zwart en wit. ten tweede,

Lies Bossina-
de clemon-
streert het
ragfijne knip-
werk.
Foto Berlott.

knip je verkeerd, dan moetje echt he-
lemaal opnieuw beginnen. Het blijkt
dat vroeger veel boekjes, en speciaal
kinderboekjes met knipselplaatjes
werden versierd, hetgeen aan deze
oude boekjes nu nog een aparte char-
me geeft.

Heel oud
De knipselkunst is al heel oud. In

de zeventiende eeuw was er al een
Janneke Koerten die grote bekend-
heid genoot als kunstenaresse. Even-
eens blijkt dat ook de knipselkunst
wel degelijk stromingen heeft ge-
kend. Zo was er in de achttiende
eeuw een herleving van de belang-
stelling voor de Grieken en Romei-
nen terug te vinden in die periode in
de knipselkunt. Door de eeuwen heen
hebben de kunstenaars veel inspira-
tie gevonden in de bijbel. Veel van

deze motieven en zelfs verhalen wer-
den uitgebeeld.

Mannen
Hoewel veel vrouwen de knipsel-

kunt beoefenen, is het zeker geen
kunst, of zo u wilt, geen tijdverdrijf
voor vrouwen. Vroeger waren er veel
beroepsknippers, zoals Arie ter Gent
en Jan van Zeeland die in de acht-
tiende eeuw hun brood verdienden
met het knippen van illustraties,
aankondigen etc. „Iedereen kan het
leren, zelfs als je niet goed kunt teke-
nen, want het knippen is echt iets
heel anders", vertelt Lies Bossinade,
terwijl ze met vaardige vingers een
vlinder en een libelle te voorschijn
tovert uit een nietig velletje typepa-
pier.

Er zijn in Nederland heel wat knip-
pers en kmpsters, zo is er onder ande-
re een Nederlandse Vereniging ter
Bevordering van de Papierknipkunt,
het lidmaatschap bedraagt per jaar
ƒ24.- hiervoor ontvangt men onder
andere het verenigingsorgaan „Knip-
pers" waarin een schat aan gegevens
over de knipkunst in het algemeen,
veel illustraties en nieuws over ten-
toonstellingen wordt gegeven.

Belangstellenden voor deze kunst
kunnen hiervoor informatie krijgen
bij het secretariaat, Ans Firet, Johan-
nahoeveweg 5, 6861 WH Oosterbeek,
tel.: 085-333010, of Ans van Oeveren,
Gasthuisbouwing 41, 6721 XH Ben-
nekom, tel: 08389-8787.

Dat ook in Zandvoort veel belang-
stelling voor de knipkunst bestaat,
bleek wel uit het aantal bezoekers
waarvan velen toch een boekje of cur-
sus kochten, gefascineerd door de
kunst die Lies Bossinade met zoveel
allure in het Centrum demonstreer-
de.

MARGREET ATES

Rondom het strand
KANDVOORT - Vanaf 3 augustus

pjb 14 september hangt in de exposi-
iezaal van de Openbare Bibliotheek
ah de Prinsesseweg werk van de
tèarlemse amateurfotograaf Bert
Sn Voorden.

Jlet merendeel van de uitgebreide
Ollectie bestaat uit foto's die op
Sndvoort zijn gemaakt. Vanuit vele,
aak verrassende gezichtshoeken
'orden de onderwerpen belicht, zo-
|t „rondom het strand" een zeer ge-
acrieerd beeld geeft van het spel tus-
eih zon, zee en zand.
t>e foto's zijn te bezichtigen tijdens
£ openingsuren van de bibliotheek,

26 augustus op maandag, woens-
Sg en vrijdag van 9-13 en 19-21 uur.

dinsdag en zaterdag van 09.00-
SOO uur.
i-

i/anaf 26 augustus, wanneer de bi-
Boheek weer overgaat tot „winter-
j"d" op de dagen: maandag van 10-12
ür, 15-17 uur en van 19-21 uur, dins-
|gs van 10-12 uur en van 15-17 uur.
Ipp woensdag en vrijdag van 10-12,
i-17 uur en 19-21 uur. Op zaterdag
fislotte van 10-14 uur.

Werk van Bert van Voorden.

Zandvoorts
i Nieuwsblad
i

_ Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
«Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
g Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
"Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-

45151E, postbus 51, Amstelveen.

:• Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
; f 18 25 per hall jaar, ƒ 34.50 per jaar.
• Voor poslabonnementen gelden andere
; tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
: Zandvoort, lel. 02507-17166, Postbus 26.
•:2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
-•'maandag van 13.00-16.00 uur. dinsdag
,, van 10.00-13.00 en 14.00-16.00-uur,
:. woensdag van 09.00-11.00 uur. donder-
5 dag van 10.00-12.00 en 13 00-17.00 uur,
"'vrijdag 09.00-12.00 uur.

: Krant niet ontvangen? Abonnees die de
: krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
' len; vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.
> Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
:' Ales.

Ongewenste
versiering

ZANDVOORT - Vier banken die
staan aan de Boulevard Barnaart
bleken vorige week rood te zijn ge-
verfd. Drie onbekenden waren met
spuitbussen in de weer gegaan om de
banken een opknapbeurt te geven.
Tot nu toe is niet bekend wie dege-
nen waren die het nodig achtten de
banken een ander uiterlijk te geven.

Eerste repetitie
Zandvoorts
Mannenkoor

ZANDVOORT - Op dinsdag 7 au-
gustus repeteert het Zandvoorts
Mannenkoor voor het eerst voor hun
nieuwe programma. Nieuwe leden
kunnen zich dinsdag melden in het
Gemeenschapshuis vanaf 19.30 uur.
Het Zandvoorts Mannenkoor heeft
voor de uitvoering in november een
aantal nieuwe werken gepland. Deze
uitvoering wordt samen met de
Zandvoortse Operette Vereniging
verzorgd.

Diefstal in de
badplaats

ZANDVOORT - Ook tijdens de af-
gelopen week zijn de dieven weer ac-
tief geweest. Auto's blijken bijzonder
aantrekkelijk voor misdadigers te
zijn. Er werd een auto gestolen, uit
acht verschillende auto's werden ar-
tikelen gehaald, een poging tot het
stelen van een auto en twee pogingen
om goederen uit auto's te stelen kón-
den worden verhinderd. Verder wer-
den er vier fietsen en een bromfiets
gestolen en kon een poging tot het
stelen van een motorfiets worden
voorkomen. Zowel uit een tent als uit
een vouwcaravan werden spullen
ontvreemd en werden J 2bU.- en een
kentekeken- en rijbewijs uit kleding
vermist.

Voortreffelijk orgelspel in
eeuwenoude dorpskerk

ZANDVOORT - Op maandag-
avond 30 juli vond in de Hervormde
Kerk, in aanwezigheid van een 50-tal
toehoorders, een orgelconcert plaats
waarin de organist Everhard Zwart
als bespeler van het kerkorgel liet ho-
ren. Het gevarieerde programma be-
vatte werken van Reike Asma, J.S.
Bach, Loeillet, Cesar Rranck, Stan-
ley, Bossi, Grison, Willem Hendrik
Zwart en Jan Zwart.

Het concert werd geopend met een
koraalbewerking „Komt als kinderen
van het licht" van Reike Asma, waar-
bij al direct bleek welke een eminent
organist Everhard Zwart is en hoe
prachtig hij de klank van het Knip-
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\ Oud-korpschef Van Maris ontvangt
| verzetherdenkings kruis

ZANDVOORT - Vorige week
is aan de voormalige korpschef
van de Zandvoortse gemeente-
politie, de heer J.D. van Maris
(63) het verzetherdenkingskruis
toegekend. De heer J.D. van Ma-
ris, die enkele jaren geleden met
functioneel leeftijdsontslag
ging, ontvangt dit ereteken voor
zijn aandeel in het ondergrondse
verzet gedurende de bezettings-
tijd. In deze periode was hij als
inspecteur verbonden aan het
hoofdbureau van politie te Arn-
hem.

In het najaar van 1944, tijdens
de grote Inchtinvasie bij de Slag
rond Arnhem, ontdekte hij bij
toeval in het bijna verlaten poli-
tiebureau van deze stad, de En-
gelse piloot Bob Peatling, die
aan de verkeerde zijde van de
brug was neergekomen en het
politiebureau was binnenge-
vlucht.

Hij verborg de man op de zol-
der van het bureau en ondanks
veel „foute" collega's gelukte

het hem Peatling via via naar
Engeland te laten ontsnappen.

Deze episode is zelfs vermeld
in het boek „The Grey Goose of
Arnhem" dat geschreven werd
door een Canadese oorlogscor-
respondent.

Het blijkt dat de heer Van Ma-
ris met deze voormalige vlieger

_ nog steeds contact onderhoudt. =
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scheerorgel in de kerkruimte tot uit-
drukking wist te brengen. Ook in de
daarop volgende werken boeide de
organist de toehoorders door een ga-
ve vertolking gepaard gaande met
grote muzikaliteit, waarbij in het bij-
zonder opviel het melodieuze mid-
denddel van het concerto d- mol van
J.S. Bach en de overweldigende uit-
voering van de Toccata van Ju'es
Grison. Het concert werd besloten
met een indrukwekkende vertolking
van de koraalfinale „Alle roem is uit-
gesloten" van Jan Zwart. Uit het
langdurig applaus bleek hoezeer het
publiek van het concert had genoten
De volgende orgelbespehng in deze
serie, welke zeker een ruimere be-
langstelling verdient, vindt plaats op
maandagavond 6 augustus a.s om
20.00 uur. w.B.

Poging tot kraken
van kluis

ZANDVOORT - Op vrijdag 27 juli
hebben onbekenden ingebroken in
een horecabedrijf in de Haltestraat
waarbij ze geprobeerd hebben een
muurkluis open te slijpen. De kluis
ging wel gedeeltelijk open maar he-
laas voor de dieven zat er geen geld
in. Wel zat er ƒ 100.- aan kleingeld m
de kassa dat de heren toen maar
meenamen. Door het slijpen aan de
kluis die zich in de kelder bevond, is
een waterleiding beschadigd, waar-
door de kelder onder water kwam te
staan. Het gehele pand was door het
slijpen bovendien bedekt met stof.
Verder had men ook nog twee bierva-
ten laten leeglopen. De heren hadden
hun „werkzaamheden" verricht met
gereedschap dat ze even tevoren had-
den gestolen uit de garage van een
34-jarige Zandvoorter aan de Ver-
lengde Haltestraat, die de politie
kwam vertellen dat hij een grote en
een kleine boormachine miste, een
haakse slijpmachine en nog wat an-
der gereedschap. Deze voorwerpen
waren namelijk aangestroffen in het
horecabedrijf.

Stuifzand

EVENEMENTEN EN VERGUNNINGEN - Aandacht deze
week voor de vele evenementen die de afgelopen week werden,
en in de maand augustus nog zullen worden gehouden en
bij evenementen behoren vergunningen, die verleend worden
door het gemeentebestuur en het hoofd der gemeente»

Uit de woorden van burgemeester Machielsen valt op te ma-
ken dat er wel degelijk door twee instanties wordt beoordeeld
of een vergunning zowel ja, danwei nee verleend kan worden»

Komt het hoofdstuk „openbere orde en veiligheid" aan de
orde of liever kan een evenement risico's met zich brengen
op dit terrein dan is het de burgervader als hoofd der ge-
meentepolitie die zelfstandig beslist of er een vergunning ver-
leend wordt zijn er andere zaken aan de orde zoals geluid-
hinder doorstroming verkeer etc. dan beslist het voltal-
lige college»

Nu lijkt het moeilijk om precies aan te geven wat valt onder
openbare orde en/of veiligheid en wat niet een kluifje waar
het college zich de komende weken dan mee bezig zal houden

niet vergeten moet worden in deze kwestie dat het uiteinde-
lijk de gemeenteraad is die het beleid in een gemeente bepaalt

uiteindelijk is het de raad als bestuurlijk lichaam dat be-
slissingen neemt dat kan wel eens vergeten worden door de
onschuldige krantenlezer die niet precies weet wie of wat
bepaalt hoeveel belasting hij moet betalen of er evenemen-
ten plaatsvinden huizen worden gebouwd etc. opdat u
dit niet vergeet»

De onroerend-goedbelasting wordt dus opgelegd door het ge-
meeiitebestuur een bron van narigheid — al jaren in
de gemeente Zandvoort want iedereen vindt dat hij veel te
veel geld moet neertellen»

Een kwestie waar wij graag buiten blijven — de gemeente
Zandvoort heeft niet voor niets vorige week een grote adver-
tentie in dit blad geplaatst dat is gedaan om de bevolking
uit te leggen hoe het nu precies zit met de aanslag OGB de
verontruste abonnee die bij ons kwam met de vraag:

„Hoe het mogelijk is dat mijn half-steens-hut, ivant meer is
het niet, opeens ee?i tori waard is?" verwijzen wij graag
door naar de desbetreffende afdeling op het raadhuis

„Die gek die het er voor geeft" en die deze abonnee dan „wel
graag tegen wil komen, want dan kan-die er morgen in"
vindt deze misschien door een advertentie te plaatsen je
weet maar nooit dus ook op het pad der makelaardij bege-
ven wij ons niet wie dit ook niet doet is Tobber»

„Nee, zeg verbeeld je", sprak dit beest verontwaardigd toen
hij hierover werd gepolst»

„Ik heb zorgen genoeg aan mijn hoofd de komende maand
— ik houd van evenementen en van zon en dan eindelijk
denk ik aan mijn trekken te komen en dan lijken er weer men-
sen dwars te gaan liggen»

„Was ik nog wel zo trots op Zandvoort want ik had gele-
zen dat door liet slechte weer elders in Noord-Holland veel ge-
vochten wordt en dan denk ik „gelukkig nu eens geen ne-
gatieve publiciteit voor Zandvoort en de zon breekt door

zit ik even goed en dan hups...boem... weer vervelend
geklier hebben ze met zijn allen een leuk plannetje bedacht

tenminste naar verluid alle Zandvoorters eensgezind
en dat op zich is al opmerkelijk en dan lijkt het allemaal
niet door te gaan en weetje ik zie het verschil niet"»

„Welk verschil niet. Tob", vroegen wij
„Nou kijk het verschil tussen begin en eind augustus aZs

je wel een straat kunt afsluiten voor een jazzfestival waarom
niet voor een ander evenement? ik had vorige week al ge-
zegd dat die plannen fout dreigden te gaan maar ik was
nog optimistisch ik dacht „er wordt een nichtje overgesla-
pen C7i dan komt die vergunning nog wel" ik dacht nog
„kom Tob, niet altijd pessimistisch zijn, dus mondje dicht"—-
maar het wordt al maar somberder de berichten dan en dal is
niet leuk", dat geeft irritaties en de mensen hebben al een
slecht seizoen door het weer zo blijft het modderen
altijd op het kritieke moment nemen ze hier een verkeerde be-
slissing»

„Nou eh, altijd, Tob dat is wel wat veel gezegd, een mens kan
zich vergissen en vergissen is menselijk'', spraken wij sussend»

Maar altijd als je dat beest wilt geruststellen, wordt hij venij-
nig. mi ook weer:

„Menselijk, ja wel, scwzs zijn het kleine vergissingen maar
soins ook grote ik zal een klein vergissinkje noemen van de
afgelopen lüeek en dan zie je wat ik bedoel — er zou een
parkeerexperiment starten zaterdagavond zou een beslis-
sing genomen worden de weersverwachting is uitstekend

toch beslissen ze dan om het maar niet te doen en juist
ja, zondag mooi weer dus het had best uitgevoerd kunnen
ivorden»

Dit noem ik een klein abuisje pech hebben want met
het weer weetje het nooit maar goed nou in het verle-
den zijn diverse verkeerde beslissingen genomen — ik ga ze
niet allemaal voor je opnoemen maar d'r zijn d'r wat hoor
— maar ervan leren??? ho maar en dan kun je mensen
weg willen sturen naar verre oorden ?iaar Staphorst bij-
voorbeeld maar dat lost niets op je moet samen beslis-
sen en dan voor de verandering eens een lüijs besluit nemen

kijk en daar zit ik nu op te wachten»
Wij hebben hem dus in afwachtende houding achtergelaten»
Dit was het dan de krant is klaar voetjes op tafel

w- tot volgende week! ^
3WVWUVWWVWYWWWWV\W\^^
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AU1OINFO
Mitsubishi en gaan door

kampeerauto
R, eenjaar geleden ontstond als
gevolg van een Japans-Nederlandse
co-produktie leen opbouw van Kip
Caravans BV op een Mitsubishi L 300
chassis kabmei een attraktieve kam-

peerauto. de Niwatori (het Japanse
woord voor kipi .

Er "kwamen een vijft igtal van deze
wagens op de weg. Nu is er een nieu-
we versie verschenen met een aan de

Uit samenwerking tussen Kip Caravans BV en het Japanse automerk Mitsubishi
ontstond deze aantrekkelijke kampeerauto, de Niwatori.

eisen van verschillende gebruikers
aangepast interieur, een groter hef-
dak en een wat gewijzigde uitmonste-
ring. Op het verlengde chassis van de
L 300 (5,13 mi herbergt de stabiele op-
bouw achterin een rondzitgroep die
slaapplaats biedt aan twee personen,
terwijl het keukenblok voorin is ge-
plaatst. De kleine zitgroep is wegge-
laten, waardoor aanzienlijke ruimte-
winst is ontstaan. Doordat het hef-
dak is vergroot is er ook meer sta-
hoogte beschikbaar. Deze construc-
tie met hefdak verlaagt de luchtwèer-
stand, wat rijkwaliteiten en benzine-
verbruik ten goede komt.

De opbouw van de Niwatori's be-
staat uit sandwichpanelen, waardoor
een laag gewicht kon worden bereikt:
1680 kg inclusief kachel en koelkast.

Het laadvermogen is met 525 kg ruim
voldoende voor twee volwassenen
met bijbehorende inventaris en baga-
ge. Voor de twee gastanks en de wa-
tertank (met 12 volts dompelpomp)
zijn aparte bergruimten aange-
bracht. De dubbele ramen zijn alle
uitzetbaar en de volledige isolatie
maakt de Niwatori geschikt voor ge-
bruik in zomer en winter.

De prijs van deze aantrekkelijke
camper bedraagt ƒ 39.995,- incl. btw.

Renault brengt nieuwe serie van „Le Car" uit

De nieuwe Renault 5 Le Car. Bij deze serie zijn carrosserie, bumpers, voorspoi-
ler en grille in een en dezelfde kleur uitgevoerd.

J-Je Car. onder die naam maakte de
Renault 5 furore in - eerst - New
York en daarna de rest van de Ver-
enigde Staten. Later in 1979 kwam de
5 als Le Car actiemodel ook naar Ne-
derland en werd hier met veel succes
binnengehaald. De totale voorraad
Le Car's was in recordtijd uitver-
kocht.

Renault heeft nu een nieuwe Le
Car serie uitgebracht, die uit vijf ver-
schillende versies bestaat. Deze ver-
sies hebben gemeen dat het uitrus-
tingsniveau completer is door tal van
extra's en zijn helemaal in één kleur
uitgevoerd tot en met de bumpers,
voorspoiler en de grille.

De prijzen van deze 5 Le Car-serie
variëren van ƒ 13.500.- voor de basis-
uitvoering tot ƒ• 26.000,- voor de Le
Car Turbo.

De vernieuwde Lancia A 112 heeft o.a. een gewijzigd interieur en instrumenten-
paneel.

Lancia introduceert
vernieuwde A112

Het succesvolle kleinste model van Lancia, de A 112. heeft een aantal veran-
deringen ondergaan. Zo zijn er nieuwe velgen aangebracht, is het interieur bij
alle modellen voorzien van o.a. een andere bekleding en een nieuw ontworpen
instrumentenpaneel in de stijl van de Delta en de Prisma. Ook de achterzijde
werd gewijzigd in de stijl van de Abarth. Hetzijn met name vrouwen en jonge-
ren, die zich tot de A 112 voelen aangetrokken en sinds de introduktie, zo'n 15
jaar geleden op de Autosalon in Turijn zijn er ongeveer 1.150.000 A 112-model-
len gefabriceerd. De prijs van de Junior bedraagt nu ƒ 12.500,-, de Elite
ƒ 15.570,- en de Abarth ƒ 18.690,-.

De „16" is de snelste
Or'nlangs is de Mercedes 190-se-
rie uitgebreid met een bijzonder
sportieve Sedan, de 190 E 2.3-16.

De 2299 cm3 motor met 4 kleppen
per cilinder levert een vermogen
van 185 pk bij 6200 t/min, en heeft
een topsnelheid van niet minder
dan 230 km/uur. Voor de accelera-
tie van 0-100 km zijn slechts 7,5
seconden nodig. Ter verminde-
ring van de luchtweerstand zijn
speciale voor- en achterspoilers,

kunststof aanbouwdelen aan de
zijkanten en een vleugelspoiler op
het kofferdeksel ontwikkeld.

Deze nieuwe Mercedes heeft in
het Zuiditaliaanse Nardo drie lan-
ge-afstandsrekords op zijn naam
gebracht. Over de afstanden
25.000 km, 25.000 mijl en 50.000
km werd een gemiddelde snelheid
van meer dan 247 km/uur bereikt.
Het betrof hier uiteraard wel een
door de fabriek speciaal geprepa-
reerde wagen.

De Mercedes 190 E 2.3-16, de supersportieve telg uit de 190-serie.

Supervan n zit binnen
3 seconden op de 100

Deze Ford Transit Supervan heeft een topsnelheid van 300 km/u en accelereert
van 0-100 km/u in minder dan 3 seconden.

.tiet is niet waarschijnlijk, dat de
hierbij afgebeelde Ford Transit be-
stelwagen binnenkort bij u voor de
deur verschijnt om een pakketje af te
leveren. De bedrijfswagen-divisie van
Ford heeft deze wagen laten bouwen
door de Engelse firma Auto Racing
Technology Ltd. en het model is be-
doeld om als speciale attractie te die-
nen bij een aantal Europese auto-
sportevenementen.

De wagen bezit een uit aluminium
en koolstofyezel vervaardigd horiin-
graat-chassis met grondeffect dank-
zij zij-,,skirts" die hogere bochtsnel-
heden mogelijk maken. De onafhan-
kelijke voor- en achterwielophanging
stamt uit de racewereld. Dit geldt

ook voor de 590 pk sterke 3,9 liter
Ford DFL V8-injectiemotor.

De topsnelheid van deze Ford
Transit ligt rond de 300 km/u, accele-;
ratie van 0-100 km/u binnen de 3 se-:

conden. Er is slechts plaats voor twee'
personen omdat de oorspronkelijke
laadruimte grotendeels in beslag'
wordt genomen door de immense V8-.~
motor en de transmissie. ';

Bij het ontwerp en de ontwikkeling'
van deze opzienbarende Transit was
het brandstofverbruik van onderge-','
schikte betekenis. De wagen heeft:
een tank van 182 liter, wat bepaald \
geen overbodige luxe is gezien het"
verbruik van 47 liter/100 km, oftewel"
l op 2.1.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJSVy
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

Als koken je hobby is . . .
en je bent jong en aktief, meteen redelijke keuken-ervaring, dan hebben
wij een plaats vrij als

RESTAURANTKOK m/v
Tevens kijken wij uit naar

PART-TIME MEDEWERKERS
voor keuken en bediening voor onze PARTIJEN en PARTY-SERVICE.
Geïnteresseerd? Bel dan vooreen afspraak.

HERBERGH T BOECKANIERSNEST
Tel. 1 24 01

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering tel. 1 35 99

Restaurant Gasironomique

= HAUTE CUISINE =
in het centrum van Zandvoort

internationale specialiteiten
Primeurs • Nouveaulés • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 J H Zandvoort

o

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort
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FOTO QUELLE i
Compleet foto/film- =

assortiment, voordelig =
afdrukken en i
ontwikkelen. =

DROGISTERIJ I
MOERENBURG |

Haltestraat 8 |
Zandvoort l
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GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

Welke mevrouw of mijnheer
wil mijn

NIEUWE FLAT
1e etage, centrum, vlakbij zee,

gr. woonk., open keuken, groot
balkon, slaapk., badk., eigen c.v. +|

box

ruilen voor
NETTE ETAGE

«
rustige omgeving, b.v. Bentveld,

Aerdenhout.

Brieven onder nr. Z 785 bur. v. d. blad.

TER OVERNAME AANGEBODEN:

klein, rendabel restaurant

in centrum dorp, f 130.000.-.
Belangstellenden met voldoende financiële
middelen gelieven contact op te nemen via
brieven onder nr. Z 787 bur. v. d. blad.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Degelijk* Inbreng ven
goederen

IN-en VERKOOP

Verhuur, tafel», stoelen,
porselein, enz., enz.

Tel. 02607-12164-13713
WATEHDRINKER

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos!
Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

HEERLIJKE

APPELFLAPPEN
bij

R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd
PEDICURE

uit Elisabeth Gasthuis.
Behandeling volgens

afspraak.

Tel.02507-1 4443,
b.g.g.1 51 85

r Éénjarige avondopleiding
meao havo-atheneum .

Het Luzac College verzorgt een
versnelde cursus MEAO, HAVO
en Atheneum, waar u in één jaar
tijd grondig voorbereid wordt op
de staatsexamens.

Ideaal voor mensen,
- die op korte termijn hun

diploma willen halen (ineens of
via deelcertificaten);

- die afgelopen jaar gezakt zijn
en nu in alle of een aantal
vakken opnieuw examen
willen doen;

- die voor vervolgstudie of
carrière-voortgang hun vak-
kenpakket willen uitbreiden;

- die i.p.v. een 'officieus'
colloquium doctum graag
officieel staatsexamen doen;

- die i.p.v. vrijblijvend schriftelijk
studeren prijs stellen op uit-
voerige studiebegeleiding;

- die in één jaar hun wiskunde,
scheikunde of natuurkunde
van O- tot HAVO-niveau willen
ophalen;

- die staatsexamen Informatica
(MEAO-niveau) willen doen.

Tevens de oplossing voor:
-zittenblijvers 4-HAVO,
2-MEAO en 5 Atheneum, die
door hard werken volgend jaar
tóch hun diploma kunnen halen.
Het Luzac College
behandelt de komplete
eindexamenstof.dusde

laatste 2 schoolklassen, in 1 jaar.
Plaats van studie:
Bronstee Instituut (voormalige
Bronstee-mavo)
Overboslaan 26, Heemstede.
Het Luzac College heeft tevens
vestigingen in gerenommeerde
scholen in Amsterdam, Den
Haag, Heerlen, Eindhoven,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem
en Zwol Ie.
Vraag de uitgebreide brochure

aan! Bel meteen:
j',

LUZACCOLLEGE
Landelijk secretariaat:

Postbus 82284,2508 EG Den Haag, Tel. 070 - 54 79 00

U staat perplex
na 't reinigen van uw luxaflex

(JLlO.-p. m.)
Bel

WEBER'S SCHOONMAAKBEDRIJF
Tel. 02507-140 90/1 4764

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 / 1 2518
Deskundig gdvies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

Wie heeft onze
hond gevonden?
WEGGELOPEN
29 JULI BIJ DE

WATERTOREN.
9 maanden oud bastaard-
herdertje met rode hals-

band.
Naam: Champie.
Tel. 02507 - 1 3 5 20

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ
BOUWMAN

Oranjestr. 7 - Zandvoort
Tel.02507-1 2327

Een gouden medaille voor |
bloemen en planten van... |

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist

in al uw Haltestraat 65 - Zandvoort
/ bloemwerken. Tel. 1 20 60

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon
13212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 8225

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Schoonmakers/sters
gevraagd voor werkzaamheden

in de avonduren.
Reakties:

Schoonmaakbedrijf N IVO
Wilhelminastraat 62 - Haarlem

Tel.023-31 61 62
tijdens kantooruren.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86



/EEKMEDIA 30 DONDERDAG 2 AUGUSTUS 1984 PAGINA 7

^teeds moeilijker wordt het een stads- of dorpsgezicht van nu te vergelijken
net dat van schilderijen en prenten van vroeger. Het leven is veranderd,
jlond eertijds de kerk in het midden, nu is dat vaak een kantoorgebouw,
nnringd door rijen geparkeerde auto's.

Eeuwenlang werden steden en dorpen slechts zeer geleidelijk uitgebreid,
oms huis voor huis. Daardoor was het mogelijk veranderende bouwwijzen
'an pand tot pand en van straat tot straat te volgen. Rond 1900 stonden er in
nis land een miljoen huizen. Door de bevolkingsgroei wordt de ruimte dan
chter in een steeds sneller tempo opgevuld. Dikwijls wijksgewijs. En niet
illeen in de huizenbouw ontstond grootschaligheid. Ambachtsbedrijven op
nenselijke maat groeiden vaak uit tot fabriekscomplexen. Nu staan er in ons
and ongeveer vijf miljoen huizen. Bij het inrichten van de ruimte is het
orgvuldig gekoesterde monument vaaktveggedrukt. Ook in Noord-Holland.
Steeds meer echter dringt het besef door dat het eigen gezicht van stad en

[orp van wezenlijke betekenis is voor de bewoners. Een eigen gezicht dat
lepaald is door eeuwenlang bouwen en waardoor bewoners vertrouwd raken
net hun woonplaats, terwijl de toerist de stedelijke en landelijke bouwkunst
lok kan waarderen. Oude gebouwen laten ons zien hoe voorgaande generaties
eefden. We krijgen een indruk van het ambachtelijke werk, de vormgeving
•n versieringswijze, het materiaalgebruik en de constructies van vroeger. In

kerken, kastelen en raadhuizen, maar ook in woonhuizen, boerderijen,
molens, oude stoomgemalen en fabrieksgebouwen. Zelfs dijken met hun
typische bebouwing, flora en fauna kunnen tegenwoordig als monument
beschermd worden.

De provincie ziet monumentenbescherming niet als een aparte hobby, maar
als een niet meer weg te denken factor in de hedendaagse ruimtelijke
ordening. Die zou zich bewust moeten bezighouden met historisch gegroeide
steden en landschappen.

Vandaar ook dat de provincie alles in het werk stelt een eigen taak in de
monumentenzorg te behouden. Circa 11.000 monumenten in Noord-Holland,
waarvan 6800 in Amsterdam, worden door het rijk beschermd. Maar het rijk
kan niet alle monumenten beschermen. Zo is in de loop der jaren gebleken dat
waardevolle gebouwen als een aantal stolpboerderijen, niet op de
rijksmonumentenlijst waren geplaatst. Bovendien had het rijk vooral
monumenten van vóór 1850 geïnventariseerd. Daarom heeft de provincie
besloten zelf tot inventarisatie over te gaan van monumenten uit de periode
na 1850. In 1980 werd de provinciale monumentenverordening vastgesteld.

Het beleid van het huidige kabinet is er echter op afgestemd de provinciale
taken over te hevelen naar de gemeenten. Naar het oordeel van de provincie
zal echter slechts een beperkt aantal grotere gemeenten in staat zijn deze
taken naar behoren te vervullen. Niet alleen door gebrek aan geld, maar

vooral ook door het ontbreken van de noodzakelijke deskundigheid op
uiteenlopende gebieden zoals architectuurgeschiedenis, bouwkunde en
rechtskennis.

De provincie heeft in de loop der jaren een eigen deskundigheid opgebouwd
en architectuurhistorici in dienst genomen. Zij kan daardoor in nauwe
samenwerking met de gemeenten in Noord-Holland een verantwoorde
bijdrage leveren aan het opstellen van monumentenlijsten. Ondanks de
bezuinigingen wordt er ook voortdurend geld voor monumentenzorg
gereserveerd.

Om ieder die er belangstelling voor heeft te laten zien waarom de provincie
monumenten beschermt en wat er vastzit aan vergunningen, subsidie,
onderhoud, controle en belastingfaciliteiten, is een brochure samengesteld
„Noord-Holland en de monumenten". De brochure kan ook gebruikt worden
als begeleiding bij de film „Het gezicht van Noord-Holland". Deze film kan
door geïnteresseerde verenigingen en groepen worden geleend bij het
provinciaal bestuur. De brochure is gratis verkrijgbaar en kan, evenals de
film, worden aangevraagd bij bureau voorlichting van de provincie, Dreef 3,
2012 HR Haarlem, telefoon 023-169933.

Hieronder in vogelvlucht de geschiedenis van de Noordhollanders, zoals in
de brochure verwoord en verbeeld.

• Grenssteen van een landgoed,
17e eeuw, tegenwoordig opgesteld
Hij het gemeentehuis van
Bloemendaal.

Het platteland
De nederzettingen op het plat-

teland in Noord-Holland ontlenen
hun karakteristiek voornamelijk
aan de grondsoort en aan de lig-
ging. Zo is de kuststreek eeuwen-
lang bepaald door de strijd tegen
het water. Dijken bouwde men
nog niet, zodat grote delen van
het veengebied dat zich in de mid-
deleeuwen vormde achter de
strandwallen, verdwenen door
overstromingen. Rond het jaar
1000 begonnen de Hollanders met
de aanleg van dijken. Een belang-
rijke schakel in de geschiedenis
vormde de 126 kilometer lange
Westfriese Omringdijk, die begin
14-de eeuw werd voltooid.

Het natuurlijke landschap ver-
anderde zo langzamerhand in een
door de mens beheerst cultuur-
landschap. Herinneringen aan
het gevecht tegen de overstro-
mingen vormen nog steeds de in
de 16-de en 17-de eeuw door onder
andere Jan Adriaansz Leeghwa-
ter en Simon Stevin ontwikkelde
wind-watermolens. De in die tijd
gangbare achtkantige binnen-
kruier maakte het mogelijk de
stukken binnenzee en meren na
bedijking droog te malen en de
waterstand op peil te houden. Wel
zijn heel wat molens verdwenen
met de komst van stoom- en elec-
trische gemalen.

De kenmerkende Noordhol-
landse stolpboerderijen laten zien
dat het laagveen door de bema-
ling geschikt werd voor land-
bouw. De stolp is gebouwd op een
vierhoekige plattegrond, vaak
uitgebreid met een „staart" een
lange, smalle uitbouw. Woon- en
bedrijfsruimten liggen gegroe-
peerd om een hooi-opslagplaats
midden in het gebouw. Het dak,
dat naar boven toe uitloopt in een
punt of korte nok, is bedekt met
pannen en riet. In Waterland en
de Zaanstreek is de hooihuisboer-
derij een gebruikelijk type naast
de stolpboerderij. Dit type heeft
een langgerekte vorm doordat
woonruimte, bedrijfsgedeelte en
hooiopslagplaats achter elkaar
gelegen zijn.

Typerend voor de dijkdorpen in
laagveengebieden is dat de hui-
zen steeds op de kop van de kavel
staan. Een prachtig voorbeeld

NOORD-HOLLAND EN DE MONUMENTEN

Oude gebouwen laten zien hoe
voorgaande generaties leefden

• Weeshuis te Pur-
merend.

• Station Voge-
lenzang-Benne-
broek.

• Claes Claeszhof-
je, woonhuis van
Wülem Bartolotti,
Amsterdam.

daarvan is het dorpje Jisp. ook ae
lintbebouwing is in dit gebied een
veel voorkomend verschijnsel.

Zuiderzeekust
Aan de Zuiderzeekust herinne-

ren de kleine, naast elkaar liggen-
de visserswoningen van hout met
zadeldaken, zoals in Durgerdam,
aan de roemrijke geschiedenis
van de visserij. Na de voltooiing
van de Afsluitdijk in 1932, waarbij
de Zuiderzee veranderde in IJs-
selmeer, vormde de visserij voor
bekende vissersplaatsen als Kol-
horn, Volendam en Huizen vrijwel
geen bron van inkomsten meer.

Geestgronden
De langgerekte nederzettingen

zoals Vogelenzang, Limmen en
Den Hoorn (Texel) ontwikkelden
zich als vanzelfsprekend uit het
gebruik om op de strandwallen
langs de Noordzeekust wegen aan
te leggen. Omdat de kalkrijke
geestgronden uitermate geschikt
bleken voor de bloembollenteelt,
waarmee in de 19-de eeuw werd
begonnen, werden in dit gebied
ook vele bollenschuren gebouwd
als opslagplaats. Voor Texel is de
schapenboet karakteristiek: op-
gebouwd uit bakstenen en bedekt
met pannen en riet. Op Texel wor-
den al eeuwenlang schapen ge-
houden.

Zandgronden
De nederzettingen op de zand-

gronden in het Gooi vertonen veel
overeenkornst met de Drentse es-
dorpen: boerderijen gegroepeerd
rond een open brink, met bouw-
land vlak buiten het dorp. De
koeien graasden op de gemeen-
schappelijke weiden, de schapen
op de hei. Om deze gronden te be-
heren was al in de middeleeuwen
de organisatie van erfgooiers op-

gericht. De boerderijen in het
Gooi zijn meestal langgerekt. Het
woongedeelte is aan de voorzijde,
achter de lange zijgevels wordt
het vee gestald. De hooi-opslag
ligt achter de deel. Typerend is de
dakbedekking een rieten zadel-
dak met wplfseinden. Vooral in
Blaricum zijn mooie voorbeelden
van dit type boerderij te vinden.

Vooral in het begin van de 20ste
eeuw zijn grote delen van deze
gronden voor de woningbouw
door de verschillende gemeenten
gebruikt.

Steden
Een opvallende verstedelijking

doet zich vooral voor in de Gou-
den Eeuw, toen Hollandse zeelie-
den alle wereldzeeën bevoeren om
in opdracht van de kooplieden
hout, zilver, specerijen, wijnen en
zout te halen. De invoer van der-
gelijke goederen stimuleerde de
bedrijvigheid zoals de scheeps-
bouw en aanverwante bedrijfjes
als touwslagerijen, ankersmede-
rijen en geschutsgieterijen. De rij-
ken lieten riante herenhuizen
bouwen. Omstreeks 1650 behoor-
de Amsterdam met circa 200.000
inwoners tot de grootste steden
van Europa. Ook Haarlem, Den
Haag, Leiden en Rotterdam wa-
ren voor die tijd grote steden, met
tussen de 30.000 en 60.000 inwo-
ners. Zelfs Alkmaar, Hoorn, Enk-
huizen, Delft, Dordrecht en Gou-
da mochten er wezen met tussen
10.000 en 30.000 inwoners.

Eén functie trad bij verschillen-
de steden op de voorgrond. Zo
was Hoorn in de 17-de en 18-de
eeuw een handelsstad-door de lig-
ging aan de Zuiderzee en de con-
tacten met Afrika en Azië. Naar-
den was vooral van belang als mi-
litaire voorpost van Amsterdam.
De kostbare fortiflcatie van Naar-
den in de 17-de eeuw werd daar-
om voor een belangrijk deel be-

• Dorpsstraat in
Jisp.

kostigd door Amsterdam. Alk-
maar vormde als marktstad een
belangrijk streekcentrum. Langs
de Zaan ontwikkelde zich een
aanzienlijke industriële nijver-
heid zoals scheepsbouw, verf- en
oliemolens, gortpellerijen en stijf-
selmakerijen doordat de Zaan als
aan- en afvoerverbinding fungeer-
de.

Woonhuizen
De rijk gedecoreerde classissis-

tische woonhuizen van welgestel-
de kooplieden werden vooral ge-
bouwd langs de Amsterdamse
Heren-, Keizers- en Prinsen-
gracht. Daarnaast werd het
steeds meer gebruik dat rijke bur-
gers buiten de stad een zomerver-
blijf lieten bouwen. Zo ontston-
den buitenplaatsen langs de Am-
stel en de Vecht en in Kennemer-
land. In 's Graveland werd woeste
grond ontgonnen voor de aanleg
van buitens, omringd door grote
tuinen met theekoepels en kas-
sen. Eén van de mooiste voorbeel-
den daarvan is het 17-de eeuwse
landhuis met park Schaep en
Burgh.

De hofjes in de steden zijn te be-
schouwen als een vroege vorm
van armenzorg. Meestal werden
ze beheerd door particuliere lief-
dadigheidsinstellingen. De bewo-
ners, veelal bejaarde vrouwen,
waren wel aan strenge regels ge-
bonden. Soms moesten ze
's avonds voor een bepaalde tijd
terug zijn. Wie zich niet aan de re-
gels hield kon gestraft worden
met inhouding van geld en goede-
ren.

Na de 17-de eeuw bouwde men
in de stedelijke gebieden voorna-
rnelijk huizen van baksteen. Een
uitzondering vormde de Zaan-
streek, waar men gemakkelijk
aan hout kon komen via Amster-
dam, dat een stapelplaats was
voor hout uit Duitsland en Scan-

Expositie over de
fFmeerse monumenten
HOOFDDORP - In het kader
5n de Toer-in activiteiten
'oord-Holland is er tot en met 24
'Jgustus in het raadhuis in
'oofddorp een expositie over de
'aarlemmermeerse monumen-
;n. De tentoonstelling is 'ge-
Pend van 9 tot 17 uur en gratis
tegankelijk.

Op de tentoonstelling kan men de
otiumenten bewonderen in de vorm

Jfi een foto of schilderij. Zo zijn er
l|e oude boerderijen te zien die,

juist door hun sterk van elkaar afwij-
kende vormen, kenmerkend voor de
polder zijn. Ook vele oude gebruiks-
vourwerpen liggen tentoongesteld.

Veel van deze voorwerpen werden ge-
bruikt bij het rietdekken. Er is een
rietdekkersdak te bekijken waarbij
een uitleg hoe men dat in vroegere
dagen deed. Andere onderwerpen die
men kan bewonderen zijn een ma-
quette van de molen „De Eersteling"
en niet te vergeten de gemalen die
Haarlemmermeer hebben droogge-
pompt.

dinavië. Het lichte materiaal was
zeer geschikt voor het bouwen op
de slappe veengrond.

Openbare gebouwen
Monumentale gebouwen dui-

den op de belangrijkheid van de
stad, zoals Hoorn, in de 17-de
eeuw niet alleen een belangrijke
handelsstad maar ook het be-
stuurscentrum van Noord-Hol-
land boven het IJ. In de rijk ver-
sierde gevel van donkere kalk-
steen, van het in 1632 betrokken
bestuursgebouw aan het plein
Roode Steen l, staan de wapens
afgebeeld van stadhouder Frede-
rik Hendrik en de zeven stemheb-
bende steden binnen het be-
stuursgebied: Alkmaar, Hoorn,
Enkhuizen, Medemblik, Edam,
Monnickendam en Purmerend.

Ook kerkgebouwen bepalen in
belangrijke mate het beeld van
steden en dorpen. Tot de vroegste
voorbeelden behoort een mooi ro-
maans kerkje op het Kerkplein
Velsen-Zuid. Een fraai voorbeeld
van Gotische bouwstijl biedt het
hervormde kerkje in Oosthuizen
uit begin 16-de eeuw. Na de refor-
matie werd de rooms-katholieke
godsdienst in Nederland verbo-
den. Daarom bouwde men in de
17-de eeuw voornamelijk protes-
tantse kerken, meestal met een
ongeveer vierkante ruimte, waar-
in alle zitplaatsen gericht zijn op
de preekstoel. Heel duidelijk is
dat te zien in de Noorderkerk in
Amsterdam, gebouwd tussen
1620 en 1623.

Omdat beoefening van een an-
dere dan protestantse godsdienst
slechts oogluikend werd toege-
staan, werden er schuilkerken ge-
bouwd. Deze mochten niet vanaf
de openbare weg zichtbaar zijn.
Een fraaie schuilkerk is de doops-
gezinde vermaning aan de Heren-
gracht 431 in Amsterdam.

Een aparte plaats nemen de

Op Loosdrecht
is het drukker

VINKEVEEN - Uit tellingen aan de
hand van luchtfoto's heeft de provin-
cie Utrecht kunnen opmaken, dat de
Vinkeveense plassen een stuk min-
der druk bevaren zijn dan die van
Loosdrecht. Op een zomerse dag va-
ren op het drukste plekje in Loos-
drecht drie keer zoveel boten rond als
op de Vinkeveense plassen.

De tellingen wijzen verder uit dat
in Vinkeveen verhoudingsgewijs
meer het accent ligt op verblijfsre-
creatie. Door de vele legakkertjes in
Vinkeveen, indertijd bij veenafgra-
vingen gevormd, zijn er veel moge-
lijkheden om met de boot aan een
stukje land te recreëren. Verder heb-
ben de tellingen uitgewezen dat pp
Loosdrecht veel meer surfers te vin-

Romaanse kerk, Velsen, gebouiod in de 10e of lle eeuw.

• Durgerdam, bebouwing langs de
IJsselmeerdijk.

• Schaep en Burgh,
's Graveland, 17e eeuw.

• kWoonhuis door architect P. Elling
en beeldend kunstenaar Bart van
der Leek, Blaricum.

• Vlindwate.rmolens in de Schermer. Zijbaanderboerderij Blaricum.

• weeshuizen in. De overheid bouw-
de vanaf het begin van de 16-de
eeuw burgerweeshuizen (voor rij-
ke wezen) en armenweeshuizen
(voor de arme wezen). Later heb-
ben ook de aanhangers van ver-
schillende godsdienstige stromin-
gen vaak een eigen weeshuis ge-
sticht.

Vanwege hun bijzondere bete-
kenis zijn ook grenspalen - als
kleinere monumenten — be-
schermd. In grenspalen staat
vaak het wapen van het betreffen-
de rechtsgebied aangegeven. Een
banpaal is een bijzonder type
grenspaal: deze geeft de grens van
een rechtsgebied aan, waaruit ie-
mand bij wijze van strafmaatregel
kon worden verbannen.

Industriële revolutie
Als vanaf het midden van de 19-
de eeuw de industriële revolutie
op gang komt, volgt een massale
trek van de plattelandsbevolking
naar de steden, met ingrijpende
gevolgen. Om de nieuwe stedelin-
gen. met doorgaans weinig finan-
ciele middelen, een goede woon-
ruimte aan te bieden, begint men
met de bouw van arbeiderswonin-
gen door de oprichting van wo-
ningbouwverenigingen. Het op-
komende socialisme betekent een
belangrijke inspiratiebron voor
de architectuurstromingen Am-
sterdamse School en Nieuwe Za-
kelijkheid, die vanaf 1910 en 1920
opgang deden. De Amsterdamse
School wilde vanuit een roman-
tisch ideaal de bevolking gevoel
voor schoonheid bijbrengen. De
Nieuwe Zakelijken haddon een
meer wetenschappelijk bcrede-
neerde bedoeling met de architec-
tuur. Zij zochten het vooral in
licht en lucht voor mensen, die tot
dan gebrekkig en bedompt woon-
den in de dicht bebouwde 19-de
eeuwse wijken.

Maar niet alleen in de steden

den zijn. De verhoudingen boten op
surfplanken ligt gemiddeld in Vinke-
veen op 3:1.

Werkplaats voor
am ate u rsch rij vc rs

AMSTERDAM - Vrijdag 20 juli
gaat in de Ie Oosterparkstraat een
schrijverswerkplaats van start. ,,de
Fictie" geheten. Het doel van de
werkplaats is om het werk van onbe-
kende en beginnende schrijvers.dich-
ters onder de aandacht van het pu-
bliek te brengen. Eind augustus zal
de werkplaats feestelijk geopend
worden waarna er werkgroepen,
schrijfcursussen en literaire avonden
zullen worden georganiseerd, evenals
exposities van beelden kunst rond
het thema literatuur. De werkplaats
is voor iedereen vrij toegankelijk.

waren de architecten van de Am-
sterdamse School en Nieuwe Za-
kelijkheid actief; ook in landelijke ••;
gebieden bouwden ze woonhui- >
zen, vaak in opdracht van mensen ,
die in de stad hun werk hadden. -
Het functionele aspect van het '
woonhuis stond daarbij op de •.
voorgrond. ''-

Ook in bedrijf en techniek ver- ,
anderde veel. Pas sinds de tweede ,~
helft van de 19-de eeuw is men wa- ',
tertorens gaan bouwen. Na 1860
kreeg het spoorwegverkeer grote
betekenis en langs de spoorlijnen '
stelde men stopplaatsen vast.
Eén van de weinig overgebleven
exemplaren uit het eind van de ••
19-de eeuwse eeuw is het station -
Vogelenzang-Bennebroek, met
aan de perronzijde een rijkversier-
de houten veranda met vaste ban-
ken. De grote toename van het ,'
scheepvaartverkeer op zee in de %

19-de eeuw maakte moderniseren
en uitbreiding van het aantal
vuurtorens noodzakelijk.

Vooral om hun schoonheid zijn !,
we geneigd monumenten geiso-
leerd te bekijken. Maar, zo besluit '„
de brochure, dat trekt het monu- '
ment in een nostalgische sfeer die
weinig recht doet aan de realiteit
waarin ze indertijd zijn gebouwd.
Monumenten zijn niet in de eerste
plaats gebouwd omdat men iets
moois wilde bouwen, maar omdat
er behoefte was aan een nuttige
gebruiksruimte. Ook nu moet een
monument om behouden te kun-
nen blijven, een nuttige functie
houden. Want van een kunstken-
ner, een toerist of een architec-
tuurliefhebber kan het monu-
ment niet bestaan.

De provincie gaat er van uit dat
een historisch belangwekkend ge-
bouw niet in de verdrukking mag
komen. Daarom moeten monu-
mentenzorg en ruimtelijke orde-
ning vanuit die visie onverbreke-
lijk met elkaar worden verbon-
den.

Zilver in
Rijksmuseum

AMSTERDAM - In het Rijksmu-
seum van Amsterdam glanzen,
sprankelen en schitteren momenteel
negen kostbare stukken Deens zilver.
De negen stukken werden in het be-
gin van deze eeuw vervaardigd door
de firma Jensen uit Kopenhagen, één
van de belangrijkste zilversmeden in
Denemarken. Dit zogenaamde Jen-
sen-zilver ontbrak nog tot dusver in
de zilververzameling van het Rijks-
museum. Hoofdzakelijk was dit te
danken aan het feit dat gewoekerd
moest worden met een te klein bud-
get om de aankopen te bekostigen.
Dat er nu negen stukken zilver liggen
te pronken is te danken aan een par-
ticuliere schenking. Het zilver heeft
een plaatsje gevonden op de eerste
verdieping van het museum.
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Keuze
uit ruim

P 50 verschillende

KIJKERS en BAROMETERS
Verder voor uw

BRIL - BRIL-ETUIS - LOEPEN
LEESGLAZEM -

SCHAREN - MESSEN

OPTIEK
SLINGER

GEDIPL. OPTICIENS
Grote Krocht 20a - Zandvoort

Tel. 1 43 95

" WEGWERP- ~
ARTIKELEN

o.a. bekers, bordjes, servetten, alles
1/2 prijs!

• BOEKEN •TIJDSCHRIFTEN
• STRIPBOEKEN • KANTOOR-

ARTIKELEN • ROOKWAREN
• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Spaanse
meloen

m Suiker-
meloen

L per stuk 1.98

Reisburo

KERKMAN
Grote Krocht 20

Zandvoort

Tel.02507-
1 2560

KADOTIEK

vde schatkist1

«-*•-/s,

*•«e-

De groentezaak AART VEER geldt in Zandvoort als het „neusje van de zalm" sinds de opening
zo'n kleine acht jaar geleden.
„Het geeft niet wat je bestelt, waar ter wereld ook vandaan, Aart Veer zorgt dat hij het voor je in
huis heeft," is een slagzin die opgeld doet, want de grote verscheidenheid aan verse groente- en
fruitsoorten is enorm. „Niet voor niets ben ik iedere morgen, zomer en winter, om vijf uur in
Amsterdam, want ik moet de eerste keus hebben, anders is mijn dag niet goed", aldus deze ras-
groenteman die de versheid van zijn produkten boven alles gaat.
Belangrijk of misschien wel hét belangrijkste zijn voor Aart Veer de vaderlandse produkten, zoals:
wortelen, uien, bloemkool, sla, sperzie- en snijbonen, tomaten en komkommers. Alle groente-
soorten zijn in ruime mate aanwezig.
De Hollandse fruitsoorten zijn een verhaal apart, er zijn wel 10 soorten appels en peren verkrijgbaar
in zijn,zaak. Ook bessen, kersen, pruimen, nectarines, perziken, zwarte bessen, frambozen, Hol-
landse meloenen in diverse maten, teveel om op te noemen, worden allemaal in zijn winkel verkocht.
Kenmerkend aan de Grote Krocht is de etalage van deze groenteman; géén rijen kisten, maar met
liefde en zorg gekozen kleuren en kleine grapjes met gevulde kruiwagens.
De zaak is dagelijks geopend van 08.30 tot 18.00 uur, woensdag gesloten, tel. l 44 04.
Voor een vers'en prima produkt tegen een redelijke prijs kan men voor het dagelijks huishouden
(maar ook voor een feestje bij de afdeling specialiteiten) bij Aart Veer terecht.

NIEUW !!!
Kadootje voor je pootje,
Kadootjevoorje blootje.

Pillen om te gillen.
Telefoon-geur

en vele nieuwe kaarten, o.a.:
ballet en naïef.

maar
.JAZZ

tegen
Erica

BLOEMENMAGAZUN1

„Erica"

'O

GROTE KROCHT24
ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
voor het
chemisch,

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

o> stomerij/dry cleaning ., ̂

Aseanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
_8loemendaal: Bloemendaalseweg 23^

Haarlem: Jan Gijzenkade 163 . J3i

ZOMERFRUIT
dagelijks

vers van de veiling
(heeft geen tijd om oud te worden

zegt Aart

alt

'

jdft bromet mode t

Wij gaan verhuizen!
De hele

ZOMERKOLLEKTIE
moet weg

TEGEN SPOTPRIJZEN
Grote Krocht 19 - Zandvoort

Tel. 02507- 1 78 78

dot i

M.

AS l

*modieus, prijsbewust,
in één assortiment.

s onze omvangrijke monturenlcollektie !

Bekijkt u onze brillenkollektie maar
eens op uw gemak, want daar zit
beslist iets bij dat voortreffelijk
bij u past.

Zandvoort, Grote Krocht 29, tel. 16957

HERMAN HARMS
^ SCHOENEN

Grote Krocht 20b

LINNEN
DAMESLAARZEN

o.a.: stone washed denim,
soft-blue, pink.

Lage bakjes, middelhoge bakjes.
Collectie '84,

van 119.95 en 99.95 nu slechts 75.-
HERMAN HARMS"

Veer)
SCHOENEN

kGrote Krocht 20b ,;

Wol en
handwerk

BERENDINA

Aart Veer
Grote Krocht 23 - Zandvoort

Exclusief: Lanarte
handwerken, Japans
borduren, Poppamode.
Thans incl. patroon
uwmohairtrui
breien vanaf slechts

Ook tijdens
uw vakantie

staan wij voor
u klaar

alles voor uw huisdier
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
. DIERENSPECIAALZAAK

18.90 dibevo -lid

.\?*;
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MISS BEACH 1984

Limburgse de
allermooiste

ZANDVOORT - Miss Beach
1984 is bekend, het is blonde Pas-
quale Somers uit Maastricht, die
door de jury de allermooiste
werd gevonden en stralend de
wisselbeker ontving van Miss
Zandvoort 1983, Wendy Versluis.
Goede tweede werd Monique
Muller uit Aerdenhout, deze
scholiere vertederde de jury door
bij haar vrijetijdskleding een lan-
ge rode roos in haar handen te
houden. Was dit nu raffinement,
of wist Moniekje anders niet
waar ze haar handen moest la-
ten? Het zal wel een vraag blij-
ven. Derde werd Yvette Agerkop
uit Hoofddorp die zich bij deze
eerste deelname aan een schoon-
heidswedstrijd gesteund wist

e mooiste meisjes van Zandvoort, respectievelijk zittend v.l.n.r.: nr. 2 Mo-
ique Muller, nr. l Pasquale Somers, nr. S Yvette Agerkop, daarachter exe-
10 4 en 5, Diane de Jong en Miriam Aarts.

Recordaantal bezoekers
ervolg van pag. l

ag naar het cirquit kwamen, toch
en wat teleurstellende ervaring te

•noeten wachten totdat het de heren
oureurs beliefde te starten.

Sliss Grand Prix
Dit jaar lijkt ook de Miss Grand

'rix-verkiezing weer in ere hersteld
e worden, via de tv in het program-

ma „Wie waagt die wint" werd nier-
ver al gerept.
Volgens Jim Vermeulen zal dit

jlaatsvinden aan de vooravond van
e Grand Prix op het circuit zelf.
)eelneemsters hierover kunnen zich
melden rechtstreeks bij de perschef
an de Cenav, Dirk Buwalda, schrif-
elijk of telefonisch. Plaatskaarten
ijn dit jaar ook verkrijgbaar in ge-
eel Nederland via de theaterbe-
Qreekbureaus van de VVV, hetgeen
eri fikse korting betekent.
Zo kosten de dumterreinkaarten,

ie dit jaar tevens als passe-partout

voor het circuitgebeuren dienst doen,
vanaf 21 augustus ƒ 50.-. Vanaf heden
betaalt het publiek in de voorver-
koop slechts ƒ 30.- (ANWB-lidmaat-
schaphouders kunnen ƒ5.- reductie
krijgen). De tribunekaarten voor de
start- en pitstribunes kosten naast
het passe-partout ƒ50.-. Alle plaat-
sen op de tribunes zijn besproken,
waarmee voorkomen wordt dat bij la-
ter komen de plaats weg is. De direc-
tie van het circuit van Zandvoort
heeft alles trachten te doen wat in
haar vermogen ligt om het voor het
publiek zo aangenaam mogelijk te
maken.

Bij de VVV-bespreekbureaus zijn
de kaarten voor de tribune pal tegen-
over de „pitsstraat" nu voor de gere-
duceerde prijs van ƒ40.- verkrijg-
baar, hetgeen betekent dat men voor
ƒ 70.- of ƒ 65.- een kaartje bij de VW-
bespreekbureaus kan kopen dat gel-
dig is in het duinterrem en daarnaast
een gereserveerde plaats op de pit-
stribune garandeert, waardoor veel
verrichtingen van Formule 1-cou-
reurs en -mechaniciens in de pits van
dichtbij bekeken kunnen worden. Pechvogel Miranda Hoti

door de hele familie die in de zaal
aanwezig was. Een spontaan
kind, dat was gezakt voor haar
Mavo-diploma, doch zeer ge-
slaagd optrad in de in allerijl op-
gezette tent bij Riche.

Want alle goede voorspellingen ten
spijt, het weer was zaterdag diep be-
droevend, en er zat dan ook mets an-
ders op dan de show van mooie meis-
jes dit jaar in een overdekte ruimte te
houden, want de temperaturen bij
het zwembad waren gewoon te laag,
en kippevel op de fraaie ledematen
daar zaten de deelneemsters niet op
te wachten, helemaal niet nadat ze
door Wil Moerenburg en een andere
visagiste zo fraai waren opgetut.

Heel wat werk hadden deze dames
gehad aan de pechvogel van de dag,
Mirande Hoti uit Schiedam. Ze
kwam behoorlijk gehavend opdra-
ven, nadat ze de vorige dag met haar
fiets was gevallen. Een geschaafde
kin en knieën, een blauwe heup en
barstende hoofdpijn dat had ze aan
de valpartij overgehouden, vertelde
ze wat timide van te voren, terwijl ze
haar arm in een mitella had verpakt.
Sportief was het gebaar van de jury
deze Miranda de pechpnjs toe te ken-
nen, dat had deze donkerharige
schoonheid dan ook wel verdiend.

De jury onder voorzitterschap van
Jaap Methorst, maakte er een bloed-
serieuse aangelegenheid van met
punten voor uiterlijk, kleding, optre-
den, intelligentie en uitspraak der
Nederlandse taal.

Het duurde dan ook vrij lang voor-
dat de jury aan het einde van een bij-
zonder gezellige dag met de resulta-
ten tevoorschijn kwam. Want gezellig
was het zondermeer bij Riche, waar
het bomvol werd naarmate de tijd
verstreek en waar de muziek van
geen ophouden wist. De presentator
had ook enige tijd nodig om warm te
lopen. Meldde hij in het begin regel-
matig „Ha, daar komt de volgende
deelneemster", aan het einde van de
dag was hij op de Willem Ruys-toer
en dat ging hem heel wat beter af.

Voor de evenementencommissie
van de VVV was dit eveneens een
goede dag, want was het buiten dan
niet zomers, bij Riche steeg de tem-
peratuur naarmate de dag vorderde
naar tropische temperaturen en veel
toeristen en andere belangstellenden
konden hier even de slechte zomer
vergeten, voorwaar een topprestatie,
die eveneens geleverd werd door de
medewerkers van Riche die heel wat
moeite hadden om zich met volle bla-
den door de dichte mensenmassa
heen te dringen. Dat de bestellingen
toch binnen redelijke tijden ter plaat-
se arriveerden is zondermeer een ver-
dienste. Een compliment dat even-
eens bestemd is voor deelneemsters,
juryleden en andere medewerkers
voor of achter de schermen.

MARGREET ATES

Rekreade - j rèkreade
Deze week weer jullie eigen

krantje in de grote krant met
een uitgebreid programma. Ga
je naar Zuid, dus naar het jeugd-
huis achter de kerk, dan kun je
dit verwachten:

Op maandag van 10.00-12.00
uur wordt het circus opge-
bouwd, 's middags is er een
olympisch circus.

Dinsdag wordt een muziekpa-
rade gehouden en 's middags
gaan jullie op de acrobatische
toer. Dat zal nog wel lachen wor-
den.

Woensdag is het een beesten-
bende in de morgenuren en
's middags is er diervertier. Als
je het verschil weet, schrijf het
dan eens in de krant.

Op donderdagmorgen staat
het circus op stelten, en 's mid-
dags wordt er.... iets gezocht.

Vrijdag tenslotte een eigen re-
kreadecircus, brood meebren-
gen, want het is dan een lange
dag van 10.00-14 00 uur.

De overige dagen kun je
's morgens terecht van 10.00-
12.00 uur en 's middags van
15.00-17.00 uur. Kosten bedra-
gen ƒ l,— per morgen of middag
en twee piek voor de hele dag.

Woon je in Noord dan moetje
naar het Stekkie m de Rahren-
heitstraat, op maandagmorgen
wordt er een fantasiedorp ge-
bouwd, en 's middags een water-
ballet.

Op dinsdag worden er

x* v* ^^^wSfc®

/\

vliegers met boodschappen naar
Jopie gestuurd, en is er in de
middaguren een songfestival.

Woensdag word je geleerd hoe
je je moet bewegen in fantasie-
land en is er 's middags een
grenzenspel

Donderdagmorgen wordt be-
steed aan de verdere bouw van
een fantasiedorp en wordt er
's middags een zwerftocht ge-
houden

Vrijdag, ook van 10.00-14.00
uur, dus brood meebrengen,
wordt er een groot leest in het
dorp gevierd

Poppenkast
Natuurlijk zijn er verschillen-

de poppenkastvoorstellmgen.
zondag om 19 15 uur, dus
's avond.s kwart over zeven een
voorstelling en volksdansen. Dit
gebeurt op het Jan Snijerplem.
Ook op woensdagavond pop-
penkast op dezelfde tijd en de-
zelfde plaats

Voor de kinderen in Noord
wordt de poppenkastvoorstel-
ling gegeven om 18.30 uur. let
wel om half zeven, ook wordt er
dan aan volksdansen gedaan

Hier .staat de jjopjjenkast op
het plein van het winkelcentrum
in Nooid

Wat dacht je. natuuilijk ook
woensdagavond poppenkast-
voorstelling om half zeven op
het plein bij het winkelcentrum

Kinderen uit Noord weten na-
tuurhjk dat de tijden dezelfde
zijn als in het centrum dut, m de
morgen van 10.00-12.00 uur,
's middags van 1500-17.00 uur
en op vrijdag van 10 00-14 00 uur
(brood meebrengen i

Vergeten jullie ook je gulden
met9 f l-'per keer

Derde concert van W. Zwart
ZANDVOORT - Aanstaande

maandag 6 augustus zullen ongetwij-
feld weer vele orgelliefhebbers de weg
weten te vinden naar de Nederlands
Hervormde Kerk van Zandvoort,
waar de bekende organist Willem
Hendrik Zwart het derde (in de serie
van vier) orgelconcert zal verzorgen.

De organist van het beroemde
Hinsz-orgel van de Kamper Boven-
kerk begint het concert met een werk
van zijn vader Jan Zwart, nl. de Lied-
bewerking „U bid ik aan, o macht der
Liefde". Als tweede werk vermeldt

Evenementen
ZANDVOORT - In de komende

periode worden de navolgende eve-
nementen in Zandvoort gehouden:
Maandag 6 augustus ORGELCON-
CERT N.H. Kerk. Everhardt de
Zwart.
Woensdag 8 augustus BRIDGEN
GEMEENSCHAPSHUIS. 20.00 uur.
Zaterdag 11 en zondag 12 augustus
ADAC NOORDZEECUP. Circuit
13.00 uur.
Zondag 12 augustus SOLEXRACE.
Haltestraat 20.00 uur.
Maandag 13 augustus ORGELCON-
CERT N.H. Kerk. Everhard de Zwart.
Vaste attrakies: de Duinpan, zwem-
bad en tennisbanen, Sandorado mid-
getgolf en verkeerstuin, Dolfirama
dolfijnenshow en bowling en ruiter-
sport.

het programma een Concerto in g-
moll van de Duitse componist G. Ph
Telemann. Van de grote musicus
Joh. Seb. Bach wordt de zeer mooie
Trio-concerto Es-dur vertolkt, waar-
na de virtuoze Introduction et Fuga
van de Engelsman William Wallond.
Zwart vervolgt de orgelbespeling met
een Adagio en Gique van A Corelli
en de beroemde Toccata van de
Fransman Th. Dubois. Het concert
wordt besloten met een koraalfinale
van de concertgever zelf. De orgelbe-
speling door Willem Hendrik Zwart
in de Ned. Herv. Kerk te Zandvoort
op maandag 6 aug. vangt aan om
20.00 uur Toegangsprijs is ƒ 5.- met
een korting voor 65+ en kinderen.

Het vierde en laatste concert zal een
verzoekprogramma zijn, met een
keuze uit verzoeknummers van de
bezoekers, dat zal plaatshebben op
maandag 13 augustus.

Kinderen met vals
geld

ZANDVOORT - Op zaterdag 28
juli ontving een 38-jange Haarlemse
kermisexploitante een vals briefje
van 25 gulden uit de handen van een
aantal kinderen. De kinderen waren
in gezelschap van hun ouders. De
vrouw heeft het signalement van de
ouders aan de politie doorgegeven
maar tot nu toe zonder resultaat.

LANGS DE
VLOEDLIJN

Wie stact zie toe dat hij niet
vatle.

Vondel (1587-1679;.

Katten doodgereden
ZANDVOORT - Een cyperse kat

heeft het op woensdag 25 juli niet
overleefd toen een 33-jarige Zand-
voorter hem aanreed op de A.J. v.d.
Moolenstraat. Op zaterdag 28 juli is
een Siamese kater overleden op de
Dr. Gerkestraat dit ten gevolge van
verwondingen die het dier had opge-
lopen na een confrontatie met een.
auto. Een zwarte kat, die ook op za-
terdag was aangereden, ditmaal in de
Haltestraat, kon niet meer worden
gered en moest van de dierenarts een
spuitje krijgen om hem uit zijn lijden
te verlossen.

JL wee-en-een-halve dag zon
en strandweer. Het mag mis-
schien niet veel lijken, maar
in een regenachtige en koude
zomer betekent het wel bijna
een halve week mooi weer, en
dat is dan alweer een meeval-
ler.

Kenmerkend was het dat de
files naar Zandvoort, zowel op
zondag als op maandag pas
laat op gang kwamen. Maan-
dagmiddag omstreeks twee
uur stond er nog een file die
reikte vanaf het station
Heemstede/Aerdenhout tot
aan de Zandvoortselaan.

Eén en ander betekende
echter ook dat de badgasten
pas laat vertrokken, want
rond half negen was het nog
drukker op het strand dan
menig andere dag deze zomer.

Pech
Pech hadden de organisatoren

van de Miss Beach- verkiezing. Er
was echt rekening gehouden met
duizend en éerïn kleine dingen,
toch was er wel gegokt op einde-
lijk zonneschijn die reeds op vrij-
dag zou beginnen.

Ondanks de hoopvolle berich-

ten van de Belgische weerman,
die een hittegolf voorspelde voor
het weekeinde, kwam deze pas
zondag.

Zaterdag was het nog behoor-
lijk fris en Leen Brand besloot
geen enkel risico te nemen en in
vredesnaam maar een gedeelte
van zijn terras te overdekken met
een forse tent.

Hierin werden dan ook de Miss-
verkiezmgn gehouden, negenen-
twintig welgevormde dames die
allen wel zin hadden in de titel en
de vele prijzen die door de Zand-
voortse middenstand en vele an-
deren beschikbaar waren gesteld.

Het werd, ondanks de sombere
hemel, een kleurig en fleurig ge-
heel, opgevrolijkt met de klanken
van de band Sarosa, die werkelijk
van geen ophouden wist, en soms
zo hard door speelde dat de wat
verlegen antwoorden van de deel-
neemsters overstemd werden
door de muziek. En dat terwijl de
voorzitter van de jury, Jaap Met-
horst, duidelijk had verteld dat de
dames niet alleen op hun figuur,
maar ook hun intelligentie en
„Nederlands" zouden worden
beoordeeld. Met andere woorden:
dialecten werden niet toegestaan.

Nu leek het moeilijk op de vra-
gen van de presentator wat intel-
ligente antwoorden te verzinnen,
de eerste tien deelneemsters had-
den het geluk dat hun woorden

>toch doofde muziek werden over-
stemd.

Het is niet aardig om op te mer-
ken, maar van de prijswinnares-
sen behoorden er twee tot de eer-
ste tien die opkwamen. Namelijk
Miss Beach 1984 Pasquale So-
mers uit Maastricht (nummer 5),
Miriam Aarts uit St. Oedenrode
die zich als vierde presenteerde
en de vijfde plaats behaalde.

Al met al was het bijzonder ge-
zellig voor de liefhebbers van deze
evenementen in de tent van Ri-
che, waar aan het einde van de
middag geen mens meer in of uit

Geen gebrek aan belangstelling bij Riche tijdens de miss-verkiezing, dat blükt duidelijk,
foto Berlott

kon, zo druk was het.

Meer pech
Het kan stormen en waaien de-

ze zomer, windkracht 6 is soms
dagen niet uit of van de lucht,
maar zodra wordt er in Zandvoort
een surfwedstrijd gepland, dan
valt de wind weg.

Het leek er allemaal zo goed uit
te zien voor het afgelopen week-
einde, doch helaas opnieuw geen
wind genoeg op zondag, dus werd
de wedstrijd opnieuw uitgesteld.

De Zandvoortse Windsurf Ver-
eniging heeft dus zeker niet de
wind in de zeilen, doch misschien
lukt het de volgende keer beter.

Jazz
Het komende weekeinde is het

weekeinde van de jazz, waaraan
ook op het strand wordt deelge-
nomen.

In andere rubrieken staat al
vermeld welke paviljoens deelne-
men, doch het kan geen kwaad
deze nogmaals te vermelden.
Achtereen-volgens dus, Freddy
Paul, Take Five, Johnny, Club
Maritime, Seagull en Filmer's.
Met respectievelijk Jaap Dekker
& Rob Hoeke, Rosa King & The
Upside Down. Basin Street Band.
The Limepickles en het Kenne-
merkwartet. Bovendien is daar
dan nog André Valkering op zon-
dag in Take Five en Ruud Jansen
in la.

Jazz blijkt ook favoriet te zijn
bij de diverse werknemers van de
paviljoens. Niet alleen mist men
bij Ladybird dit weekend Douwe
Wijnalda omdat hij een vaste
plaats heeft in The Kinine Rock
& Blues Band, maar nog wel en-
kelen die moeten optreden.

Een aantal jaren geleden werk-
te bijvoorbeeld Frits de Groot bij
de Seagull, en het komende week-
einde werkt hij er weer, dan deel
uitmakend van de formatie The
Limepickles die ook speelden bi.j

het tienjarig bestaan van ditzelf-
de strandetablissement.

Zo zie je maar weer veel muzi-
kale vogels onder de strandbevol-
king.

Jan van Gent
Door de strandpplitie is zater-

dagmiddag een bijzonder mooie
vogel gered. Een Jan van Gent die
op het Noorderstrand in moeilijk-
heden was geraakt. Deze zeldza-
me vogel langs de Nederlandse
kust is door hen overgebracht
naar het Kennemerdierentehuis
waar hij bijzondere gastvrijheid
geniet.

Bijzonder eveneens is het over-
trekken aan het begin van de zo-
mer van een grote koppel zwanen.
Waar ze precies vandaan komen
en waar ze de zomer doorbrengen
is niet met zekerheid te vermel-
den. Wel dat wij van deze over-
vliegende zwanen nog steeds fo-
to's zullen publiceren, maar dan
moeten wij ze natuurlijk wel ont-
vangen, en daar is het wachten
op.

Nieuwe ideeën
Het slechte weer van de afgelo-

pen weken is er oorzaak van dat
soms briljante ideeën worden ge-
boren.

De eerst is: „Kunnen wij niet
net zo'n kerkdienst houden op het
strand als enkele weken gelegen
in Blankenbergen (België) werd
gehouden? Het was een indruk-
wekkende plechtigheid met de
pastoor op zee, zeilboten er om-
heen en een magistraal kerkkoor
op het strand. Ik ben niet „kerks"
maar het was een geweldig ge-
zicht, zo'n hoogmis vanaf zee Ik
zie het al helemaal voor mij op het
strand, met medewerking van het
Zandvoorts mannenkoor, de zeil-
vereniging, de reddingsbrigade.
Misschien kan dat bij de naam-
dag van de heilige Agatha die
toch ook iets met de zee te maken
heeft. Het Belgische programma
was er één voor de jeugd Het zou
best kunnen, informeer eens?"
Dit was het enthousiaste verhaal
dat bij ons werd binnengebracht.

Het tweede betreft een poging
om vermeld te worden in het
Guinness Book of Records:

„De eerste de beste is een pro-
gramma ik meen van de TROS-
tv. We hebben een enorm brok
Zandvoort-promotion als alle
strandpachters hun stoelen aan-
éê zouden schuiven. Dan krijg je
een aantal kilometers strandstpe-
len waar je koud van wordt, min-
stens van hier naar Tokio", is het
plan dat door weer anderen is uit-
gebroed.

Voelt u iets voor het laatste?
Meld dit dan aan Jules Fransen,
die zoiets wel lijkt te willen orga-
niseren.

Sport
De organisatie voor de 150 km.

A

Mooi weer, dus ook de Zandvoort.se rondvaart- of' vloedlijnboot trok
weer veel klanten. foto Berlott

toertocht is rond en aanstaande
zondag kan ei gestart worden bij
't Trefpunt. Liefhebbers kunnen
zich nog melden 's morgens om
07.00 uur, de start is om 08 00 uur.

Het touwtrekken h]kt toch niet
zo snel te gaan als men had ver-
wacht. Kom op mensen, hele pa-
viljoens kunnen hieraan deelne-
men, of hebben jullie geen zin na
het strandzaalvoetbal-gebcuren
van vorig jaar??

Inschrijven kan nog tot 8 au-
gustus.

Wel gaat de horecarace door. U
weet wel. vorig jaar gestart, de
zwoegende serveersters en kel-
ners met de glazen dwars door het
dorpscentrum De organisatie
heeft de datum geprikt van 1G au-
gustus. Wanneer het goed weer is
kunnen alle strandmedcwei kers
alvast dagenlang oefenen voor de-
ze wedstrijd en misschien een
prijs in de wacht slepen.

De politie heeft vorige week iets
heel anders m de wacht gesleept
namelijk een handgranaat, die ter
hoogte van strandpaviljoen 27

werd opgegiaven Het bleek oen
Amerikaanse MK2 handgranaat
te zijn waarschijnlijk uit de twee-
de wereldoorlog Ter hoogte van
paal G2 750 werd do omgeving af-
gezet m verband met een even-
tuele ontploffing

Door de EOD (Explosieve Op-
ruimings Dienst) werd deze op de
militaire scluetbaan in Bloemen-
daal tot ontploffing gebracht

Het liep dus allemaal goed af.
Niet zo goed liep het af met de
aanvraag voor een vergunning
van een der pachters voor een
groots strandspektakel met para-
chutespringers. muziek en een
stuntvlieger De vergunning werd
geweigerd. De pachter is niet ont-
ploft, doch was wel teleurgesteld

Veel zon de komende week. zo-
dat geen duistere plannen kun-
nen worden gemaakt voor een
opera die de naam .,De Catastrop-
he" zou moeten heten, uitgevoerd
door de Zandvoortse strandpach-
ters, zoals mij werd verteld.
Groetjes
Margreet
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Wij zijn iedere avond geopend
tot 24.00 uur.

Onze FRANSE KEUKEN heeft veel

vlees- ers visspecialiteiten
geopend van 17.00 tot22.00 uur.

zaterdag:
jaap dekker & rob hoeke

zondag: ruud Jansen
Strandpaviljoen 1A - Zandvoort - Tel. 02507 -1 69 59

Shop Passage 44
2042 KV Zandvoort
Tel. 02507-186 00

WINDSURFEN?

hlynalWaijs one jump aheac

.rfinö
zandVoort +

Doe het - doe het beter!
Desurfschool - Noordstrand.

Beginners - gevorderden - brandings- en jumpboard-cursussen.

'N ANDERE ZEILPLANK?
Eerst testen, dan kopen.
Testcentrum - F 2-kleppen - Windsurfen - Ten Cate e.a.

Stalling zeilplanken.
Tot ziens op het Noordstrand!

. 8
Hanböoort

tZTel. 02507=164 06

Bagelijfeö rjeopenb ban
maart t/m september

• freddy & paul

~~ B O U L E V A R D P A U L U S LOOT
i vrS-^ -~Z:

takefive
tjohnny maritim filmers

Tel. 02507-12788

Augustus: jazz
op het strand.

Evenementen langs de vloedlijn
Deze maand zijn er diverse evene-

menten waarbij ook het strand betrok-
ken wordt, vuurwerk, jazz, touwtrek-
ken, fietstochten en surfevenementen,
plus hier en daar nog een klein aktivi-
teitje.

Dat de zon veelvuldig verstek heeft
laten gaan, heeft juist de mensen van
het strand geïnspireerd tot het maken
van plannetjes.

FREDDY & PAUL - Hier staat zater-
dag en zondag 4 en 5 augustus in het
teken van Jazz on the Beach. Zaterdag
speelt Jaap Dekker en Rob Hoeke, ter-
wijl zondagmiddag Ruud Jansen voor
een jazzy sfeer zorgt.

TAKE FIVE - Uiteraard hier ook jazz,
niet te verwonderen voor wie Gert en
Sheila Toonen kent. Zaterdagmiddag
Rosa King & Upside Down, deze blues-
vocaliste, die nog tenorsaxofoon speelt,
is geen onbekende in Zandvoort.

Zondagmiddag zal de formatie van
André Valkering m.m.v. Anneke de
Bruin voor de ontspannen sfeer zorgen.

SEAGULL - Zaterdag en zondag The
Limepickels bij dit paviljoen. Niet voor
niets heeft de Zandvoorter Frits de
Groot hier vroeger gewerkt. Nu hij lijkt
uit te groeien tot één van de groten in
de jazzwereld keert hij graag met The
Limepickles terug op zijn thuisbasis.

FILMER's -'Ook hier jazz, alleen op
zondag het Kennemerland Kwartet
dat zo langzamerhand in Zandvoort
zijn sporen heeft verdiend. Wie Tjalling
Hoogerhuys, aan de drums, Ben Serné
bas, Haity Sombroek, gitaar en Bobby
't Sas tenorsax, graag hoort spelen,
moet dus naar Filmer's zondagmiddag
van 13.00-19.00 uur.

CLUB MARITTME - Het kan net an-
ders ook bij Wilma en Johan jazz. The
Basin Street Band komt hier spelen en
wellicht wat uitrusten van de streetpa-
rades die door hen worden gegeven.
Hier geldt, evenals voor de andere pa-
viljoens, genieten van jazz met een
drankje en een hapje.

DE WURF - Ook hier zijn de terras-
sen de laatste dagen goed gevuld, want
de zon brengt iedereen naar het strand
en wie wil er niet genieten van de uit-
' stekende service van deze van oudsher
„echte" Zandvoortse strandtent.

TREFPUNT - Goede wijn behoeft
geen krans, er zijn maar weinig pavil-
joens die hun naam zo letterlijk eer
aandoen. Opnieuw een trefpunt aan-
staande zondag nu voor de echte sport-
fietsers die een tocht van 150 km geen
bezwaar vinden.

Rosa King op Zandvoorts strand

LADYBIRD - De link tussen Lady-
bird en het jazzfestival is er wel dege-
lijk. Eén van de mensen van het pavil-
joen kan men er zondag met aantreffen,
die speelt mee in The Kinine Roch &
Blues Band.

Iedereen moet het daar dus zaterdag
en zondag zonder D. doen, maar geen
bezwaar, de service is er niet minder
om, en de bereikbaarheid én de sfeer
blijven wel degelijk het hele seizoen.

KLIJN SURFING - Nog aan het ein-
de van deze maand grote evenementen
op surfgebied, waar Tim Klijn meer van
weet. Trouwens iedereen in deze zaak
weet alles van surfen, of het nu lessen,
kleding of om boards gaat. Vakman-
schap is Meesterschap en terecht.

CLUB NAUTIQUE - Jules Fransen is
eveneens geen onbekende in de organi-
satie van grote surftoernooien, en ook
van het weer weet hij alles af. Wil men
surfen aan het Noordstrand, zijn surf-
board stallen, leuke kleding kopen of
lekker eten. Bij Club Nautique kan
men voor al deze zaken terecht.

BAD ZUID - Een nieuwe maand, een
nieuw menu. Voor zestig gulden wordt
aan twee personen een meer dan ver-
rukkelijke visschotel geserveerd, waar
onder andere moten gepocheerde zalm
in sauce Hollandaise, sliptongetjes, ri-
vierkreeftjes en zeeduivel tezamen een
maaltijd vormen die een culinair hoog-
tepunt is.

HOTEL BOUWES - Behalve de meer
dan uitstekende Javaanse rijsttafel,
waar onder andere de gasten van de Ce-
nav van hebben genoten, kent de me-
nukaart nog tal van hoogstandjes. Ei-
genaar Meerburg is druk bezig zijn be-
lofte te vervullen: Een goede maaltijd
in een uitstekende ambiance voor ie-
dere beurs.

JOHNNY - Jazz, jazz, jazz ook bij
Johnny, waar zondag de vermaarde
Jaap Dekker voor de muziek zorgt.

Het lijkt een wat vreemde combina-
tie, maar de poffertjes en pannekoeken
in dit paviljoen lijken net zo beroemd te
worden als de jazzmusicus die zondag
aanwezig is.

Jazzmusici op weg naar het strand

VISRESTAURANT BAD-ZUID

Strandpaviljoen 4 - Tel. 02507-13431

NIEUW!!

HEERLIJKE VISSCHOTEL
voor 2 pers. met o.a.:

2 MOTEN GEPOCHEERDE ZALM, 2 TONGETJES,
2 NOORDZEE KREEFJES en 2 STUKKEN

NOORDZEEDUIVEL
VELE

vlees- en visspecialiteiten
o.a.:

VERSE ZALMSOEP - GROTE NOORDZEE
KREEFTJES VERSE ZALM - ZEETONGEN -

SCHOL en vele andere soorten vis.
RESERVEER TIJDIG

COMFORTABEL EN GEZELLIG
Vele vis- en vleesspecialiteiten.

Geopend tot 24.00 uur, reservering aanbevolen.
Keuken geopend tot 21.30 uur.

Strandpaviljoen 11.
Tel. 17580
ZONDAG:

KENNER/IERLAND KWARTET

Strandpaviljoen 9,
JLJ^ai jaî JLJH^ bij de rotonde vóór **

Tel. 02507 - 1 88 88 Hotel Bouwes en het Casino

strandpaviljoen 9 -tel. 1 88 88
zondag:

basin street jazzband
DEZE BARBECUE GAAT ONDER ALLE WEERS-

OMSTANDIGHEDEN DOOR.

Telefonisch reserveren is mogelijk onder nummer
18888.

Strandpaviljoen 10. Tel. 13200
Zaterdag en zondag: lime pickies

Seagull, dé strandtent bij de Rotonde
Tel.02507-1 3200

JOHNNY
strandpaviljoen 7 /

tel. 171 70
zondag: jaap dekker

Het strandpaviljoen
dat al

50 jaar
voor u klaar staat!

STRANDPAVILJOEN nr 12
ZANDVOORT
TEL 02507 14558

DE MEEST
SWINGENDE

TENT
VAN

ZANDVOORT

zaterdag:
rosa king & upside down

zondag:
ahdré valkering&anneke de bruin

CLUB NAUTIQUE
strandpaviljoen 23
telefoon 1 57 07
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LANGS DE
VLOEDLIJN

Hoe je 't neemt of hoe je 't vat, de
mensen weten altijd wat.

t

Jacob Cats
(1577-1660).
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PROIVINCIE IN BELEIDSNOTITIE

Gemeenten in ZuidKennemerland
max. driehonderd woningen extra

HAARLEM - Door de provin-
cie Noord-Holland is een beleids-
notitie over het gewenste bouw-
programma tot en met 1988 vast-
gelegd. Het stuk vormt een voor--
zet voor de staatssecretaris van
volkshuisvesting, die al verschei-
nene malen heeft aangekondigd
dat hij meerjarentoezeggingen
wil doen zodat de gemeenten we-
ten waar ze aan toe zijn. In het
algemeen is er naar gestreefd de
contingenten niet beneden het
niveau van 1984 te laten zakken.

In de eerstkomende jaren mag
de Haarlemmermeer nog reke-
nen op rijksgeld voor de bouw
van circa 1600 woningen per jaar.

Studiekosten-
regeling

HAARLEM - Ook voor het studie-
iaar 1984-1985 is het mogelijk een stu-
dietoelage aan te vragen bij de pro-
wncie. De bijdrage wordt gegeven als
?ift of renteloos voorschot. De hoogte
ran de bijdrage is onder meer afhan-
kelijk van de hoogte van de studie-
iosten en van het bruto-gezinsinko-

ren.
. De regeling is bedoeld voor inwo-
ners van Noord-Holland die een op-
ieiding volgen aan dag- of avond-
scholen voor voortgezet onderwijs.
Daaronder vallen ook particuliere
opleidingen en tweedekans-opleidin-
gen. De regeling is ten opzichte van
vorig jaar gewijzigd. De wijzigingen

n verwerkt in een nieuwe folder,
iie hierbij is ingesloten. Mensen die
sen studietoelage willen aanvragen,
noeten hiervoor een aanvraagformu-
ier gebruiken. Formulier, folder, een
toelichting en een affiche zijn te ver-
krijgen bij de afdeling Studiekosten
l'an de provincie Noord-Holland,
Dreef 3 in Haarlem, tel. 023-163198 of
123-163530.

Prganist speelt
yerzoeknummers

ZANDVOORT - Op maandag 13
lugustus wordt de concert-serie in de
Nederlands Hervormde Kerk van
Eandvoort besloten met een „Ver-
foeknummers"-programma. Willem
lendrik Zwart, de org^nisf compo-
liist uit Kampen, heeft jaren geleden
|lit initiatief genomen waarvoor een
boeiende belangstelling.bestaat. Ui-
eraard is de samenstelling van het te
pelen programma nog niet (er kun-
pen nog verzoeknummers worden in-
ediend) geheel voltooid. Bijna zeker

tomen er composities van Joh. Seb.
sach, G.F. Handel, Jan Zwart enWil-
em Hendrik Zwart zelf op het pro-
frarnma voor.

De organisatoren van deze orgelbe-
Ipelingen, de „Vriendenkring rond-
jim het Orgel" hopen ook op deze
aatste avond weer vele orgelliefheb-
bers te mogen begroeten. Maandag
13 augustus dus, Nederlands Her-
brmde Kerk te Zandvoort, aan-
'angstijd 20.00 uur, kerk open 19.30
«ir.

Daarvan is dan ruwweg de helft
voor de Noron-wijken en de helft
voor de groeikernen.

De gemeenten in Zuid-Kenne-
merland krijgen nu al maximaal
300 extra woningen per jaar, de
IJmond mag rekenen op maxi-
maal 250 per jaar, Zaanstad ma-
ximaal 100 en Amsterdam ge-
middeld 600 per jaar.

Het opstellen van een bquwpro-
gramma voor de komende vier jaar
moet gezien worden als een over-
gangsbeleid. Het ligt in de bedoeling
van de provincie voor de periode na
1990 ten volle in te spelen op de ge-
wijzigde inzichten op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling. Zowel ge-
meenten als rijk en provincie zijn het
er over eens dat bouw van woningen
in en bij de steden de voorkeur ver-
dient en dan vooral in het zuiden van
de provincie. Veel steden kampen
met vergrijzing van de bevolking en
terugloop van het aantal inwones.
Dank zij de aflopende woningtaak
van enkele groeikernen komen er
voor het zuidelijk deel van de provin-
cie extra contingenten beschikbaar.

Noron-groeikernen

Voor Haarlemmermeer zijn de con-
tingenten voor gesubsidieerde wo-

ningen mede gebaseerd op bestuur-
lijke afspraken. Zo is de groeikern-
taak van Haarlemmermeer in ver-
band met het schrappen van de bouw
bij Vijfhuizen, teruggebracht. Oor-
spronKeiijk zou de gemeente 15.000
huizen bouwen tot 1995. In bestuur-
lijk overleg met Haarlemmermeer en
de staatssecretaris van volkshuisting
en Ruimtelijke Ordening is deze, op
29 mei 1984, vastgelegd op 10.000 wo-
ningen. De provincie denkt Haarlem-
mermeer in de Noron-wijken 900 wo-
ningen toe voor 1985 en 1986, en 800
in de twee daarop volgende jaren. Op
het programma voor de Meerlanden
staan verdzr 774 woningen voor 1985,
820 voor 1986, 790 voor 1987 en 790
voor 1988. Deze huizen zijn volgens
het gemeentelijk kernenplan bedoeld
voor eigen woningzoekenden van de
Meerse dorpen. Overigens zit er in ge-
noemde cijfers nog een speling van
vijf procent voor 1985 en tien procent
voor de jaren daarna als reserve. De-
ze blijft provinciaal beschikbaar om
zo nodig hier en daar een plan te kun-
nen afronden of een accent te kunnen
verschuiven.

Nieuw is dat de premie C-woningen
die tot nu toe niet in de berekening
waren -betrokken, in de volgende ja-
ren wél verrekend worden. Gebleken
is namelijk dat deze nieuwe categorie
erg goed aanslaat. Bovendien gaan
deze woningen een groeiend aandeel
uitmaken van het provinciaal bouw-
programma.

pllllllllllllllllllll!llllllimill!imillllillllllllllllllli!IIIIIW

Toch brons voor Zandvoortse roeisters
| ZANDVOORT - Harriët
= van Ettekhoven (23) en Lynda
= Cornet (22) zullen niet met le-
= ge handen van de Olympische
= Spelen uit Los Angeles terug-
§ keren. Het tweetal maakte
l deel uit van de „gelegenheids-
== acht" die de bronzen medaille
l veroverde op Lake Casitas.

Ü Nadat de eigen race, twee zon-
= der stuurvrouw, teleurstellend
= was verlopen, ze werden vierde,
H stapten de twee Zandvoortse roei-
= sters over in de gelegenheidsacht.
= Voor het vertrek naar Amerika
=j had Harriét al gezegd dat de kans
= bestond dat ze hierin zouden deel-
= nemen, omdat er in totaal maar
EE acht roeisters werden uitgezon-
= den. Naast de zussen Hellemans
= (dubbel twee) bestond de Neder-
= landse vrouwenroeiploeg nog uit
= de gestuurde vier, (Wiljon Vaan-
5 drager, Catleen Neelissen, Mane-
= ke van Drogenbroek, Annemarie
= Quist en Marty Laurijsen).
= De zusjes Hellemans behaalden
= zilver, en stapten net als de oven-
S ge roeisters in de acht na hun ra-
= ce.
= Twee keer was op het meer de
= afstelling van de boot gecontro-
H= leerd, maar serieus getraind had-
= den de acht vrouwen zeker niet,
= daarvoor waren de eigen wedstrij-
= den te belangrijk.
= Dat deze gelegenheidsacht, net
= vóór Canada de finishlijn bereikte
= was voor.iedereen een complete
EE verrassing, niet in het minst voor
= de roeisters.

Het thuisfront van beide Zand-
voortse roeisters was uiteraard
behoorlijk blij met het behaalde
resultaat.

„Ik was echt wel teleurgesteld
zaterdagavond toen ik zag dat ze
vierde geworden waren. Ik heb
nog wat naar België gekeken en
heb toen de tv uitgezet. Een uur-
tje later werd ik al gebeld en gefe-
liciteerd: „Heb je het al gehoord,
ze hebben brons in de acht". Ik
was zo verrast en heb het toen in
mijn eentje gevierd want mijn ou-
ders zijn in Amerika om Lynda
aan te moedigen", vertelt de 19-
jarige Sigrid Cornet uit Bentveld.
„Ja wij heben natuurlijk voor de
tv gezeten", bekent een trotse va-
der Van Ettekhoven. Jammer van
hun eigen wedstrijd, ik denk dat
ze toch wat verkrampt aan de
start kwamen. Ze hoefden niet
eerder in aktie te komen omdat ze
gelijk voor de finale geplaatst
werden en dat scheelt toch wel
denk ik. Dubbel blij zijn wij met
de resultaten in de acht. Wij heb-
ben erg veel leuke reacties ont-
vangen en zullen de vlag wel uit-
hangen wanneer ze thuis komt".

Volgens wethouders Jongsma
van Sportzaken zullen de roei-
sters van de gemeente zeker een
felicitatie ontvangen bij thuis-
komst. Hoe dit geregeld zal wor-
den moet eerst nog in het college
worden besproken. „Vast staat
wel dat wij natuurlijk behoorlijk
trots zijn op de bronzen medaille
door de Zandvoortse meisjes be-
haald en we zullen dit niet aan on-
ze aandacht laten ontsnappen". Harriét en Lynda na de huldiging in Delft bij het behalen van het kampioenschap

in de twee zonder. Foto Leo de Kei/.er-Delft

Grand Prix Festival
in dorp gaat door!

ZANDVOORT - „Wat een
opluchting, nu kunnen wij di-
rect aan de slag. Wat zijn wij
blij", dat was de-reactie van
de organisatoren gistermor-
gen toen Zandvoorts Nieuws-
blad hen op de hoogte bracht
van het besluit van het colle-
ge van b en w toch toestem-
ming te verlenen voor festivi-
teiten in het dorp aan de
vooravond van de Grand
Prix, op zaterdag 25 augus-
tus.

Tot op dat moment, woensdag-
morgen 09.00 uur waren de orga-
nisatoren nog niet bekend met
het feit, dat vergunning zal wor-
den verleend voor:
- Het houden van films in de
•openlucht op het Gasthuisplein
en Raadhuisplein op zaterdag
25 augustus tot 24.00 uur

- Het afsluiten van de Haltestraat
voor het verkeer van 18.00-24.00 •
uur.

- Het verlenen van toestemming
voor levende muziek, inclusief
een jazzformatie op straat tot
24.00 uur.

- Het verlenen van een vergun-
ning voor het houden van een
braderie in de Haltestraat tot
22.00 uur, in verband met de
winkelsluitingswet kan hier-

voor geen later uur verleend
worden.

- De terrassen in de Haltestraat
mogen „open" blijven tot 24.00
uur.
Geen nachtverguning zal wor-

den verleend voor het openhou-
den van de diverse etablissemen-
ten. Iedereen heeft zich te houden
aan het gewone sluitingsuur, en
ook de plannen van de organisa-
toren dit festival twee dagen te la-

Wat kleiner van
opzet, maar . . .

ten duren vond geen genade in de
ogen van de vroede vaderen.

„Laten wij eerst nu maar eens
uitproberen hoe het één en ander
verloopt, dan kunnen wij in de
toekomst bezien of vergunningen
uitgebreid dan wel niet meer ver-
leend zullen worden", was het
standpunt.

Voor de organisatoren die met
spanning op dit antwoord wacht-
ten, is plotseling de zon gaan
schijnen. „Wij zullen direct aan de
slag gaan, want er valt nog wel
het één en ander te organiseren.
Wïj zijn met deze toestemming
voorlopig dik tevreden".

Uw krant niet
ontvangen?

Bel voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166
Jeugdfilm in bieb

ZANDVOORT - - Op vrijdag 17 au-
gustus wordt in de bibliotheek, in sa-
menwerking met het buurtcentrum
't Stekkie, de spannende jeugdfilm
„De gebroeders Leeuwenhart" ver-
toond. Deze film is gebaseerd op het
boek van de bekende schrijfster
Astrid Lindgren

De film begint om 19.00 uur en
duurt tot ongeveer 21.00 uur. De en-
tree bedraagt ƒ l,- per persoon, inclu-
sief een glaasje limonade. De film is
geschikt voor kinderen tussen de 10
en 12 jaar. De kaartjes voor de voor-
stelling zijn vanaf heden aan de bi-
bliotheek verkrijgbaar.

Barmhartigheid
ZANDVOORT - Een 53-jarige in-

woner uit Swifterband heeft op vrij-
dag 3 augustus ruim drie uur door
Zandvoort gestrompeld, zonder hulp
te krijgen, nadat hij op het Stations-
plein onwel was geworden. Hij had
wel verschillende voorbijgangers om
hulp gevraagd, maar men verkeerde
waarschijnlijk in de veronderstelling
te doen te hebben met iemand die te-
veel had gedronken. De man, die
hartpatiënt is, kreeg uiteindelijk
hulp bij een standpaviljoen en is ver-
volgens per ambulance naar de Ma-
riastichting overgebracht.

Aan- en afvoer liep gesmeerd

Truckers en toeschouwers tevreden
ZANDVOORT - Het truckfes-

tival dat zondag op het circuit
werd gehouden werd dit jaar ge-
kenmerk,! door een grote rust in
het dorp zelf.

In verband met het jazz-festi-

Haarlemse, Heemsteedse en
Bloemendaalse politie via de
Zeeweg naar Zandvoort geleid.
Bovendien kende men diverse
verzamelpunten van de truckers.
Het resultaat hiervan was dat

val en wijs geworden door de er-
varingen van voorafgaande ja-
ren, had de gemeentepolitie in
samenwerking met collegae uit
de omringende gemeenten de no-
dige maatregelen genomen.

Zo werden de truckers door de

3
GROOT FEEST -
Dat was het jazzfesti-
val, een enorm feest
dat niet door =
wanklanken werd =
verstoord. ' =
. WIND - Eindelijk

/J een zondag met een
^-p goede wind voor de

= zeilers - het voetbal-
= seizoen nadert met
l rasse schreden - een
= zege voor Lammers
= en nog veel meer.
= sport.

GRAND PRIX -
Grote gebeurtenis-
sen werpen hun
schaduwen vooruit,
achter de schermen
van het grootste ra-
ce-evenement is men
al maandenlang be-
zig met de organisa-
tie.
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Weer zege Jan
Lammers

HOCKENHEIM - Door een
prima overwinning in de Renault
5-turbo heeft Jan Lammers de
leiding genomen in het Europese
kampioenschap. In de strijd pp
•het circuit van Hockenheim
kreeg Jan Lammers het zwaar te
verduren, maar na een zeer span-
nend gevecht met Sigala, Gou-
hier en Schultz pakte hij de zeer
belangrijke punten.

Direkt na de start viel het veld in
twee stukken uiteen door een botsing
en Lammers trok direkt goed mee in
de eerste groep. Eerst moest Sigala
de strijd staken door een lekke band
en daarna kon Gouhier het snelle rij-
den van Lammers en de Westduitser
Schultz niet bijhouden. Er ontspon
zich een geweldig gevecht tussen die
twee, die door Lammers in de laatste
ronde werd beslist. Schultz raakte
daardoor van de baan en kwam zo-
doende niet in de top van het klasse-,
ment voor.

Het betekende voor Jan Lammers
de tweede opeenvolgende pverwin-
ning en daardoor kwam hij aan de
kop in het klassement van het Euro-
pees kampioenschap.

Uitslag: 1. Jan Lammers 81, 564 km
in 31.36.815; 2. Gouhier; 3. Becker.
Stand Europees kampioenschap: 1.
Jan Lammers 69 pnt; 2. Schutz 63
pnt.; 3. Gouhier 61 pnt.; 4. Bleekemo-
len.

~ geweldige korringen met"~
lidogje AMSTERDAM

Voor ƒ 5,00 één couponblad met 25 voordeelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar ƒ 2,50. Maak
het benodigde geldbedrag met vermelding van het aantal
gewenste couponbladen over op postrekeningnr. 260.728
of Rabobank-rekeningnr. 39.37.10.580 t.n.v. Het Parool/'n
dagje Amsterdam. De couponbladen worden u per om-
gaande toegezonden.

ZANDVOORT - De rust het
laatste jaar rondom het Dolfïra-
ma is een voorbereiding geweest
op nieuwe aktiviteiten, zo wordt
door trainer John Slootmaker
bekend gemaakt.

Vanaf vrijdag 10 augustus zul-
len er deze maand in het week-
einde popshows worden gehou-
den. „Gebleken is dat de akoes-
tiek uitstekend is, dat de dolfij-
nen geen hinder hebben van mu-
ziek, in tegendeel zelfs, én ik vind
dat er in Zandvoort best een
nieuwe aktiviteit bij kan", aldus
de trainer.

Komende vrijdag 10 augustus
wordt de spits afgebeten door de
groep The Time Bandits, ge-
volgd door de formatie Alex and
the City Crews en Mastergenius.

Voor de maand augustus blij-
ken verder gecontracteerd:
G'Race (17 augustus), Fox the
Fox (18 augustus) voor het
Grand Prix weekeinde: Peter
Koelewijn & The Rockets op de
zaterdag, en voor vrijdag 24 au-
gustus The Shorts. Deze maand
wordt besloten met What Fun op
31 augustus.

Shows
Het blijkt goed te gaan met het

Dolfirama, de dagelijkse shows met
de dieren lopen goed, en Slootmaker
ziet de toekomst dan ook met ver-
trouwen tegemoet.

„Wij hebben bijzonder hard ge-
werkt, er zijn enkele van de dolfijnen
in het buitenland opgetreden. Mo-
niek en Kim zijn bijvoorbeeld vanaf
vorig jaar november in Athene ge-
weest. De shows daar die werden ge-
houden in Syngru, vlakbij het hotel
International waren bijzonder ge-
slaagd. Ik verwacht de dieren eind
september weer in Zandvoort", ver-
telt Slootmaker enthousiast, die ver-
telt dat het Dolfirama langzaam

Popshows in Doitïrama
maar zeker de kop weer boven water
steekt.

„De schulden zijn praktisch be-
taald, alles wat nu wordt gekocht aan
voer, de kosten van gas, water en
electra worden gelijk afgerekend. Al-
leen de toeristenbelasting nog en dan
zijn we waar we zijn moeten".

Moniek en Kim zullen door de trai-
ner zelf uit Athene worden terugge-
haald en zullen deze winter zeker
weer deel uitmaken van de shows in
Zandvoort.

De afgelopen winter zijn door
Slootmaker nieuwe dolfijnen ge-
traind die hij in Cuba had aange-
kocht, en nu in Italië een show ver-
zorgen. Deze dieren blijven zeker nog
tot eind september in het buitenland.
Nog niet bekend is wat er dan met
deze dolfijnen gaat gebeuren. „Mis-
schien komen ze naar Zandvoort, we

kunnen hier deze zes zeker onder-
brengen, misschien gaan ze elders op
de wereld optreden", aldus een en-
thousiaste Slootmaker die met de
popshows een impuls heeft gegeven
aan een bredere bestemming van het
Dolfirama.

Kaarten kunnen iedere week in de
voorverkoop aan de kassa van hel
Dolfirama worden gekocht (ƒ 10.-
p.p.), op de avond zelf bedraagt de
prijs ƒ 12.50 p.p.

De concerten beginnen omstreeks
21.00 uur, het Dolfirama is voor de
concerten geopend op de avond zelf
vanaf 20.00 uur.

Mochten de concerten in een be-
hoefte voldoen, dan zal worden over-
wogen om deze aktiviteiten ook in de
wintermaanden te laten doorgaan.

The Time Bandits morgenavond in het Dolfirama.

drie convooien van ieder ruim
honderd truckers groepsgewijs
arriveerden aan het begin van de
buolevard. Hier werden ze voor-
afgegaan door leden van het cir-
cuit, die de begeleiding overna-
men met hun BMW's, en het con-
vooi veilig het circuit oploodste.

Een indrukwekkende intocht van
de convooien waar familieleden en
truckliefhebbers ogen tekort kwa-
men om de fraai opgepoetste weggi-
ganten te bewonderen.

Niet alleen Nederlandse truckers
bleken aan dit Power Truckstar Fcs-
tival deel te nemen, ook Europese en
zelfs Amerikaanse truckers waren dit
jaar van de partij.

Er werden verschillende wedstrij-
den op het circuit gehouden, behalve
op de weg waren er verschillende be-
hendigheidswedstnjden, zoals het

verwisselen van banden.
Intens werd meegeleefd met het

onderdeel „duwen van de trucks" uit-
gevoerd door teams van een aantal
chauffeurcafés. Het bleek dat makke-
lijker een pilsje getapt wordt dan een
truck van zijn plaats te duwen. Uit-
eindelijke winnaar werd De Goudre-
net op de voet gevolgd door De Oude
Ketting en de Rijwaardgroep. De
mooiste truck zondag op het circuit
aanwezig was volgens de jury (die
voor een deel uit toeschouwers be-
stond) die van de Zweed Svempa,
Brandit uit Denemarken werd twee-
de.

De allermooiste Nederlandse truck
was die van Peter Kempen, een Sca-
nia. Vander Meer met een Bussing
werd tweede en de Daf van God-
schalks derde.

De toeschouwers konden niet al-
leen genieten van de mooi opgepoet-
ste vrachtwagens, ook werden wed-
strijden gehouden tussen professio-
nele en amateurchauffeurs. De
trucks „scheurden" over het circuit,
luid aangemoedigd door de fans, re-
sultaat een leven als een oordeel.

Het festival eindigde met een defilé
van de deelnemers, die via de Zeeweg
weer naar huis vertrokken, niet in
convooien dit maal, en (op verzoek
van politie) ook zonder luid getoeter.

„Het liep allemaal op rolletjes, zo-
wel verkeerstechnisch als organisa-
torisch, en is dus zeker voor herha-
ling vatbaar", aldus een woordvoer-
der van het circuit. Een mening die
werd gedeeld door de plaatselijke po-
litie, en zeker door het enthousiaste
publiek.

Op naar 1985 dus.

Jongetje gewond
ZANDVOORT - Een 9-jang Zand-

voorts jongetje is op donderdag 2 au-
gustus gewond geraakt tijdens een
val van een truck op het circuit. De
hulppost op het circuit achtte het
raadzaam het kind per ambulance
naar de Manasüchting over te bien-
gen. Daar bleek dat hij zijn pols had
gebroken. De vader van de jongen,
die op de camping was. is gewaar-

Zandvoorfcs
IMieuwsbiai

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

y Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /^\
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VW Golf Diesel: pittige
wagen voor lang rijplezier

Ter inleiding van deze rij-im-
pressie met de Golf Diesel wil ik
even een klein zijstapje met u
maken. In een gesprek met enke-
le collega's ging het over de
vraag hoe lang we als regel met
.onze auto's doen en hoe oud ons
Nederlandse, wagenpark gemid-
deld is.

Welnu, het CBS houdt vele statis
tiekcn bij en wat ons autopark be-
tret't heb ik de cijfers voor me liggen
van het aantal geregistreerde perso-
nenaulo's per l augustus 1983. Er
^stonden toen 4.728.120 personenau-
to's geregistreerd, waarvan er 44.9 ' <
niet ouder dan 5 jaar waren. 46.5 '<
werd ingenomen door de groep met
een leeftijd van 6 tot en met 10 jaar en
7,8 'i was 11 tot en met 15 jaar oud.
De grootste aantallen, tussen de 550-
en 600.000 lagen bij de 5. 6 en 7 jaar
oude auto's, samen goed voor 35.8 ' <.

Deze cijfers zeggen nog niets over
de persoonlijke gebruiksduur. De een
ruilt zijn wagen nu eenmaal veel eer-
der in. dan de ander. De zakenman, de
vertegenwoordiger en iedereen, die
de auto echt voor zijn werk gebruikt,
de kosten kan afschrijven of vergoed
krijgt, is veel eerder geneigd tot inrui-
Jen dan de prive-rijder. die de auto al-
leen maar voor ontspanning en
vakanties gebruikt.
. Ook zal de bewoner van een kust-
"plaats. die zijn wagen altijd buiten
heeft staan, veel eerder met roest
_probemen te maken krijgen dan de-
:gene, die ver van de kust woont en
over een goed geventileerde garage
beschikt. Dat kan in de levensduur

Deze „luchtfoto" laat zien dat er ruimte
is voor vijf personen.

van een auto jaren verschil uitma-
ken. Zeker is. dat er vele automobilis-
ten zijn die om de twee of drie jaar
een nieuwe wagen aanschaffen, ter-
wijl anderen er wel zeven tot tien jaar
mee rondrijden.

Welnu, voor deze laatste groep kan
de auto. waarover de rij-impressie
van deze week handelt, een zeer aan-
trekkelijke propositie betekenen.

Degelijk en solide
De VW Golf zoals die vorig jaar als

volledig vernieuwd werd gemtrodu-
ceerd toonde uitwendig veel overeen-
komst met zijn voorganger, waarvan
er meer dan zes miljoen van de band
waren gerold. De technici hadden
doorgeborduurd op het vertrouwde
concept van het oude model, maar
waren er toch in geslaagd een geheel
vernieuwde Golfte realiseren. Om dit
met enkele cijfers over de afmetingen
te illustreren: de wagen werd 17 cm.
langer en 5.5 cm breder, de wielbasis
nam met 7.5 cm toe en spoorbreedt
voor en achter werden met 2,3 resp. 5
cm. vergroot. Al met al duidelijke
winst aan ruimte en comfort.

Aan de principes van degelijkheid
en soliditeit werd nog steeds hoge
prioriteit gegeven. Om een enkel
voorbeeld te noemen: voor corrosie-
bestrijding wordt een holleruimte-
conservenng toegepast waarbij een
120' hete was in alle holle ruimten ge-
spoten wordt om zo een homogene
coating van alle wanden te garande-
ren. Voor de koper biedt dit zes jaar
garantie tegen doorroesten van bin-
nenuit. Voor het lakwerk geldt een
garantie van drie jaar.

Een goede week rondtoeren met de
diesel-uitvoering heeft nog eens on-
derstreept, dat de Golf uitstekende
rij-eigenschappen en een voortreffe-
lijke wegligging biedt. De besturing
is prima en dat geldt ook voor het
weggedrag. In mijn buiTt ligt een
weg in aanleg, die nog op asfaltering
wacht en dat is een mooi proefterrein
om de vering uit te testen. De Golf

De VW Golf toont een aerodynamisch front.

Strakke lijnen van het achteraanzicht.

neemt de obstakels en oneffenheden
vrijwel moeiteloos.

De voorstoelen bieden een prettige
zit met heel goede zijdelingse steun
en voor de passagiers achterin komt
de lengtewinst ten opzichte van het
vorige model heel duidelijk tot zijn
recht. Ook daar is nu voldoende
beenruimte aanwezig.

Het aangloeien van de diesel bij
koude start kost maar luttele sekon-
den. Ja, de kenmerkende dieselgelui-
den laten zich bij starten en optrek-
ken in laagste versnellingen en ook
bij het stationair draaien heel duide-
lijk horen. Maar als de motor een-
maal op toeren is gekomen dan zijn
alle hinderlijke geluiden verdwenen
en blijft er alleen maar puur rijplezier
over. En dat plezier wordt dan nog
eens onderstreept als er zo af en toe
eens bijgetankt moet worden, want
die dieselbrandstof is bij de meeste
pompen meer dan zestig cent per li-
ter goedkoper dan benzine.

,,Af en toe" bijtanken roept mis-
schien vraagtekens bij u op: de tank
kan 55 liter bevatten en dat is bij de"-
ze dieseluitvoering goed voor een ac-
tieradius van acht tot negenhonderd
kilometers.
Komplete uitrusting

De uitrusting van de Golf C. de een-
voudigste uitvoering, is sober maar
toch verzorgd en zeer zeker compleet
wat betreft essentiële zaken als een
voorruit van gelaagd veiligheidsglas,
halogeen koplampen, ruitewisser
met sproeier op achterruit, gasdruk-
veer bij achterklep, twee achteruitrij-
lampen, elektrische ruitesproeier, af-
sluitbare brandstoftank, verstelbare
hoofdsteunen op voorstoelen,
neerklapbare achterbank, enz.

De prijs van de Golf C in dieseluit-
voering bedraagt ƒ 23.448,95 inclu-
sief BTW en ik geef onmiddellijk toe,
dat is een pittig bedrag. Maar als u
tot de groep automobilisten behoort,
waar ik het in de inleiding over had,
en die er prijs op stellen om een groot
aantal jaren zorgeloos plezier van
hun auto te hebben, dan is dit naar
mijn mening (och echt wel een goede
besteding, volop het overwegen
waard!
Technische gegevens:

Motor: cilinderinhoud 1588 cm3.

compressieverhouding 23,0 : l, bo-
ring x slag 76,5 x 86,4 mm, max. ver-
mogen 40 kw (54 pk) bij 4800 t/min,
max. koppel 100 Nm bij 2300 t/min.
Transmissie: voorwielaandrijving
via enkelvoudige droge plaatkoppe-
ling, 4 of 4+E bak.
Onderstel: vering voor en achter
door schroefveren met telescoop
schokdempers, wielgeleiding voor
door veerpoten en triangels (zelfcorri-
gerend), achter zelfstabiliserende as.
Stuurinrichting: tandheugel. Rem-
men: diagonaal gescheiden, schijven
voor, trommels achter, rembekrach-
tiger.
Rijprestaties: topsnelheid 148 km/h,
acceleratie 0-100 km/h 18,7 sec.,
brandstofverbruik in liters per 100
km: bij 90 km constant 4,8, bij 120
constant 6,8, in stadsverkeer 6,3 liter.
Afmetingen: lengte 3985 mm, breed-
te 1665 mm, hoogte 1415 mm, spoor-
breedte voor 1413, achter 1408 mm,
wielbasis 2475 mm, draaicirkel ± 10,5
m.
Banden 155 SR 13, velgmaat 5 J x 13,
inhoud brandstoftank 55 liter.
Prijs: vanaf ƒ 23.448,95 incl. BTW.

Autoverkoop drie
procent gestegen

In het eerste halfjaar van 1984 zijn
er blijkens de kentekenregistraties
bijna 300.000 1298.886) nieuwe perso-
nen- en combinatie-auto's in ons land
verkocht. Dit getal ligt 2.87r boven
dat van de overeenkomstige periode
van 1983 (290.788).

De groei in de autoverkoop die zich
dit voorjaar manifesteerde is vooral
de laatste tijd afgezwakt. In het eer-
ste kwartaal bedroeg deze groei 87r
en in de periode januari t/m mei 7.5%.
De maand juni was met 39.593 regi-
straties echter aanzienlijk lager dan
juni 1983 (49.484).

Naar de mening van de RAI is het
nog te vroeg om uit deze ontwikke-
ling vergaande conclusies te trekken.
Het lijkt er echter op dat de aanvan-
kelijke verwachtingen - die uitgingen
van een groei van circa vijf procent in
het gehele jaar 1984 - zullen moeten
worden bijgesteld.

AUTO1NFO
Vakantiepakket
van SSC/Unipart

Shop Service Center BV brengt via
haar 2.500 afnemers in Nederland een
vakantiepakket voor automobilisten
op de markt, dat bij pech onderweg
van onschatbare waarde kan zijn.

Het is gebruikelijk, dat een onder-
delenpakket wordt samengesteld dat
bestaat uit onderdelen, die passen op
de auto en waarvan verondersteld
wordt, dat die niet gemakkelijk in
het buitenland verkrijgbaar zijn. De
deskundigen van Shop Service Cen-
ter hebben nu een pakket samenge-
steld van artikelen, waaraan onder-
weg dringend behoefte kan zijn en
die op elke auto passen.

Het SSC/UNIPART vakantiepak-
ket bevat een halve liter smeerolie,
een liter koelvloeistof, een liter ge-
distilleerd water voor de accu, een
uitlaatreperatieset, een waterslan-
greparatieset; een noodvoorruit en
een set zekeringen. Deze artikelen
zijn in een handige plastic zak ver-

riet SSC/UNIPART vakantiepakket

pakt. Afzonderlijk zouden deze arti
kelen ƒ 42,40 in totaal moeten kosten
maar als vakantiepakket ƒ 29,95.

De artikelen blijven hun waard,
behouden na de vakantie en zijn ook
niet aan één auto gebonden. De ko
per van het SSC/UNIPART vakantie
pakket .verschaft zich hiermee vooi
jaren extra zekerheid bij pech onder
weg.

Maak zelf een sportieve Uno
De Fiat Uno-rijders, die hun auto

van het jaar 1984 van een sportief ui-
terlijk willen voorzien, kunnen dank
zij een door de Italiaan Giorgietto
Giugiaro ontworpen serie accessoires
aan hun trekken komen.

De Personal Uno, zoals deze bijzon-
dere uitvoering is gedoopt, valt aan
de voorzijde op door een nieuwe grille
met vier koplampen en een spoiler
met daarin aangebracht twee mis-
tlampen. Deze spoiler is gemaakt van
polyurethaan volgens de RIM-me-
thode (Reaction Injectipn Methode),
wat een aantal belangrijke voordelen
oplevert: de spoiler is stootvast en
corrosiebestendig en heeft een per-
fecte pasvorm ongeacht de tempera-
tuur.

Voor de bevestiging van de spoiler
behoeven geen gaten te worden ge-
boord. De voorspoiler zorgt niet al-
leen voor een sportief uiterlijk, maar
vermindert tevens de luchtweer-

stand en verbetert de stabiliteit. Ooi
aan de achterzijde wordt een spoilei
aangebracht, die om de achterruii
valt. Deze spoiler is eveneens ver
vaardigd van polyurethaan, ver
sterkt met een metalen frame.

Aan de zijkanten zijn een vierta
wielschermverbreders aangebrac.h
en twee drempelstukken (skirts). Alk
kunststofdelen zijn in zwart uitge
voerd, maar kunnen op eenvoudige
wijze in iedere verlangde kleur wor
den gespoten.

Tot de Personal Uno outfit behoren
ook andere wieldoppen, die het ge-
wijzigde uiterlijk een extra accent ge
ven.

Het complete pakket, waarmee el
ke 3- of 5-deurs Uno kan worden ge
wijzigd in een Personal Uno wordt
door elke Fiat-dealer geleverd voor,
ƒ2255.- incl. btw, excl. montage. De|
montage zal gemiddeld ongeveer ze
uur duren.

Met gewijzigde grill, voorspoiler, wielschermverbreders, skirts en achterspoiler
wordt de Fiat Uno een Personal Uno.

V-A-GÏAuôi

Uw V.A.G.-dealer voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder BV
Burg. van Alphenstraat 102 / v. Lennepweg 104 - Zandvoort -Tel. 02507 -1 45 65

Volkswagen. Degelijk duurt 't langst

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad ie koop7 Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwi]t wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje,
taat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Plaats

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluitlijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

Te koop of te huur gevr.
TWEE- A DRIE-KAMER-
WONING in centrum Zand-
voort, te koop aangeb. gro-
te 4-kamerflat aan zee. Tel.
02507-14036.
Spoed, ETAGE TE HUUR
GEVR., prijs tot 350.- p.
mnd. tel. 15130.
Bata vr. per 20-8 part-time
VERK. (± 16 jr.), voor en-
kele weken. Tel. 02507-
12612.

W. BLUYS
Bloemenhuis winkelcen-
trum Nw. Noord. Tel.

15025.
LEUKE

VARENTJES
1.75

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
.offerte. Tel. 020-999245.

GARAGE te koop ge-
vraagd, omgeving v. Ga-
lenstraat. Tel. 02507-
17085.
Voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

Te huur perm. gem. KA-
MER v. l pers. m. keuken,
douche + toilet 400.- p.m.
all-in. Tel. 02507-12975.

Voor voordelig SCHILDER-

WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

* Te koop aangeboden 3-
ZITSBANK, kleur beige,
geheel van stof, met 2 kus-
sentjes, z.g.a.n., prijs 125.-
. Tel. 19061, (na 17.00
uur).

* Te koop 1-pers. KAST-
BED, bolderwagen, oude
koperen parapluiebak, div.
babykleertjes, cursus hore-
ca cafébedr. Tel. 18340.

* T.k.a. DAMESSPORT-
FIETS, 5 versn. 175.-,
schrijfmach. 50.-. Tel.
02507-16122.

* Volleybalver. Sporting-
Oss zoekt NIEUWE LEDEN
.voor seizoen '84/'85, zowel
senioren als jeugd v.a. 8 jr.
in competitieverband of re-
creatief. Tel. inl. 12543 en
18910.
* Gevraagd welke ERVA-
REN MOEDER (oma) wil
mij 2 dgn. per week ver-
vangen en op onze baby
van bijna l jaar passen te-
gen redelijke vergoeding.
Zandvoort-c. Tel. 02507-
14087.
* Te koop 1-pers. KAST-
BED, bolderwagen, kope-
ren parapluiebak en compl.
cursus horeca café, div. ba-
bykleertjes in prima staat,
kinderfietszitje. Tel.
18346.

W. BLUYS
Bloemenhuis

Winkelcentrum Nw. Noord
Tel. 15025.

Prachtige fresia's
1.95

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreserveringtel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

= HAUTE CUISINE =
in het centrum van Zandvoort

internationale specialiteiten
Primeurs • Nouveaulés • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES- FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smft - Tel. 02507- 1 88 121 1 5705

* Gevraagd LOOP/FIETS-
KAR voor surfplank, gave
allround surfplank, wet-
suit of ShortJohn, maat 52/
54, zwembest/trap., impe-
rial. tel. 02507-13002.
* Te koop nw. bruine
VLOERBEDEKKING
4x1.70 m 35.-, koperen
bloembak, rond, doorsnee
30 cm 20.-, gebloemd zon-
nebed z.g.a.n. 15.-, 2
treeds kruktrapje 15.-,
plastic teil 70 cm 110.-. Tel.
14735.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos'

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515. postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: ƒ 9.95 per kwartaal,
ƒ 18 25 per hall jaar, ƒ 34.50 per jaar.
Voor postabonnernenten gelden andere
tarieven

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. tel. 02507-17166. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 1000-13.00 en 14.00-16.00- uur.
woensdag van 09.00-11.00 uur. donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie: Dick Piet (chef), Margreet
Ates.

Een organisatiecommissie
voor de Grand Prix is er altijd
wel geweest, doch de laatste tien
jaar is deze van opzet veranderd.

Momenteel maken deel uit van
deze commissie, behalve Willem
Vreeken, de voorzitter, Jim Ver-
meulen (secretaris, die de public
relations verzorgt), Hans Deen
namens de KNAC die de functie
van tweede secretaris heeft, Jelle
Hingst, het hoofd van de wed-
strijdleiding, John Cprsmit,
sportcommissaris en Louis Gul-
lit hoofd veiligheid.

Ogenschijnlijk dus slechts zes
man, die echter de top van een
ijsberg vormen, omdat ieder van
hen weer beschikt over een aan-
tal diensthoofden, die respectie-
velijk de mensen leiding geven
die het uiteindelijke werk uitvoe-
ren.

Nieuwe regels
Ieder jaar wordt door de FIS A het

wedstrijdreglement gecontroleerd en
waar nodig bijgesteld.

Zo mag sinds kort niet meer wor-
den bijgetankt gedurende de race in
de pits.

Willem Vreeken hierover: „Vorig
jaar mocht er benzine bijgevuld wor-
den tijdens de race. Aan die afschu-
welijke situatie is dus een eind geko-
men. De motoren zijn echt helemaal
kokend heet en dan moet daar zo'n
drukding op en dan werd er in een
luttel aantal seconden tachtig tot ne-
gentig liter benzine ingespoten. Je
moest er niet aan denken dat de zaak
mis zou gaan want dan brandt de he-
le handel. Bovendien was er altijd in
de pits benzine in voorraad met alle
gevolgen van dien.

Dit mag niet meer. De heren cou-
reurs krijgen in het begin 220 liter
benzine en daar moeten zij het drie-
honderd kilometer mee doen. Het
heeft allemaal te maken met veilig-
heid. Men is op een bepaald moment
tot de conclusie gekomen dat de cou-
reurs te hard rijden, gewoon simpel
te hard.

Dat had te maken met de „skirts",
die rokken zal ik maar zeggen die
langs de auto gebouwd zijn en die een
soort van vacuumplaats onder de
bodemplaat van de auto creëren,
waardoor de auto een veel grotere ad-
hesie met de weg krijgt dan normaal.

Organisatiecomité Grand Prix Nederland al maanden in touw

Nog ruim veertien dagen, en dan is het zover, dan wordt de Grand Prix
Nederland op het Zandvoortse circuit verreden. Van velen maakt zich de
Grand Prix-koorts meester, al zijn er dan natuurlijk mensen die al maanden in
touw zijn om dit, voor velen, grootse sportevenement, soepel en glad te laten
verlopen.
„De Grand Prix in Zandvoort is voor mij duidelijk hét gebeuren van het jaar.
Als echte autosporter ben ik ook van mening dat het van groot belang is voor
Nederland, maar ook voor Zandvoort, want miljoenen mensen over de hele
wereld kijken ernaar en genieten ervan. Reden waarom wij de veiligheid van
racers en publiek vooropstellen". Dit zegt Willem Vreeken, voorzitter van het
Organisatiecomité dat ieder jaar opnieuw zorgt voor de opstelling en uitvoe-
ring van een draaiboek, een draaiboek dat perfect moet kloppen.

Een man die ook verheugd is dat er tijdens de races niet meer bijgetankt
mag worden door de coureurs, een tanken dat hij altijd levensgevaarlijk heeft
gevonden. „Lang niet alle veranderingen zijn verbeteringen, maar dit is een
goede".

Een gesprek met één van de mensen achter de schermen van de Grand Prix.

Je kunt wat betreft de veiligheid
niets, maar dan ook niets,
aan het toeval overlaten Het bijvullen van de benzine zoals dit vroeger gebeurde mag niet meer voorkomen tijdens de Grand I'ri\ 1!)81. Ken van de taken van

de organisatoren is er op toe te 7,ien dat dit dan ook niet gebeurt, (arehieffotol.

Daar zat ook een gevaar in, want als
ooit die dingen blijven hangen (ze
zijn namelijk beweegbaar) dan zou
die adhesie weg kunnen vallen en
dan ga je wel in plaats van de hoek
om rechtdoor.

Toen zijn de „skirts" verboden,
maar ze begonnen erna toch weer
harder te rijden, met name door de
ontwikkeling van de turbomotoren.
Nu heeft men het gezocht in een be-
paald toegelaten maximum benzine
en dat is 220 liter geworden, dus daar
moet je als racers nu rekening mee
houden, dat je uitkomt met je hoe-
veelheid voor de 300 km. Dat bete-
kent ook dat er minder gegast kan
worden en dat de snelheid terug-
loopt.

Daarmee worden de rijders dus ver-
plicht wat kalmer en wat rustiger te
rijden, want ze moeten daarmee de
finish halen, anders staan ze in de
laatste of voorlaatste ronde stil. Dat
is trouwens dit raceseizoen wel voor-
gekomen".

Consequenties
Deze nieuwe, en beslist veiliger re-

gel, brengt voor de organisatie ook de
nodige consequenties met zich mee.

Volgens Vreeker betekent het dat
er nu meer mensen door de race-orga-
nisatie van Zandvoort afgevaardigd
moeten worden in de pitsstraat om er
op toe te zien dat niet één of andere
handige jongen al of niet officieel, al
of niet openbaar, toch een aantal li-
ters benzine extra in de tank van een
racewagen laat verdwijnen.

Door Vreeken wordt gezegd dat dit
slechts één van de aspecten is van de
nieuwe reglementering, er zijn er nog

wel een aantal meer. Bijvoorbeeld m
een tijdtraining mag iedere rijder
acht banden gebruiken, twee stellen.

» Dit moet door de race-organisatie
worden gecontroleerd. Ieder team
moet van te voren aan de technische
commissie acht banden aanbieden
die gebruikt zullen worden. De taak
van de technische commissie is dan
deze banden te merken op een ma-
nier die uiteraard van te voren aan
niemand verteld is.

„Wij gebruiken voor de komende
CJP een heel apart soort merkteken-
tje dat aangebracht wordt met heel
speciale verf, verf die wij zelfs spe-
ciaal voor dit doel laten maken. Dit
betekent wel onderhandelingen met
een speciale verffabriek. Kleuren, ty-
pe verf, merkteken, alles wordt strikt
geheim gehouden, zodat niet iemand
toch over een stel extra banden kan
beschikken.

Behalve deze technische aspecten,
bijvoorbeeld de verbreding van de
pitsstraat, zijn er nog een aantal an-
dere zaken die door het orgamsatie-
comité moeten worden geregeld.

Instructies;
De gehele organisatie valt uiteen in

een aantal taken, die- kort samenge-
yat erop neerkomen dat er een afde-
ling verbindingen bestaat, telefoon,
pers etc. plus, achtereenvolgens:
sportcommissarissen, start, finish- en
andere waarnemers; baancommissa-
rissen, ordecommissarissen, techni-
sche zaken, medische dienst, tijd-
waarneming, politie, brandweer en
Rode Kruis.

Al deze en veel andere medewer-
kers moeten voor de Grand Prix wor-

26 Augustus
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den geïnstrueerd, zodat men weet
wat er van iemand wordt verwacht,
en aan welke regels men zich dient te
houden.

In de maanden voorafgaande aan
de Grand Prix groeit het draaiboek,
zodat op het moment van afronding
een „dikke pil" is ontstaan, die wel
het voordeel heeft, dat precies om-
schreven staat wat wel, en wat niet
mag of moet.

Voor de diensthoofden van de di-
verse takken staat al in het begin dat
niet geaarzeld moet worden om werk-
zaamheden van personen te wijzigen
of hen te doen vervangen, indien naar
de mening van het betrokken hoofd,
de werknemers in hun taak tekort
schieten.

Omdat veel hulp en medewerking
wordt verkregen op vrijwillige basis,
zijn de werknemers niet fout of schie-
ten tekort, doch alleen degene die
hen door laat gaan met een taak die
ze niet aankunnen, is fout. Hiermee

wordt de verantwoording van het ge-
hele gebeuren duidelijk gelegd daar
waar hij hoort, namelijk bij de diver-
se „diensthoofden".

„Een van redenen dat de vergade-
ringen altijd worden bezocht door
het diensthoofd en diens vervanger.
Wanneer iemand op het laatste mo-
ment uitvalt door ziekte of familie-
omstandigheden, dan ontstaat er
geen vacuüm, want de plaatsvervan-
ger is volledig op de hoogte", zegt
Vreeken.

Veiligheid i
Snelle racewagens en veiligheid,

blijken onverbrekelijk met elkaar
verbonden. Niet alleen de FISA,
maar ieder land waar een Grand Prix
wordt verreden moet ervoor zorgen
dat veiligheid van rijders en publiek
op de eerste plaats komt.

Een grote factor in Zandvoort is de
hulp van politie, brandweer en Rode
Kruis. Behalve de twee eigen artsen
die bij ieder georganiseerd evene-
ment aanwezig zijn, is bij de Grand
Prix ook aanwezig de arts van de FI-
SA, professor Watkins.

ledere dag, ook tijdens banden-
tests en trainingsdagen moeten er
voldoende doktoren en ambulances
aanwezig zijn. Met de chef van de he-
licopterbemanning_wordt van te vo-
ren de gehele procedure doorgeno-
men. Een half uur voor iedere trai-
ning wordt een medische controle-
ronde gemaakt langs het circuit.

Er wordt een directe telefoonlijn
opengehouden met het brandwon-
dencentrum in Beverwijk, het St. Eli-
sabeth Ziekenhuis in Haarlem en het
Academisch Ziekenhuis in Leiden.
Over het inzetten van ambulances

wordt eerst altijd kontakt opgeno-
men met het hoüfd veiligheid com-
mumcatie

Een belangrijke schakel op het
punt veiligheid vormt uiteraard de
Zandvoortse oolitie en de brandweer.

„Wij hebben voor ieder race-evene-
ment dat door de autosport wordt
georganiseei'd, altijd een uitstekend
kontakt met de Zandvoortse politie,
dus uiteraard helemaal tijdens de
Grand Pnx. Belangrijk is ook de ver-
gadsering van alle diensthoofden
vlak voor een race in de politiepost,
dan wordt alles nog eens doorgeno-
men, zoals de politie-assistentie bij
start en landing van de hehcopter,
maar ook alle zaken betreffende de
veiligheid van de toeschouwers, wor-
den nog eens nauwkeurig nagegaan",
vertelt Vreeken.

Direkt kontakt met de brandweer
is er gedurende de tramingen en ra-
ces. Dit wordt onderhouden door het
hoofd communicatie. Om direkt de
juiste mensen op de juiste plaats te
hebben, wordt altijd door het hoofd
van de Zandvoortse brandweer een
plattegrond gemaakt waarop duide-
lijk staat aangegeven op welke plaat-
sen het materieel en het personeel
zich bevinden.

Het uitzetten van het materiaal ge-
schiedt altijd in nauw overleg met
het hoofd communicatie (veiligheid)
van de race-organisatie.

Ook de taak van de afdeling Zand-
voort van het Rode Kruis wordt
nauwgezet in het draaiboek vermeld
Het gehele personeel komt dan onder
leiding van het hoofd medische
dienst, die ook beslist waar en wan-

neer Rode Kruis-helpers moeten wor-
den ingezet

Strak schema
Het blijkt dat het Orgamsatiecomi-

té Grand Pnx Nederland werkt vol-
gens een strikt schema Wie ressor-
teert onder wie, wat is de taak van
een ieder.

Vreeker zegt lichtelijk trots: „Be-
doeling is dat wij een organisatie-
schema hebben, een beetje van op-
bouw zoals je dat in een bedrijf kent,
iedereen kan dan direkt weten waar-
voor hij verantwoordelijk is en wie
zijn „baas" is. Ik denk dat wij erg pro-
fessioneel opereren en ik denk dat
dat moet.

Wanneer je denkt aan twee aspec-
ten, veiligheid en geld, dan kun je je
wat betreft de veiligheid met perrmt-
teren om ook maar iets aan het toe-
val over te laten, want er zijn men-
senlevens mee gemoeid, en het moet
wel leuk blijven vinden wij.

Het aspect geld. Er gaat krankjo-
rem veel geld in de formule I-wereld
rond. Ik denk dat de rijders en de
stalbazen en monteurs er recht op
hebben dat wij alles zo goed mogelijk
organiseren, opdat ze voor al dat geld
dat ze erin investeren een hele faire,
regelmatige en fatsoenlijke'wedstrijd
kunnen rijden.

Dat proberen wij er mee te berei-
ken".

Op de avond van de 26ste augustus
1984, na de Grand Pnx Nederland,
zal blijken of het Organisatiecomité
Grand Pnx Nederland hierin ook is
geslaagd

MARGREET ATES

GeTeen nieuws, goed nieuws
is een oud gezegde, en eigen-
lijk geldt dit wel een beetje
voor het strand. Vraagtekens
worden er dan direct gezet,
omdat deze zomer zo wissel-
vallig is dat -je er geen peil op
kunt trekken, in ieder geval is
het Zandvoortse strand weer
eens positief in het nieuws ge-
weest.

Afgelopen zondag voelde een
53-jarige inwoner van Swifter-
band zich bij het verlaten van het
station onwel. De man, een hart-
patiënt, vroeg diverse mensen om
hulp, doch tevergeefs, niemand
luisterde naar hem.

Na bijna drie-en-een-half uur
rondgedoold te hebben bereikte
de man een strandpaviljoen, waar
men nu eens niet dacht het te
doen te hebben met een aange-
schoten badgast, maar de man en
zijn klachten serieus nam.

In allerijl werd een ambulance
besteld en de man werd naar de
Maria Stichting overgebracht
waar hij in bekwame handen kon
herstellen, misschien herstelt ook
zijn vertrouwen in de mens, want
dat was door deze ervaring danig
geschokt.

Het gebeurt natuurlijk wel eens
dat iemand door overmatig
drankgebruik wat onvast ter been
is en wat verward overkomt, doch
niet iedere „dronkeman" behoeft
een slokje teveel op te hebben dat
blijkt.

Hulde aan de mensen van het
strandpaviljoen die wel over het

onderscheidingsvermogen
schikten.

be-

Watersport
Het was zaterdag en zondag een

fraai schouwspel de Prindle zeil-
wedstrijden te volgen. Aanvanke-
lijk zag het er zaterdag wat zwart
uit, opnieuw dacht men dat de
wind verstek zou laten gaan.
Toch kon later op die dag nog een
race worden afgewerkt en zondag
was het gewoon uitstekend zeil-
weer waarvan organisatoren,
deelnemers (waaronder enkele
Duitsers) en toeschouwers heb-
ben genoten.

In de Prindle-15 klasse verover-
de de Zandvoorter René Bos het
kampioenschap, terwijl ook in de
Prindle-16 twee Zandvoortse na-
men konden worden genoteerd.

Vader en zoon Bossink stonden
hun mannetje en behaalden hier
een fraaie derde plaats. Proficiat.

Dat kan trouwens ook gezegd
worden over de perfecte organisa-
tie bij de toertocht van Olympia.

Werd de wind bijzonder gewaar-
deerd zondag door surfers en zei-
lers, de fietsers die een toertocht
van ruim 150 km voor de boeg
hadden, hadden wellicht wat min-
der wind geprefereerd. Helaas het
was niet anders en het parcours
was zo uitgezet dat men toch be-

Niet-; zo mooi als trimmen langs de vloedlijn
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foto Frans Jongen

halve stukken, tegen, ook een
groot aantal kilometers de „wind
mee" had, zodat uiteindelijk de
deelnemers met bijzonder veel ge-
noegen konden uitblazen bij een
pilsje op het terras.

Gevraagd, of Bert nog meege-
daan heeft, moeten wij u teleur-
stellen, Bert zag het nog niet zo
zitten, een andere keer graag, dus
daar houden wij het op.

Terrassen
Trouwens de terrassen hebben

bij de diverse paviljoens toch vol
gezeten, was het niet met zonaan-
bidders, dan wel met jazzliefheb-
bers. Bij 1-a had men de zaak bij-
zonder goed georganiseerd door
ervoor te zorgen dat de tussen-
sehotten waren verwijderd, en de
musici op een apart podium te
plaatsen.

Resultaat van deze kunstgreep
was een héél groot terras waar erg
veel mensen een goed plaatsje
hadden gevonden om van de jazz
te genieten.

Ook veel belangstelling was er
voor Rosa King, maar ze mag in
de toekomst best wat vroeger be-
ginnen, zo wordt gemeld.

Bovendien verkozen toch veel
lieden zaterdagmiddag de Roton-
de en de trappen naar het strand,
om zo van de jazz die vlak voor-
aan ten gehore werd gebracht te
genieten. In ieder geval een leven-
dig en druk weekend is het ge-
weest met tal van enthousiaste
reacties waar het het Zandvoort-
se strand én de activiteiten be-
treft, en dat is veel waard.

Daar kan men dan best eens
trots op zijn.

Voetballen
Vorige week nog vroeg ik mij al

in deze rubriek hoe het dit jaar zat
met het voetballen, en de reactie
is er direct. „We gaan weer voet-
ballen, een echt zaalyoetbaltoer-
nooi. Ruim eenentwintig pavil-
joens hebben al ingeschreven, en
dit jaar wordt alles perfect gere-
geld. We hebben medewerking
van enkele voetbalclubs, en als de
sportzaal nog rond komt, dan kan
het hele gebeuren nog in de week
voor de Grand Prix plaatsvinden,
de finale houden we dan begin
september", zo meldt een be-
stuurslid van de strandpachters-
vereniging.

Vorig jaar werd dit voor de eer-
ste maal georganiseerd, maar
toen was de hele organisatie in
handen van één man, die het plan
had geopperd. De deelname bleek
zo groot, er kwam zoveel voor kij-
ken, verschillende deelnemers
hadden nog nooit van zaalvoet-
balspelregels gehoord, zodat er
enkele vreemde beslissingen ge-
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Rosa King bij Takc Five

nomen en spellen gespeeld zijn.
Maar alle begin is moeilijk en het
idee was leuk genoeg om hcr-
haald te worden.

„We willen er wel een traditie
van maken, wij zijn die jongen
van vorig jaar dankbaar want hij
heeft ons op het idee gebracht,
maar dit jaar zullen wij het alle-
maal eens keurig regelen, ook wat
betreft scheidsrechters en grootte
van de teams", zegt de orgamsa-
tor.

In ieder geval was dinsdag een
goede koele dag voor werknemers
van de paviljoens die hebben in-
geschreven, ze konden rustig wat
oefenen langs de vloedlijn.

Wanneer er meer nieuws komt
melden wij dit graag, wat betreft
standen, speeltijden enz. enz.

Hardlopen
Wanneer het weer er goed ge-

noeg voor is, in het midden latend
wat voor weer het dan moet zijn,
blijken ook teams deel te gaan ne-
men aan de horecawedloop in het
dorp. Het lijkt ons een leuke con-
currentiestrijd te gaan worden,
horecaffers uit het dorp, tegen die
van het strand, en misschien ko-
men er ook wel inschrijvingen van
buiten.

Touwtrekken
Hardlopen is niet nodig, want

pure kracht wordt gevraagd voor
de touwtrekwedstnjden op zater-
dag 18 augustus die op het strand
voor Paviljoen Filmers gehouden
zullen worden

Momenteel kent men een aan-
tal inschrijvingen van 16 teams,
maar tot aan zaterdag 11 augus-
tus kan nog worden ingeschreven
bij AFAFA, Brugstraat, Zand-
yoort. Wél boter bij de vis. dus het
inschrijfgeld moet direct betaald
worden, anders kan men met
deelnemen

Nog even een recapitulatie van
hetgeen wordt verlangd-
een team bestaat uit acht man-
nen of twaalf vrouwen;
er mag geen hars of iets anders ge-
bruikt worden om meer houwvast
te hebben, tel. 17814. 16496 of
13115;
de deelnemers moeten per team
uniforme kleding hebben,
wanneer je het touw loslaat wordt
je gediskwalificeerd, het inschrijf-
geld tenslotte bedraagt ƒ 20.-.

Zeemijl
Zelfs de leden van de reddings-

brigade laten het hoofd een beetje

foto Uerlott

hangen, zo'n rot zomer, en bijna
niemand die gered moet worden.
Twee surfertjes de afgelopen
week mag ook geen naam heb-
ben

Activiteiten wel aanstaande
zondag wanneer de zeemijl wordt
gezwommen. Altijd een gexamen-
lijke activiteit van zowel de Zand-
voortse als de Bloemendaalse
reddingsbrigade Vorig jaar nog
in Zandvoort, dus dit jaar weer in
Bloemendaal.

Deelnemers aan de zeemijl
moeten 12 jaar zijn geweest, voor
jongeren geldt de alstanü over
een halve zcemijl

Inschrijvingen kunnen geschie-
den bij de reddingspost De Ken-
tenng vlak bij het Karrewiel aan
het Bloemendaalse strand vanaf
1100 uur. inschrijfgeld bedraagt
ƒ 5 - per persoon. Iedere deelnc-
mer ontvangt een herinnering

Dit was het dan weer zo'n beetje
deze week, het is niet veel, maar
ja ook het slechte weer is hier wel
een beetje debet aan. Volgende
week misschien weer meer. wie
zal het zeggen? '

Tot ziens.
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uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

FAMILIEBERICHTEN

t
Met diuciheid qe\en \vi j u kennis dat heden, voor-
zien van de H Saci amenten der Zieken, van ons is
heengegaan onze l ie\e moeder, groot- en over-
groolmoeder n

Elisabcth Thcodora Borger
weduue van Floient ius Josephus
van Deuisen

op de leeft i jd \ a n 87 jaar

Kindei en
Klem- en achterkleinkinderen

Zaridvooi l C augustus l 984
Zandvooilselaan 12'!
Correspondent! e-adi es
J Bakkei . Dl J P Th\ sseweg 19, 2041 BL

De Eucha i i s t i ev i enng heeft plaats op vrijdag 10
augustus a s om 10 uui in de paiochiekcrk St Aga-
tha te Zandvooit. waai na om ca 11 45 uur de ter-
aardebestelling m het familiegraf op het RK ge-
deelte van de algemene begiaafplaats. Tollens-
straat te Zandvooil
Gelegenheid tot condoleren na de begiafems m de
ontvangkamer van de begiaafplaats
Geen bezoek aan huis.

HORECA NEDERLAND
afd. Zandvoort

bedankt de organisatie van het

JAZZ FESTIVAL
voor het zeer geslaagde1

festival.

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn.
Haltestraat 16-
Tel. 02507 -1 62 04
7 dagen per week geopend
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.
Deze week:
groot assortiment verse zeevis

o.a.: ONGEPELDEGARNALEN
MOSSELEN IN DE DOP

TARBOT, FILET OF IN MOTEN
NOORSE ZALM - ZALMFOREL, enz., enz.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Men noemt de tijd ;o kon. Ja, al te snel van gang.
Maar elk zoekt zijn tijdverdrijf

u dan de tijd niet lang?
JAN VOS (1620-1667)

Horlogerie C. WAANING
HhT KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiawcs4 - Tel. l 23 07
kent slechts de juiste tijd.

Kom eens k i jken naar ?ijn weergaloos mooie klokken,
horloges en wekkers.

We /ijn gespecialiseerd in oude en antieke klokken en
horloges

Prijm/ii;a\e vooraf. Volledige garantie.

ZATERDAG in de reklame:
onze heerlijke verse

APPELTAART
van 5.25
voor. .. . 4.25

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

S t. lacob in de Hout

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashona en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorgmg zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 7355.
Aangesloten bij HTCK.

Het bejaardentehuis Sint Jacob in de Hout biedt plaats aan
235 bewoners, verdeeld over drie flats, met elk ongeveer 77 bewo-
ners en beschikt over een ziekenafdeling met 10 bedden.

Hij/zij die belangstelling heeft voor het werken met licht psycho-
geriatrische mensen, nodigen wij uit te solliciteren naar de funktie
van part-time

kreatieve bejaardenver-
zorgende (m/v)

voor 5 dagen (25 uur) per week

Voor één van de flats zoeken wij een bejaardenverzorgende, die
in de rekreatieruimte van de flat, samen met een groepje bewoners,
aktiviteiten ontwikkelt. Hierbij wordt gedacht aan gezamenlijk
koff ie-drinken, eten, voorlezen, handwerken, spelletjes doen e.d.

Wij zoeken voor deze funktie een enthousiaste kandidaat, die
belangstelling heeft voor de ouder wordende mens, kreatief is en
initiatieven kan nemen.

Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat die ervaring heeft
met het werken met licht psycho-geriatrische mensen en die het
diploma bejaardenverzorging of ziekenverzorging bezit.

Van betrokkene wordt verwacht dat hij/zij het christelijk uitgangs-
punt van de organisatie respekteert.
Leeftijdsindikatie: vanaf 24 jaar.

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de C.A.O.-
Bejaarden tehuizen.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de Dienst Personeels-
zaken, Zuiderhoutlaan 1, 2012 PJ Haarlem, tel. 023 - 28 02 50.

AUTORIJSCHOOL ZWEMMER
EERSTE 10 LESSEN 35.-
VERVOLGLESSEN39.-

Praktijk-examenaanvraag 142.50 incl. het examen-uur.
Theorie-examenaanvraag 27.50. Theorie-avonden zijn kosteloos.

AUTORIJSCHOOL ZWEMMER
Tel. 1 89 90, b.g.g. 1 37 92

Vergadering Welstandscommissie

Op 15 augustus 1984 vergadert de Welstands-
, commissie der gemeente Zandvoort.

De bouwplannen, die alsdan worden beoor-
deeld, zullen daags tevoren via de publicatie-
borden worden bekend gemaakt.

Zandvoort, l augustus 1984
De Voorzitter,
J. Attema.

llWtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUJ

BABY- en PEUTER
DAGVERBLIJF

peblbs Regentesselaan 40 - Haarlem i
Tel. 023-320574

s LES PETiTS is het gehele jaar geopend j|
§ van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van S
H 6 weken tot 5 jaar.
= U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer =
= u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons Ë
== brengen. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiïï

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

'n dagje AMSTERDAM
Geweldige kortingen met 'n dagje Amsterdam

voor ƒ 5,00
(geldig voor 2 personen)

ƒ 5,00'voor het eerste couponblad, elk volgend couponblad ƒ2,50."

'Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad
kunnen nu voor ƒ 5,00 een couponblad bestellen,
waarop 25 voordeelbonnen, geldig voor 2 perso-
nen. Elk volgend couponblad kost ƒ 2,50.

ledere coupon is goed voor een vriendelijke kor-
ting of een aardige attentie, zoals bijv. ƒ 2,50 kor-
ting voor volwassenen (kinderen ƒ 1,00) op een
rondvaart door de Amsterdamse grachten, met
z'n tweeen poffertjes eten voor ƒ 7,- op de Dam,
ƒ 2,50 korting op dinsdag, woensdag en donder-
dag bij een bezoek aan de Amsterdamse biosco-
pen, een gratis plattegrond van Amsterdam bij de
VVV, kortingen en leuke attenties en ga zo maar
door.

Amsterdam wil u graag gastvrij ontvangen. Het
aantal couponbladen, dat u wilt bestellen is on-
beperkt. De aanbiedingen zijn, tenzij anders aan-
gegeven, geldig t/m 31 december 1984. U kunt
zelf bepalen op welke dag u er gebruik van wilt
maken.

HOE BESTELT U?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag
met vermelding van het aantal gewenste coupon-
bladen op postrekeningnr. 260.728 of Raboban-
k-rekeningnr. 39-37.10-580 t.n.v. Het Parool/'n
dagje Amsterdam. De couponbladen worden u
per omgaande toegezonden.

Ze zijn tevens te koop bij het VVV-kantoor voor
het Centraal Station in Amsterdam. En verder bij
alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, als-
mede alle kantoren van Het Parool/Weekmedia.

f '&& '-rl-M \l•, ̂ J &3ii \
tet-.£üsL\

Éénjarige avondopleiding
. meao-havo-atheneum .

Het Luzac College verzorgt een
versnelde cursus MEAO, HAVO
en Atheneum, waar u in één jaar
tijd grondig voorbereid wordt op
de staatsexamens.

Ideaal voor mensen,
- die op korte termijn hun

diploma willen halen (ineens of
via deelcertificaten);

- die afgelopen jaar gezakt zijn
en nu in alle of een aantal
vakken opnieuw examen
willen doen;

- die voor vervolgstudie of
carrière-voortgang hun vak-
kenpakket willen uitbreiden;

- die i.p.v. een 'officieus'
colloquium doctum graag
officieel staatsexamen doen;

- die i.p.v. vrijblijvend schriftelijk
studeren prijs stellen op uit-
voerige studiebegeleiding;

- die in één jaar hun wiskunde,
scheikunde of natuurkunde
van O- tot HAVO-niveau willen
ophalen;

- die staatsexamen Informatica
(MEAO-niveau) willen doen.

Tevens de oplossing voor:
-zittenblijvers 4-HAVO,
2-MEAO en 5 Atheneum, die
door hard werken volgend jaar
tóch hun diploma kunnen halen.
Het Luzac College
behandelt de komplete
eindexamenstof.dusde

laatste 2 schoolklassen, in 1 jaar.
Plaats van studie:
Bronstee Instituut (voormalige
Bronstee-mavo)
Overboslaan 26, Heemstede.
Het Luzac College heeft tevens
vestigingen in gerenommeerde
scholen in Amsterdam, Den
Haag, Heerlen, Eindhoven,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem
en Zwolle.
Vraag de uitgebreide brochure

aan! Bel meteen:
J', 070-547900

LUZAC COLLEGE
Landelijk secretariaat:

Postbus 82284, 2508 EG Den Haag, Tel. 070 - 54 79 00

TE HUUR:
ROYALE 4-KAMERFLAT
1e etage. Burg. v. Fenemaplein.

Direct aan zee gelegen.
Ind.: hal, woonkamer, 3 slaapkamers, keuken,
badkamer met ligbad, toilet en berging,
2 balkons. Huur f 1300.- p.m. incl. stook- en

servicekosten.
Tel. 03402-4 62 79

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Net werkend meisje
zoekt

ETAGE
welke opgeknapt

moet worden.
Bellen tijdens
kantooruren
1 7741

iimniiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiimim

l FOTO QUELLE j
Compleet foto/film- =

assortiment, voordelig =
afdrukken en |
ontwikkelen. =

DROGISTERIJ |
MOERENBURG I

Haltestraat 8 |
Zandvoort |

SiiiiiimiimiiiiimmiiiiimiiiiiiiMiff

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

TE HUUR:

gemeub.
KAMER
Tel. 1 51 82
na 19.00 uur.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon
13212

auto - brand - leven
alle verzekeringen

TE HUUR GEVRAAGD
voor tijdelijk,of evt.

permanent:

woonruimte
met 4 slaapkamers.

Te betrekken binnen
2 maanden.

Tel. 02205-17 77

HEERLIJKE

VRUCHTENGEBAKJES
R. v. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 1 50 01

Een gouden medaille voor
bloemen en planten van...

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist

in al uw Haltestraat 65 - Zandvoort
bloemwerken. Tel. 1 20 60

Ejnm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

AUGUSTUS 1984
Voor de leden komt beschikbaar:
1. de flatwoning

CELSIUSSTRAAT 142
Bestaande uit: 1 woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, blok-
verwarming.
Huur: f 471.90 per maand.
Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan:
• 2-persoons huishoudens;
• (onvolledige) gezinnen.

De toewijzing van de woning geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende ,puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen
van woningen'. Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk punten-
systeem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
• het rangnummer van de vereniging;
• uw geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem

echter minus het aantal punten voor het onderdeel: duur van in-
schrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 14 augustus vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren. Reacties kunt u deponeren in de
brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur
verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het college van burgemeester en wét-
houders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige
toewijzing zal eerst op vrijdag 17 aug. a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje
aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

RUILRUBRIEK AUGUSTUS 1984
?

1. Aangeboden: beneden-duplexwoning, NIC. BEETSLAAN,
1 woonkamer, 1 slaapkamer, schuur, douche, tuin op het zuiden.
Huur: f 159.- per maand.
Gevraagd: grotere woning, minstens 3 kamers.

2. Aangeboden: 2-kamerwoning, TROELSTRASTRAAT
(Sonnewende).
Huur: f 375.- per maand.
Gevraagd: 3-kamerwoning, geen flat.

3. Aangeboden: 4-kamerflatwoning, FLEMIIMGSTRAAT.
Huur: ƒ430.20.
Gevraagd: kleinere woning, begane grond.

4. Aangeboden: 1 woonkamer, 1 slaapkamer, douche,
TROELSTRASTRAAT (Sonnewende).
Huur: / 373.80.
Gevraagd: eengezinswoning.

5. Aangeboden: 1 woonkamer, 1 slaapkamer, douche,
BREDERODESTRAAT.

, Huur: f 500.- per maand.
Gevraagd: 1 woonkamer, 1 slaapkamer in rustige omgeving (zuid).

6. Aangeboden: eengezinswoning, VAN LEEUWENHOEKSTRAAT.
Huur: f 303.90.
Gevraagd: eengezinswoning in Nieuw Noord (liefst Voltastraat,
Kamerlingh Onnesstraat).

Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woning-
ruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin
staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rang-
nummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt dat volgt op het, op 't
moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt uit-
sluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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Jazz behind the beach één groot feest

leien Shephcrd op zondagmorgen.

ZANDVOORT - Jazz is... be-
veging, jazz is... ook Zandvoort.
en conclusie na drie dagen van

juur jazz-genot in de badplaats,
en feest dat niet ontsierd werd
loer vechtpartijen, moeilijkhe-
3en of andere verstorende ele-
nenten.

Het achtste Jazz behind the
D'each werd gekenmerkt door on-
ermoeibare musici, een onver-
noeibaar publiek, en een vlekke-
oze organisatie.

'Het begon al vroeg op vrijdagvond,
ïad de hemel zich de hele dag al wat
Ireigend boven de badplaats uitge-
trekt, juist toen het Jazz behind the
)ar" zou losbarsten, ontlaadde zich
ok deze en in een minimum van tijd

Jazz-klanken overspoelen badplaats
van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
stroomde het water door de goten en
straten. Wie zou denken dat deze te-
genvaller ook betekende dat het jazz-
gebeuren m het water zou vallen
kwam bedrogen uit.

Integendeel, de musici speelden
veelal onverdroten verder (zoals The
New Combo op het Dorpsplein en in
de Haltestraat, Saravah en de Ruud
Jansen Band). Het publiek reageerde
laconiek op de regen, drupte het dan
kwamen de paraplu's tevoorschijn,
en was het droog, dan werden ze weer
dichtgeklapt. De toeschouwers zon-
der bescherming tegen de regen
vluchtten pp natte momenten de
dichtstbijzijnde bar binnen, en was
het droog, dan kwam men weer naar
buiten. Hierdoor ontstond een op en
neer gaande beweging van binnen
naar buiten en vice versa.

Maar kapot te krijgen was deze
vrijdagavond niet, de vele plensbuien
en overlast voor ondernemers ten
spijt. (Want hoeveel malen werd er
met bezemstelen het tentdoek boven
de divers terrassen van overtollig re-
genwater ontdaan? Soms iets te
hardhandig, zoals bij Chin Chin,
waar men besloot dan toch maar het
tentzeil te verwijderen).

Ondanks de regen bleven de open-
luchtpodia bemand, en de man die
op de gedachte kwam op deze wijze
een extra dimensie aan het jazz-be-
hind-the-bar gebeuren te geven, ver-
dient zonder meer alle lof.

\bsoluut hoogtepunt: Pia Beek in een optreden met Jaap Dekkers Boogie Set.

Stichting Gildehuis start
met meester -opleidingen

HAARLEM - Per l september zal
de Stichting Het Gildehuis starten
met een eerste opleiding meester-
immerman volgens het oude sys-
eem van leren door doen onder bege-
eiding van „güdemeesters". Als gil-
demeesters zullen optreden de heren
r.B.J. Hofmeyer, coördinator van de
Stichting Vakgroep Restauraties,
S.P. Houtman, voorman van H.J.
Jurriens Aannemingsmij. B.V. en ir.
M.E. van Bleek, medewerker bij de
afdeling Monumentenzorg van de ge-
meente Haarlem.

De eerste opleiding zal een beperkt
aantal aspirant-gildeleden kunnen
opnemen. Gedacht wordt aan vier as-
jiranten, waarvan er zich inmiddels
één heeft aangemeld. De aspiranten
moeten bereid zijn om in de avondu-
ren en op de zaterdag met hun am-
bacht bezig te zijn. Behalve het vol-
?en van lessen in tekenen, materiaal-
cennis en technieken zullen zij zich

door middel van eigen ontwerp en
uitvoering dienen te bekwamen in
het timmervak.

Doordat de Stichting zich heeft
aangesloten bij de Vereniging van
Giïdes in Frankrijk, met vestigingen
in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland,
Denemarken, Engeland en Canada,
kunnen de aspiranten gedurende de
circa vier jaar durende opleidingen
zich pok in het buitenland bekwa-
men in hun ambacht.

De bedoeling is dat de komende ja-
ren het gildehuis op deze wijze de op-
leiding in diverse ambachten zal
gaan organiseren. Al naar gelang zich
meester-vaklieden aansluiten bij de
stichting, kunnen deze opleidingen
worden gestart. De opleidingen wor-
den namelijk uitsluitend door mees-
ters in het vak, die tevens in de prak-
tijk werkzaam zijn. gegeven. De op-
leidingen kunnen alleen gevolgd wor-
den, nadat eventueel via de stichting

Ondanks de regen viel het jazz-bchind-the-bar-gebeurcn niet in het water.

Hoogtepunt
Hoogtepunt uiteraard was op-

nieuw de bakermat van het jazz be-
hind the beach-festival, het Gast-
huisplein. De bloembakken bleken
voor dit evenement niet voor niets
verwijderd. Op een zonovergoten
plein konden zaterdag en zondag ve-
le duizenden jazz-liefhebbers genie-
ten.

Absoluut hoogtepunt van het festi-
val was ongetwijfeld het optreden
van Pia Beek en Jaap Dekkers Boog-
ie Set.

Overigens viel hier tot in de kleine
uurtjes te genieten van bekende for-
maties zoals The Broads, Lazy
Mam's jazz Orchestra, de Belgium
Swing Band en André Valkering &
Anneke de Bruin.

De hardrock-muziek van „Phae-
dra's Bluesmakers" duurde aan het
einde van het programma langer dan
werd verwacht. Tegenvaller daarna
was het onklaar raken van de appa-
ratuur juist toen Batida met José Ko-
ning het concert zouden besluiten.
Veel bezoekers bleven toch nog
wachten, doch een groot deel ver-
trok, jammer het gaf een wat anti-cli-
max aan een verder uitstekend con-
cert.

Een geluk hierbij was. dat de tijd
van de muziekvergunning niet exact
gehandhaafd hoefde te worden, hier-
voor een compliment aan de aanwe-
zige Hermandad, die gedurende de
drie dagen jazz een wakend oogje in
het zeil hield, doch praktisch niet in
aktie behoefde te komen.

Swingend
Zondagmorgen beleefde het Gast-

huisplein opnieuw een grote invasie,
nu van de mensen die de mterkerke-
lijke samenkomst van de Jazz at the

Foto Berlott.

een baan bij een deelnemend bedrijf
voor de aspirant-gezel is gevonden.
Nadere informatie is te verkrijgen bij
de Kamer van Koophandel te Haar-
lem, tel. 023-319017 toestel 21.

church bijwoonden. Ds. Boeymga en
pastor Van Kilsdonk verzorgden de
teksten terwijl de samenzang werd
geleid door Helen Shepherd die assis-
tentie had gekregen van de formatie
van Ruud Jansen.

Een wat vreemde belevenis, het
„Daar ruist langs de wolken" op deze
wijze vertolkt te zien en horen, doch
de aanwezigen hebben ervan geno-
ten.

In de middaguren konden de lief-
hebbers, evenals trouwens zaterdag-
middag terecht op een zonnig strand.
waarbij tal van paviljoens bomvolle
terrassen erop wezen dat ook jazz en
zon uitstekend samengaan.

Degene die geen zand aan de voe-
ten wilde hebben, luisterde op de ro-
tonde naar de jazz-klanken die van
het strand opklonken, ook hier was
sprake van een bijzoder ontspannen
sfeer.

Het Jazz behind the beach werd
tenslotte in de openlucht besloten op
het Gasthuisplem. The Limpickles
zorgde hier voor een warme sfeer met
hun klanken uit het Caraibisch ge-
bied, die wonderwel paste bij de tem-
peraturen. Men kon in Zandvoort
moeilijk afscheid nemen van het jazz-
festival, want ook de Midgetown
Jazzband bezette nog geruime tyd
het podium op het oude plein voor-
dat echt het sein tot stoppen werd ge-
geven

Voor de liefhebbers was dit geen
bezwaar, want men verdween weer
binnenkamers omdat in veel etablis-
sementen ook in de avonduren nog
jazz kon worden beluisterd.

Maandagmorgen in de vroege uren
verklonken de laatste jazz-klanken,
en men zal tot volgend jaar augustus
moeten wachten, wil Zandvoort op-
nieuw omgetoverd worden tot het
dorp van de jazz.

ry*'^'''*•"*sÉtf < ' •'~"'• 'J"yf^1~i^yvy-JSKV

Op een zonovergoten Gasthuisplein werd intens genoten van de muziek.

Collectanten
gevraagd

ZANDVOORT - Het Koningin
Wilhelmina Fonds zoekt ook dit jaar
weer mensen die bereid zijn zich twee
of drie avonden in te zetten om geld
in te zamelen voor de kankerbestnj-
ding. Deze inzameling zal worden ge-
houden van 20 augustus tot 2 sep-
tember. Het collecteren is dit jaar
iets aantrekkelijker gemaakt, door-
dat het Fonds voor de collecte bro-
chures laat verspreiden met daarin
informatie over het onderkennen van
kankersymptomen en de stappen die
men in dt geval kan nemen. De bro-
chure bevat ook adressen van organi-
saties van kankerpatiënten en van
het Voorlichtingscentrum van het
Koningin Wilhelmina Fonds, zodat
iedereen weet waar hij of zij terecht

kan met vragen. Het ingezamelde
geld gaat niet uitsluitend naar de
voorlichting, het overgrote deel
wordt besteed aan wetenschappelijk
kankeronderzoek. Het KWF is daar-
bij volledig afhankelijk van de bijdra-
gen van de bevolking. En de ervaring
heeft geleerd: hoe meer collectanten,
hoe groter de opbrengst. Collectan-
ten kunnen zich aanmelden bij F. Ar-
noldt, Ten Kate Plantsoen l, Zand-
voort, tel. 02507-14886.

Vrijwillige Hulpverlening^

Ernstige val
ZANDVOORT - Een 75-jange m-

woonster uit Zwolle klaagde over
pijn in haar rug, nadat ze was geval-
len op de trap van een horecabedrijf
aan het Raadhuisplem. Ze wilde oor-
spronkelijk niets weten van een be-
zoek aan het ziekenhuis, maar nadat
ze was onderzocht door een arts en
alsnog naar het Mannehospitaal
werd overgebracht, bleek ze toch vrij
ernscige gevolgen van de val te heb-
ben. De foto's toonden namelijk aan
dat ze haar heup had gebroken. De
vrouw zal enige tijd in het ziekenhuis
moeten doorbrengen.

Hier is dan weer de wekelijkse
aflevering van het Rekreade-
krantje in de grote krant, be-
stemd voor alle kinderen die in
Zandvoort wonen of logeren.
Vanaf zondag valt er weer veel
te beleven want de nieuwe Re-
kreade-teams hebben weer een
heleboel dolle avonturen voor-
bereid.

De kinderen in Noord moeten
weer verzamelen bij het Stekkie,
Fahrenheitstraat 7. Daar is het
thema voor deze week: ..Tjoeke,
tjoeke tjoek, de trein vertrekt".

Op maandag springen de hol-
bewoners van 10 tot 12 uur en
van 3 tot 5 uur uit de band. Wat
dat precies betekent zullen jullie
nog wel merken, maar dat het
iets geks wordt is zeker.

NOE BPkkpr wordt het op dins-
dagmorgen en -middag want
dan heet het programma:
„Auaupaupauw" maar we ver-
klappen nog niet wat dat bete-
kent. Op dinsdagavond om 19
uur vertrekken jullie allemaal
vanaf het Stekkie voor de Vos-
senjacht.

Woensdag belooft een span-

nende dag te worden, want dan
gaan jullie de jonkvrouw red-
den.

Op donderdag kunnen jullie je
de hele dag bezighouden met de
mode van nu.

Vrijdag belooft ook weer een
bijzondere dag te worden, dan
wordt er namelijk een UFO in
Zandvoort gezien, dat is een
vreemd voorwerp dat door de
lucht vliegt en waarvan nie-
mand precies weet wat het is.

De tijden voor alle dagen deze
week zijn van 10 tot 12 uur
's morgens en van 15 tot 17 uur
's middags. De kosten bedragen
ƒ 1.- per morgen of middag en
twee piek voor de hele dag.

De kinderen die in Zuid wonen
moeten ook deze week weer
naar het jeugdhuis achter de
hervormde kerk gaan. Over het
programma dat ze daar voor jul-
lie hebben opgesteld willen we
ook wel iets verklappen. Het
thema voor deze week is: „De
tijdspringer". Met deze tijd-
springer gaan ze naar: sprook-
jesland, muziekland, Mars en de
maan, de oertijd, de riddertijd,
spelletjesland en natuurlijk ook

luilekkerland. Op dinsdagavond
is er ook een Vossenjacht, die
om 19.30 uui start op het Jan
Smjerplein.

Voor de kinderen in Zuid geldt
ook dat de tijden voor deze week
weer 's morgens van 10 tot 12
uur en 's middags van 15 tot 17
uur zijn. De kosten bedragen
ƒ 1.- per morgen of middag en
ƒ 2.- voor de hele dag.

Poppenkast
Ook deze week zullen er weer een

aantal poppenkastvoorstellingen
worden gegeven, met daarbij volks-
dansen.

Voor de kinderen in Noord is dat m
het Winkelcentrum op zondagavond
vanaf 18.30 uur en op donderdag-
avond, ook vanaf 18.30 uur.

De kinderen in Zuid kunnen op
zondagavond van een poppekast-
voorstelling genieten vanaf 19.15 uur
op het Jan Snijerplein en op donder-
dagavond. zelfde plaats, zelfde tijd.
Ook deze keer weer een gulden per
keer meebrengen.

Stuifzand l
PLEZIERIG - Zondenneer, het bericht op de voorpagina dat na
wijs beraad -- het college bereid z.s de ondernemers toch vergun-
ningen te verlenen voor het houden van festiviteiten aan de voor-
avond van de Grand Prix - plezierig ook dat wij de brenger van
het goede nieuws waren»

Plezierig - of zelfs een succesvol het bericht dat de twee Zand-
voortse roeisters toch met een medaille naar huis keren - want
wie van ons is er eigenlijk in het bezit van een olympische medail-
le? - Zijn er Zandvoorters of inwoners die ooit een medaille heb-
ben behaald? - opdat ze ons dit laten weten»

Plezierig -feestelijk zelfs -- was het jazzfestival dat niet door
wanklanken werd verstoord - plezierig ook dat de golf van ge-
weld langs Zandvoort trekt -- kan men niet dankbaar genoeg
voor zijn»

Goed nieuws ook dat gestart wordt met „meesteropleidingen"
wanneer wij hel goed beschomcen - bijna een krant vol goede
nieuwtjes -- en leuke plannetjes - zoals de Solexrace op zater-
dagavond - hei touwtrekken - de horecarace en nog wel het één
en ander op sportgebied - wanneer het weer wal somber is -
lemmnste een „zonnige krant"»

Tobber zat ook met wat dove oortjes van de jazz in liet zonnetje
en bracht een leuk ,,kattennieuwtje" mee»

Tijdens een kattenshow in Kopenhagen is vorig weekend de 1
blauwe jonge kater van de familie Molenaar uit de Nieuwstraat '
bekroond met de titels „beste variëteit", „best in show", en ..best «J
of the best" plus nog een keer de „beste langhaar kat van de
show"»

Bovendien ontving de familie nog eens een exta prijs van de
Deense jury met de opmerking „dat in de 15 jaar dat de voorzit-
ter van de jury dit werk deed ze nimmer zo'n superkat ivas tegen-
gekomen"»

Het superprijzen beest schijnt nu tien maanden te zijn en het
ziet er naar uit dat er ook nog wel prijzen behaald zullen worden
in de toekomst wanneer hei poezebeest naar tentoonstellingen
afreist in Parijs, Boedapest en Charville (Fr.)»

„Ik ga dat jonge knulletje toch een keertje opzoeken, want hij
moet natuurlijk niet verwaand worden, want zoiets heb je niet
zelf in de hand, datje zo mooi bent bedoel ik", zei Tobber, nadat
hij uitgebreid kennis had genomen van alle prijzen die de kater
van de familie Molenaar had gewonnen.

„Zie je wel", sprak hij tevreden, en likte zich uitgebreid de po-
ten, „zie je wel, dat ik wel gelijk had, dat ze heus wel eens een wijs
besluit kunnen nemen, niet om het één of ander, maar het is best
leuk ook 's een keer gelijk te krijgen - denk je dat ik daar een
pieterpeuterig prijsje voor zou kunnen krijgen?"»

V/ij hebben deze hoop gelijk de bodem ingeslagen - een eigen-
wijze kater daar valt nog mee te leven -- maar een verwaand
mirakel zeker niet - dus hebben wij hem verteld dat er van prijzen
geen sprake kan zijn»

„Dan geen prijs", schokschouderde hij, „maar ik ga wel een
prijs uitdelen - kijk ik zit natuurlijk de hele zomer op het strand
- en dan denk jij natuurlijk dat ik het contact met het dorp ver-
lies - nou dat is niet zo -- dat vertel ik je even - omdat je anders J
denkt dat ik niet weet waarover ik het heb»

wij hebben iets gemompeld en wijselijk onze mening maar voor
ons gehouden»

„Nou kijk het zit zo - vroeger was het daar in die kleine
straatjes die uitmonden in de Haltestraat -- helemaal niet gezel-
lig - ik bedoel echt iets uit 1919 of daaromtrent zo naargeestig - J
nu zijn de bewoners enkele jaren geleden - ik bedoel dus de Ko-
ningsstraat, de Willemstraat en de Kanaalweg begonnen met
daar verandering in aan te brengen - dat hebben ze niet alleen
gedaan - de gemeente heeft meegeholpen - maar het ziet er nu
toch zo leuk uit met al die kleine tuintjes en die bomen - daar wil
nog wel eens een vogeltje ook in ziten - maar daar heb ik het niet
over - nu is er zelfs een hekje geplaatst - hartstikke leuk hek-
werk al zeg ik het zelf- nou nu heb ik mij weer laten vertellen -
dat niet iedereen dat hekje mooi vindt en dat het weer weg zou
moeten - nou kijk, dat zou ik jammer vinden -- er schijnt zelfs
oorlog over gemaakt te worden - en dat is iets dat ik niet begrijp
-je moet toch wel een goede reden hebben om dat iveer weg te
laten halen - weet jij waaron ze dat nu willen?????"

We hebben gezegd dat wij niet van een hekje afweten - dat wij
zelfs eens een kijkje zullen gaan nemen - maar dat het waar-
schijnlijk geruchten zijn - en geruchten vinden momenteel in het
vochtige en koude klimaat een goede voedingsbodem»

Tobber was het daar mee eens -ja want wat ik soms in andere
kranten lees - dat hou je niet voor mogelijk - allemaal oude koek
- die wordt opgediend alsof het nieuws is - dan weer commentaar
van de andere kant - en er zijn zoveel gezellige dingen.te doen -
nee daar heb je gelijk in - het zal wel weer loos alarm zijn. geluk-
kig maar.

Zielstevreden knapte hij een uiltje - hij moest nog uitrusten
van al het jazz en moed verzamelen voor het knalpotten en brom- 2
geweld zaterdagavond op „zijn" plein» •\

Dat was het dan - de krant is klaar - voetjes op tafel - tot de |£
volgende week»

•vww5

Meer bloeiende yucca's dan verwacht
ZANDVOORT — Niet alle yucca's zijn gelijk, en er bloeien veel meer yucca's dan aanvankelijk werd aangenomen.

Dat is de consatcnng na de vele fraaie planten te hebben aanschouwd die momentcel Zandvoorts tuinen sieren.
Bijzonder jammer dat geen kleurenfoto's geplaatst kunnen worden, want op bovenstaande foto bloeien vijf yucca's.
Dat is in de tuin van de familie Lohman aan de Cort v.d. Lmdenstraai, die twee jaar geleden werd aangelegd. „Geen
tien jaar hebben wij moeten wachten, maar slechts twee jaar en ze bloeien alle vijf', meldt een trotse eigenaar van
deze fraaie planten.

In de Falirenheitstraat in de uin van de familie De Jong ook een bloeiende yucca. Dit is een uniek gebeuren. De
planten zijn veertien jaar geleden meegebracht door deze familie uit Italië, ze werden achtereenvolgens in de Friese
klei in Heerenveen geplant, waar men toen woonde, en verhuisde mee naar Nijmegen. Daarna werden ze weer m
Zandvoorts zandgrond gepoot toen de familie m de badplaats kwam wonen. Ze hebben nog nimmer gebloeid, maar nu
ook hier fraaie bloeien. Dit is een i/ucca van de agavesoort, een plant met een stevige stam

Helaas geen foto van deze laatste bloemen, want de melding kwam te laat binnen.

Bloeiende jueca's in een bloeiende tuin aan de Cort \.d. Lindcnslraal.

(Advertentie)

D
AMSTERDAMSE
ONTW
MODE 84/85

presenteren zich op zondag 9 september
a.s. tijdens de manifestatie AMSTERDAM
MODESTAD in de theatertent op de DAM

in Amsterdam vanaf 16.00 uur.

Toegangskaarten voor deze show a ƒ 15,-
per persoon zijn reeds nu verkrijgbaar bij
alle kantoren van HET PAROOL in en om

Amsterdam.
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Prindle kampioenschappen
wind in de zeilen

ZANDVOORT - Het leek erop
dat de wind opnieuw verstek zou
laten gaan bij een watersporteve-
nement m Zandvoort. Op zater-

•dag kon de eerste Prindle zeil-
wedstnjd. tijdens het open Ne-
derlandse kampioenschap niet

• doorgaan. Gelukkig kon die dag
toch een race worden afgewerkt

.en op zondag verliep het geheel
'perfekt. Toen konden drie races
'worden gehouden m de Prindle
15, 16 en 18 en viel er van een le-

Lvendige strijd te genieten.
Een sterk veld deelnemers had zich

voor deze kampioenschappen aange-
:meld, waaronder drie Duitsers, die
echter geen potten konden breken
Het ging hooidzakelijk tussen de Hol-

" landers waarbij enige Zandvoorters
tot goede resultaten kwamen. Zo
toonde Rene Bos, m de Prindle 15,
zijn klasse en veroverde het kam-
pioenschap. Bij de Prindle 16 kwa-
men vader en zoon Rob en Ronald
Bossmk tot een goede prestatie door
een derde positie op te eisen

. Het prima zeilweer op zondag zorg-
de er voor dat de wedstrijden vlot
konden worden afgewerkt waarbij
opviel het vakkundige stuurwerk van
de deelnemers daar geen der teams
met averij moest worden afgevoerd
door de bijst andsboten

De uitslagen waren Prindle 15 1.
Rene Bos i Zandvoort). 2. Jan Visser
(Almere), 3. Maarten v d. Harst (Sche-
vemngen)

Prindle 16 P. Mauris'Martm v d.
Bunt (Purmerend). 2. Gebroeders
Zeeman (Maarsdijk). 3. Rob en Ro-
nald Bossmk (Zandvoort).

Prindle 18 l M Oudendijk R de
Tombe (Noordwijk). 2 Gebroeders
Hoekstra (Gronmaen). 3. Gebroeders

Eindelijk «'ind op Zandvoort.

Van Rijt (Haarlem)
Komend weekend staan de Euro-

pese kampioenschappen op het pro-

gramma en deze zullen voor het eerst
niet m Zandvoort worden gehouden.
De organisatie, de Zandvoortse wa-
tersportvereniging en de Prindle as-
sociatie wiiken ditmaal uit naar Kat-

wijk, aangezien in Zandvoort het gro-
te kustzeilevenementen is gehouden.
Voor fraaie zeilsport, indien de wind
meewerkt, zal men vrijdag, zaterdag
of zondag moeten zijn m Katwijk.

(Advertentie)

RONDVLUCHTEN
per NLM City Hopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 14.OOuur.
?• 6Oy • per persoon

f.45," kind.tot 12jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. O2O-493252

NLMCityHopper
Fast aiid frietidly v ?

Hoe de duiven
vlogen

ZANDVOORT - De leden van de
vereniging PV Pleines namen on-
langs weer deel aan een wedvlucht
met jonge duiven. De duiven werden
om 12.15 uur m Arras gelost en vlo-
gen over een afstand van 264 km. Om
15.49 uur werd de eerste duif getoond.
Uitslag:

l Nico Bol: 1. 7. 11. 14. 38 en 41
2. P. Peters: 2
3. A. Molenaar. 3. 16. 20, 28. 29 en 42
4. H. Terol' 4. 8. 13, 27 en 31
5. J.B. Koper 5. 6. 12. 15. 24 en 40
6. E. v.d. Meulen 8. 21
7. H. Heilegers• 10. 17.18,19, 30 en 39
8. A.C. Molenaar 22. 23 en 32
9. C. Visser: 25

10 Com. Koper 26
11. J. Knecht: 33
12. Th. Smmge: 34
13. R. Driehuizen: 35 en 36
14. R. Harms: 37
15. H. Steenbergen: 43
16. J. Harteveld- 50

Horeca-wedloop
ZANDVOORT - Na het succes

van vorig jaar, hebben de orga-
nisatoren besloten ook voor 1984
een Horecawedloop te organise-
ren

Deze race is bestemd voor
werknemers(sters) uit de horeca-
sector

Het is de bedoeling dat deelne-
mersisters) zich door het dorps-
centrum begeven met twee gla-
zen ..pils". Degene die zich het
eerst meldt met de grootste hoe-
veelheid vocht nog m de glazen,
kan zich winnaar noemen van
dit Zandvoortse evenement.
Daarbij wordt door een jury wel
gelet op presentatie Dit is één
van de redenen dat de deelne-
mers zich in vakkleding moeten
melden en deelnemen

De start vindt plaats op don-

1984

derdag 16 augustus 's middags
om 15.00 uur/op liet Kerkplein,

de route die gelopen moet wor-
den is: Kerkplein, Kleine
Krocht, Gasthuisplem, Dorps-
plein. Kerkstraat, Raadhuis-
plein, Haltestraat, Zeestraat,
Boulevard, Rotonde Kerk-
straat. De finish bevindt zich op
het Kerkplein.

„Een rondje horeca" waarvoor
een fraaie wisselbeker vorig jaar
beschikbaar werd gesteld door
Lida Bromet Mode van de Grote
Krocht. Verder ontvangt de eer-
ste prijswinnaar tickets voor een
driedaagse trip naar Parijs voor
twee personen.

Inlichtingen en organisatie
heeft Hans Bank, tel.: 16972, het
inschrijfgeld bedraagt ƒ 25.- per
persoon (mag ook door de werk-
nemer worden voldaan). Aan-
meldingen bij Café Koper, Kerk-
plein 6, tel. 02507-13546 of op de
Camping Sandevoerde (Hans
Bank), tel. 02507-16972.

Ook de oudere duiven vlogen een
wedvlucht. Zij werden om 12.30 uur
gelost in Peronne en vlogen een af-
stand van 1294 km. Hierbij werd de
eerste duif om 16.36 uur getoond Uit-
slag:
1. E v d. Heulen: l, 6. 8 en 9
2 R. Dnehuizen- 2 en 11
3. J.B. Koper: 3. 7 en 14
4. H. Terol: 4
5 P Peters: 5
6. H. Lansdorp: 10
7. H. Heilegers: 12
8. J.P. Heeremans: 13

Fietscrosswedstrijd
ZANDVOORT - Aanstaande zater-

dag worden op de crossbaan in Zand-
voort-Noord open wedstrijden gehou-
den. Deze door de Zandvoortse Fiets-
crossvereniging georganiseerde wed-
strijden beginnen om 14.00 uur ter-
wijl van 12.00 tot 13.00 uur ingeschre-
ven kan worden. Open wedstrijden
betekent dat deze voor iedereen toe-

ankelijk zijn. Voor clubleden zijn de
kosten ƒ 2.50 en voor niet-leden ƒ 4.-.

De wedstrijden zijn onderdeel van
iiet clubkampioenschap waarvoor na
zaterdag nog twee wedstrijddagen in
aanmerking komen. Gezien het suc-
ces van de vorige fietscrossen wordt
nu eveneens felle strijd verwacht op
de baan aan de Thomsonstraat.

Nederlands succes
in Hockenheim

HOCKENHEIM - Bij de Grote
Prijs van West-Duitsland, die afgelo-
pen zondag op Hockenheim werd
verreden, hebben de Nederlandse rij-
ders voor goede resultaten gezorgd.
Huub Rothengatter eindigde m de
Grand Prix op een eervolle tiende
plaats, hoewel hij in zijn reservewa-
gen had moeten starten. Daarvan
was de wegligging allerminst naar
zijn zin. Bovendien verloor hij tijdens
de wedstrijd steeds meer versnelhn-
gen, omdat deze dienst weigerden.
Hoewel hij met zijn tiende plaats te-
vens de laatst geklasseerde rijder
was, ontving de Nederlander toch
complimenten van zijn team, dat be-
wondering had voor zijn doorzet-
tingsvermogen.

De wedstrijd werd gewonnen door
Alain Prost m zijn Marlboro McLa-
ren, gevolgd door Niki Lauda in een
identieke wagen. Derek Warwick in
de Renault Elf wist beslag te leggen
op de derde plaats. Aanvankelijk lag
Elio de Angelis aan de leiding in zijn
John Player Special-Lotus Renault,

maar hij moest na acht ronden opge-
ven met een defecte motor. Nelson
Piquet die daarna de eerste plaats
bezette in zijn Brabham-BMW, gaf
dertien ronden later op met versnel-
lingsbakproblemen. Vanaf dat mo-
ment werden de twee Marlboro
McLarens niet meer bedreigd.

Bij de Grote Prijs van Nederland,
die op 26 augustus op Zandvoort ver-
reden zal worden, komen zowel Lam-
mers als Formule 1-coureur Huub
Rothengatter in aktie.

Voetbaltoernooi
ZANDVOORT - Komende zondag

organiseert TZB het vierde Dr.
C.F.M. Robbers Voetbaltoernooi op
de velden aan de Kennemerweg.
Vanaf 12.00 uur strijden acht teams
om in het bezit te komen van de be-
ker. Uit de namen van de deelnemen-
de ploegen blijkt dat het een sterk
bezet toernooi is. Behoudens het or-
ganiserende TZB komen in het veld
KHFC, BSM, Alliance, De Brug, Ter-
rasvogels, Waterloo, Concordia. De fi-
nales worden gespeeld om 16.00 uur
en de prijsuitreiking is direkt na af-
loop van deze partijen.

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

KOOBJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! l

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

(ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALIATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 8225

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendïa's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18.15 en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62/3 - 2042 BT Zandvoort
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87.

Wanneer is het nu wél,
en wanneer géén ̂ hittegolf
Het landelijk ochtendblad De
Telegraaf heeft onlangs nogal wat
bombarie gemaakt over een hitte-
golf die door het Belgische KMI te
Ukkel m de persoon van Armand
Pien werd voorspeld, terwijl ons
eigen KNMI in De Bilt een wat
andere mening was toegedaan.
Wat was er precies aan de hand?

Op vrijdag 27 juli jl. berichtte
genoemde krant dat weerkundige
Armand Pien voor Belgiè, maar
ook voor Nederland, voor de ko-
mende week een hittegolf voorzag
met temperaturen van 25 tot 30
gr. C. De meteorologen in De Bilt
zagen het evenwel wat minder op-
timistisch in. Weliswaar deden
computerkaarten voor de maan-
dag en dinsdag daarop vermoe-
den dat het warmer zou worden,
zo'n 23 a 25 gr. C., maar omdat de
kans op onweer gelijktijdig zou
toenemen, zou er van een besten-
dige mopi-weerperiode nog geen
sprake zijn. De volgende dag wer-
den de vijfdaagse weersvooruit-
zichten van De Bilt enigszins in
positieve zin bijgesteld; er werd
nu melding gemaakt van een tem-
peratuurstijging tot zomerse
waarden, d.w.z. een maximum
temperatuur van 25 gr. op zon-
dag, 27 gr. op maandag en 25 gr.
op dinsdag. Doch een afkoeling
naar circa 20 graden met onweer
leek nadien onafwendbaar.

Een terugblik op de jongste
warmteperiode leert ons dat deze
inderdaad maar drie dagen heeft
geduurd, van zondag 29 juli tot en
met dinsdag 31 juli, precies zoals
het KNMI had voorzien. Er werd
een serie van drie zomerse dagen,

waarvan één tropische, geboekt.
Mijdrecht kwam tot 25,5 gr. C. op
zondag, 31,0 gr. C. op maandag en
27,8 gr. C. op dinsdag.

Op l augustus kwam diezelfde
krant met het opzienbarende
nieuws dat de hittegolf, die het
KNMI niet verwachtte, toch was
gekomen en dat de Belgische
weerman gelijk had gekregen,
waardoor deze onbetwist de ge-
lukkige winnaar was geworden.
Blijkbaar weet deze krant dan
niet wat men onder een hittegolf
verstaat en ook niet hoelang een
week duurt.

In vakkringen wordt van een
hittegolf gesproken, wanneer er
tenminste drie tropische dagen
zijn geweest, ol vijt zomerse dagen
van 25 graden of hoger met daarin
tenminste drie tropische dagen.
Welnu, noch het amateurstation
Mijdrecht, nog enig KNMI-sta-
tion voldeden aan het critirium
van een hittegolf, zodat het KNMI
beslist geen „gezichtsverlies"
heeft geleden, zoals de krant deed
voorkomen. Integendeel, de voor-
spelling bleek zelfs tamelijk goed
uitgekomen te zijn. Zeer merk-
waardig vond ik daarom het com-
mentaar van één van de KNMI-
mensen: „Eerlijk is eerlijk, we
hebben het mis gehad". Ongetwij-
feld moet deze man, toen hij dit
zei, last hebben gehad van de
warmte.

De kritiek op het KNMI, die
zich vooral richt op de veel te
vaak naast de waarheid zittende
vooruitzichten, kan ik wel begrij-
pen. Immers, lang aanhoudend
slecht zomerweer maakt de mens
prikkelbaar. Jammer evenwel dat

"door/Payl Dekkers"'•

De Telegraaf hieraan wenst mee
te doen en dan ook nog, zoals we
gezien hebben, volkomen ten on-
rechte. Maar intussen heeft de
warmtegolf wel weer heel wat stof
opgeleverd om te praten over ons
grillige Nederlandse klimzaat.

Stratocumuluswolken
In het artikel van vorige week

over Stratocumuluswolken is
door het wegvallen van een regel
een storende fout geslopen. Over
de kleur van deze wolken had
moeten staan: lage stapelwolken
dus, waarvan het bovenste deel
uit lichtgrijze cumulus bestaat,
terwijl het onderste deel meer een
grauw, donkere tint heeft, deels
omdat dit in de schaduw van de
wolk ligt.

Warme nacht
De maand augustus is met al-

leszins redelijk zomerweer van
start gegaan. Met uitzondering
van de regenachtige donderdag 2
augustus (18 gr. en l'/2 mm neer-
slag) wist de temperatuur in
Zandvoort bijna iedere dag de 20
graden-grens te overschrijden. In
het weekeinde werd op zaterdag
een maximum van 24,2 gr. C. en
op zondag 22,4 gr. C. afgelezen.
Nog even terug naar de warme
laatste julidagen. Opzien baarde

Zomertraining bij AFAFA
verloopt succesvol

ZANDVOORT - Een maand gele-
den startte in Zandvoort de zomer-
training van de AFAFA. Dit jaar is er
echter een verandering in de opzet
van deze trainingen. Er wordt name-
lijk getraind in twee groepen, een
groep voor beginners en een groep
voor gevorderden.

De beginnersgroep is voor degenen
die nog nooit gelopen hebben of die
wel aan sport doen maar een slechte
conditie hebben. De groep voor de
gevorderden is voor degenen die het
hele jaar fanatiek sporten maar in de
zomer stoppen. Dat deze opzet zeer
geslaagd is blijkt wel uit de resulta-
ten. De beginners kunnen in hun ei-
gen tempo de conditie opbouwen
zonder dat de gevorderden daardoor
worden geremd. Het conditiepeil is
bij de beginners dan ook al aanmer-
kelijk hoger te noemen dan een
maand geleden. Dit is vooral te zien
aan de steeds grotere afstand die zon-

der pauze kan worden overbrugd. De
sfeer binnen de groep is erg goed, dit
is ook een eerste vereiste om tot goe-
de resultaten te komen.

Ook de gevorderen zijn enthousiast
over de training. Hun conditie neemt
nu in de zomer toe in plaats van de
gebruikelijke terugval tijdens de zo-
merstop. Hierdoor is hun conditie in
het begin van het nieuwe seizoen al
direct goed. Er kunnen nog steeds
meer deelnemers op deze trainings-
ayonden worden geplaatst. Degene
die hiervoor interesse heeft kan zich
op vrijdagavond melden om 19.45 uur
bij de tunnel-oost (Dumtjesveld cir-
cuit). De trainingen die tot en met
september zullen worden gehouden
kosten totaal slechts ƒ 15.-. Dit be-
drag is laag gehouden omdat slechts
de kosten van AFAFA gedekt moe-
ten worden. Voor nadere inhchtin-
gen, tel.: 02507-16496, 16157, 13115. Beginners tijdens^ de warming-up.

Evenementen
ZANDVOORT - Voor de komende

week zijn de navolgende evenemen-
ten door de Stichting VVV gepland:
t/m 24 augsutus:

Rekreade: in Noord in 't Stekkie,
Fahrenheitstraat; in centrum in het
Hervormd Jeugdhuis.

Maandag t/m donderdag van 10-12
:n van 15.00-17.00 uur
Vrijdags van 10-14 uur. Entree per

keer ƒ 1.-.

Za. 11 en zondag 12 augustus:
Adac Noordzeecup op het circuit
Za. 11 augustus:
Solexrace, tentoonstelling race-
monsters 13.00 uur Raadhuis-
plein, start 20.00 uur, Gasthuis-
plein
Maandag 13 augustus:
Orgelconcert Hervormde Kerk,
20.00 uur door E. Zwart
Woensdag 15 augustus:
Bridgen Gemeenschapshuis
20.00 uur.
Donderdag 16 augustus:
Horeca wedloop start Kerkplein
15.00 uur, route: Raadhuisplein,
Kleine Krocht, Gasthuisplein,
Dorpsplein, Kerkstraat, Raad-
huisplein, Haltestraat, Zee-
straat, Boulevard, Kerkstraat, fi-
nish Kerkplein.

Popconcerten Dolfirama
Vrijdag 10 augustus:
The Time Bandits, aanvang
20.00 uur.
Zaterdag 11 augustus:
Alex and The City Crews & Mas-
tergenius.

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:
Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Deskundig g d vies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

11-12 augustus 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: C.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Fliermga, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor mforma-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.

WEEKEND: 11-12 augustus 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zaterdag 07.30 uur: dienst in Duitse
taal.
Zondag: 10.00 uur: de heer J. Last-
huis. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman.
Thema: „Ik geloof in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer."
Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Geen dienst in de periode 15 juli t/m
26 augustus.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel/sa-
menzang.
Zondag 8.45 uur: stille viering. 10.45
uur E.V. met orgel/samenzang. The-
ma: „Kleingelovige waarom hebt ge
getwijfeld?"
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. v. Otterloo, Koog a/d Zaan.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. G.
v. Immerzeel, Koog a/d Zaan.
Woensdag 20.00 uur: bijbelstudie/bid-
stond.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
Gedurende de zomermaanden geen
samenkomst. Inlichtingen: tel. 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen,
Raephorststraat
023-244553.

Van
36, Haarlem, tel.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 Ol
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

ZANDVOORT - De waterstande
voor de komende week:

Datum
9 aug.

10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug.
16 aug.

HW
2.38
3.21
3.57
4.36
5.13
5.53
6.29
7.03

LW
10.4!)
11.35
12.13

0.33
1.11
1.51
2.28
3.01

HW
15.11
15.52
16.27
17.06
17.45
18.21
18.54
19.22

LA
23,)
23.5

12.&
13.3
14.i)
14.3
15.J

Maanstanden: 11 aug. VM 17.43 uur..
Spingtij: dinsdag 14 aug. NAP + 10
cm

GERLUKE
IND

Periode: 31 juli-6 augustus:
Geboren: Remco, zoon van Loos

Peter en Van der Werff, Ingrid.
Ondertrouwd: Sonneveld, Maarten

G. en Van Buchem, Helen G.M.; Kits
Dirk L. en Mank, Cornelia M.G.

Overleden: Ter Heege, Francoit
G.L., oud 85 jaar; Ott geb. Stoffels
Antonia, oud 90 jaar; Prins geb. Duü
vis, Hendrika, oud 91 jaar; Van dei
Linden geb. Kamphuis, Jantina, oud
86 jaar.
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Voor / 5,00 één couponblad met 25 voordaelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar / 2,50. Maak
het benodigde geldbedrag met vermelding van het aantal
gewenste couponbladen over op postrekeningnr. 260.72S
of Rabobank-rekeningnr. 39.37.10.580 t.n.v. Het Paroo'/'n
dagje Amsterdam. Do couponbladen worden u per om-
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ZANDVOORT - In een bonte
stoet zijn ze donderdagmiddag
16 augustus weer door het 'dorp
getrokken de medewerkers uit
de horecasector. Uiterst voor-
zichtig balancerend soms met
het serveerblad waarop twee ge-
vulde glazen en een vol koffie-
kopje met duister vocht, weer an-

HÖRECARACE WERD GROOT SUCCES

Bekwaam balancerend kom je ver
deren in een forse pas en een en-
keling dravend, zelfs met een ser-

Hans Bank overhandigd Jan Knotter de eerste prijs, Ellen Folkers van Bacarat is
slechts ten dele zichtbaar, op de achtergrond de man met de twee gezichten, met naast
hem links de andere organisator Frcd Paap.
Foto: Frans Jongen

veerblad aan een touwtje. Soms
verkleed, anderen gekleed in de
dienstkleding, maar allemaal
met veel plezier.

Plezier dat voor de toechouwers
nog werd vergroot door het competi-
tie-element dat er in schuil ging, (je
moest wel zorgen de ruim tweeëneen-
halve kilometer binnen dertig minu-
ten gelopen te hebben, en de contro-
leposten niet te missen, anders werd
je gediskwalificeerd).

Plezier ook op het Gasthuisplein,
waar Simon Waterdrinker voor zijn
veilinggebouw een loper had uitge-
legd. Breeduit gezeten in een rotan-
stoel hield Waterdrinker hierbij de
wacht, en vertelde de deelnemers dat
het verplicht was daarover naar het
Dorpsplein te lopen „anders glijd je
uit jongen, ik waarschuw je maar, en
misschien word je wel gediskwalifi-
ceerd als je hem niet neemt", zo bul-
derde hij tegen de haastige deelne-
mers. Simon had zijn verzetje, want
iedereen „nam" zijn ingelaste hinder-
nis.

Het aantal deelnemers was veel
groter dan vorig jaar, nu waren er
vijfenveertig horecaffers die deelna-
men, waaronder een groot aantal
vrouwen. Voor het publiek een evene-
ment van de eerste orde, want stra-
ten worden niet ontruimd, slechts bij
onoverzichtelijke kruispunten was er
hulp van de politie. „Wij willen ook
geen lege straten, want dan wordt
het echt een hardloppwedstrijd, en
dat is de bedoeling niet. In een zaak

moet een ober ook altijd een hinder-
nis nemen, een klant die onverwacht
opstaat, een hond die voor zijn voe-
ten loopt, allemaal dingen waar je als
ober op bedacht moet zijn. Daarom
willen wij ook geen parcours dat afge-
zet is, dan kun je net zo goed een kor-
tebaandraverij houden en die hebben
wij al in juni", aldus Fred Paap, die
tezamen met Hans Bank ervoor ge-
zorgd had dat ook de Horecarace
1984 weer een groot succes werd.

Veel medewerking was er ook geko-
men van de diverse „bazen", want
donderdagmiddag was er zowel op
het strand als in het dorp veel werk
aan de winkel in deze sector.

Een groot aantal sponsors had ge-
zorgd voor meer prijzen dan vorig
jaar. Lida Bromet was zelf gekomen
om de door haar beschikbaargestel-
de wisselbeker uit te reiken. Haar
rappe hulp aan de jury verleend bij
het bepalen van de hoevelheid vocht
die door de deelnemers werd ingele-
verd. werd in dank aanvaard.

De eerste prijswinnaar was snel be-
kend, Jan Knotter van Esplanada
bracht niet minder dan 690 cc retour,
gevolgd door Ellen Folkers van de Al-
batros met 640 cc. Eenzelfde hoeveel-
heid leverde Wiebe Beekelaar in.
maar hij had over de loop ruim drie
minuten langer gewandeld. Vierde
met 620 cc werd Benny Morits van
paviljoen Freddy & Paul met 630 cc,
en de vijfde'plaats was voor Henk
Dankelaar met 610 cc.

De meest correct geklede kelner
bleek opnieuw Jur van Gelderen van

De start van de horecaraue bracht duizenden belangstellenden op de been

La Reine te zijn, op de voet gevolgd ren volgespeld met buttons, het, stond erop /ij n run. Toi'ii de maskers
door Mark Schuuring en Mark-Ste- mooist ongetwijfeld de charmante afgingen bleek hij ook twee prijzen
fan Kanger van de Seagull. De meis- Ria Postma van de Kousepael en de verdiend te hebben, w u n t het was
jes van Wimpy hadden het meeste origineelste was de man met ..twee Wiebc Beekelaur. van Esplanade die
werk aan hun kleding gehad, ze wa- gezichten". ..Ik werk voor twee", hier achter schuil (iintr.

'imilllliiltiiiiüiiüi!!;

NA ONTVANGST SUBSIDIE EN TOESTEMMING RAAD

Groot loofbos in noordelijk duingebied
ZANDVOORT — Wanneer de voortekenen niet bedriegen zal de

gemeente Zandvoort in aanmerking komen voor een subsidie van
ruim negen ton voor de aanleg van een loofbos in het noordelijk
duingébied. Deze subsidie van het Ministerie van Landbouw kan
worden verstrekt in het kader van de werkgelegenheids-projekten
waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld.

De raad van de gemeente Zandvoort zal dan akkoord moeten gaan
met de uitgave van honderdduizend gulden. De totale aanlegkosten
van een bos in het gebied ten noorden van de Keesomstraat, be-
staande uit zpmereiken, abelen, esdoorns en berken, bedraagt naar
een voorzichtige raming één miljoen, en is afkomstig van het Inge-
nieursbureau Oranjewoud uit Driehuis.

Wanneer deze plannen inderdaad doorgaan, dan zou dat tevens
betekenen dat de Dienst Publieke Werken twee arbeidskrachten ex-
tra zal moeten aantrekken, arbeidskrachten waarvan de loonkosten
gedurende tien jaar voor 75% ten laste van het rijk zullen komen.

In de jaren 1973 werd het Inge-
nieursbureau Oranjewoud benaderd
door de gemeente Zandvoort een
plan te ontwerpen voor de aanplant
van een nieuw bos in het 60 ha duin-
gebied ten noorden van de Keesom-
straat. Dit geschiedde op verzoek
van de VVD-fractie.

In 1970 bezweek in dit gebied na-
melijk het laatste dennenbos dat was
aangetast door de schadelijke den-

nenscheerder en de zoute zeewind.
„In de dertiger jaren was dit bos aan-
gelegd, voor de oorlog was men na-
melijk nog van mening dat juist den-
nebossen het uitstekend zouden
doen in een duinterrein. Gebleken is
echter dat juist heel andere boom-
soorten voor beplanting in aanmer-
king komen", vertelt de heer A. van
der Neut van Bureau Oranjewoud.

Door het ingenieursbureau dat zich

beweegt op het terrein van weg-wa-
ter-mijn- en bosbouw werd een plan
ontworpen dat in drie fasen kan wor-
den uitgevoerd. „Het betreft eigenlijk
géén totaal terrein van 60-65 ha,
maar valt in drie delen uiteen. De
aanplant kan dus in fasen geschie-
den, er ontstaat dan een bos/duinge-
bied, met open vlakken en bossen",
aldus de heer Van der Neut.

Subsidie
Het blijkt dat de gemeente werd

getipt door het ingenieursbureau een
aanvraag voor subsidie voor dit plan
in te dienen bij het Ministerie van
Landbouw in het kader van de werk-
gelegenheidsprojekten voor langdu-
rig werklozen. Van Staatsbosbeheer
werd een gunstig advies voor dit plan
ontvangen en de gemeente Zand-
vport heeft een mondelinge toezeg-
ging ontvangen dat dit plan voor de-
ze subsidie in aanmerking kan ko-
men. „Wij wachten nu op de schrifte-'
lijke bevestiging van deze subsidie,
en dan zullen wij direct in actie ko-
men", zegt directeur Wertheim van
de dienst PW.

Wanneer de raad accoord gaat met
de verlening van een krediet voor de
laatste 10% zal het werk kunnen wor-
den aanbesteed. „Wij zullen dit kar-
wei zeker niet zelf ter hand kunnen
nemen, daarvoor is het veel te groot.
Dit gebeurt dan in nauwe samenwer-
king met Bureau Oranjewoud", is di-
recteur Wertheim van mening.

Het blijkt dat er wél twee extra ar-
beidsplaatsen bij de dienst PW bijko-
men, want het bos zal vanaf de eerste
aanvang onderhoud behoeven.

Hoewel het bos aangelegd zal wor-
den in een zogenaamd „open" ge-
bied, dus vrij toegankelijk zal zijn
voor het publiek, lijkt het zinvol de
jonge aanplant de eerste jaren te be-
schermen door deze gebieden van
een afrastering te voorzien.

„Wij hopen dat de subsidie snel
binnen komt, want het is een mooi
projekt", zegt de heer Van der Neut.
Voor zijn bureau betekent het even-
eens een uitdaging. De laatste jaren
heeft men zich daar intensief bezigge-
houden met de aanleg van het recrea-
tiegebied Spaarnwoude. met name
de Houtrakpolder. „Juist de aanleg
in een duingebied vergt een heel an-
dere aanplant en aanpak", aldus de
heer Van der Neut.

ZANDVOORT - In allerijl is het
de organisatoren gelukt toch nog een
Grand Prix-festival van de grond te
tillen, hetgeen door het lange uitblij-
ven van de diverse vergunningen
toch wel een huzarenstukje genoemd
kan worden.

Op vrijdagavond begint het Grand
Prix-gebeuren door de opening van
de tentoonstelling van zeefdrukken
van Frank Gude in het cultureel cen-
trum, die betrekking hebben op het
race-gebeuren in het algemeen en de
coureurs in het bijzonder. Deze expo-
sitie wordt door één van de coureurs
die deel zal nemen aan de Formule
I-race geopend.

Groot Grand
festival in centrum

Aanstaande
zaterdagavond

Vanaf 21.00 uur wordt dan door de
Damiate Band uit Haarlem een show
verzorgd op het Gasthuisplein.

De Haltestraat zal pp zaterdag-
avond vanaf 18.00 uur niet meer toe-
gankelijk zijn voor het doorgaande
verkeer. Een parkeerverbod geldt
vanaf 16.00 uur, diverse horecabedrij-
ven zullen hun terrassen uitbreiden
en extra bars plaatsen. Bij verschei-
dene etablissementen, onder andere
bij De Bastille, Prix d'Ami. de Klik-
spaan en de Albatros zal levende mu-
ziek ten gehore worden gebracht.

De Damiatc Band uit Haarlem dit1 op vrijdagavond om :M.OO uur ccn >!iou \cr/.or^L o|i
het Gastluiisplein.

(Advertentie)

VIDEOTHEEK V.I.P.
Zeestraat 34

DAGELIJKS GEOPEND
van 11.00 tot 19.00 uur,

zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
PATRIZIA

FILM» Een voor-
stelling waar weinig
belangstelling voor
was was Samen op
weg, en dat is jam-
mer.

3
HERHALING-

Voor herhaling vat-
baar de Zandvoortse
touwtrekkampioen-

= schappen met een
i uitstekende organi-
= satie en corrïmenta-
= tor.

CIRCUIT» Dit
weekeinde dan ein-
delijk de Grand Prix
van Nederland met
de Nederlandse cou-
reur Rothengatter in
de Formule 1. Een in-
terview en voorbe-
schouwing.

5

6 HISTORIE» Een
spannende afleve-
ring van de geschied-
schrijver oud-pas-
toor Bertus Voets.

VOETBAL» Gaat
weer rollen, een voor-
beschouwing van de
diverse trainers, en
rolt iedere avond bij
het strandzaalvoet-
baltoernooi.

7

Lastige vriend
ZANDVOORT - Een 26-jarige

man uit Beverwijk maakte zijn vrien-
din het leven zo zuur, dat zij zich ge-
noodzaakt zag de hulp van de politie
in te roepen. Het incident begon toen
de vrouw haar auto stopte op de Bre-
derodestraat, omdat de man dronken
was en agressief begon te worden. De
man werd hierop zo kwaad, dat hij
uit de auto sprong, tegen het linker-
portier van de auto schopte en ver-
volgens boven op het dak van dé au-
tp ging dansen. Omdat zijn vriendin
niet verder met hem durfde te rijden,
heeft de politie de man meegenomen
en naar het bureau in Heemstede
overgebracht, één van de gemeenten
waar de Zandvoortse politie delin-
quenten kan onderbrengen, zolang ze
huist in het noodgebouw in Zand-
voort Noord.

Agressieve man
gewond

ZANDVOORT - De politie werd
erbij gehaald, toen een bewoner van
een huis aan de Koningstraat zijn ra-
zende broer niet langer in bedwang
kon houden. Het lukte de politie de
wildeman, die duidelijk te veel had
gedronken, mee naar buiten te krij-
gen, maar deze zag kans zich weer los
te rukken en vervolgens de ruit van
de voordeur kapot te slaan, waardoor
hij een flinke snee in zijn hand opliep.
De dienstdoend arts was niet in staat
de wond te hechten. Terwijl men op
de ambulance wachtte die de man
naar het ziekenhuis moest overbren-
gen, werd de man opnieuw agressief
en probeerde het pistool van een van
de agenten te pakken. De man is ver-
volgens geboeid naar het Elizabeth
Gasthuis overgebracht.

(Advertentie)

ALLEEN ALS U HET
BESTE WILT:
SLAGERIJ

AAT ARBOUW
HALTESTRAAT 12

ZANDVOORT

„Niets verwacht,
ZANDVOORT - „Wij had-

den niets verwacht, dus wa-
ren wij blij verrast, toen wij
vernamen dat het jullie ge-
lukt was in de „gelegenheids-
acht" een bronzen medaille te
winnen".

Woorden waarmee wethou-
der van Sportzaken, Jan
Jongsma, dinsdagmiddag op
het Raadhuis de beide Olym-
pische roeisters, Harriët van
Ettekoven en Lynda Cornet,
welkom heette.

Ook de beide studenten
hadden niets verwacht bij
hun thuiskomst, dus zij waren
beiden eveneens blij verrast
met de uitnodiging van het
gemeentebestuur, een uitno-
diging die gepaard ging aan
een kleine receptie, bloemen
en een in glas-in-lood gevatte
uitbeelding van het Zand-
voortse raadhuis.

Speciaal het laatste ge-
schenk werd bijzonder ge-
waardeerd, Lynda vroeg of ze
het even mocht uitpakken, en
Jongsma die hierbij behulp-
zaam was, constateerde opge-
lucht „dat hij gelukkig nog
heel was".

Pech had de ambtenaar van
sportzaken, de heer De Boer. Hij
was het die de beide roeisters uit
Bentveld ophaalde per taxi. een
taxi die juist op de Zandvoortse-
laan betrokken raakte bij een on-
geluk, hetgeen wel betekende dat
de beide meisjes later op het raad-
huis arriveerden dan werd ver-
wacht, en de heer De Boer de kor-
te bijeenkomst heeft gemist. Hij
bleef achter voor het verstrekken
van inlichtingen aan de politie.

Beide Nereusstudenten werden
eveneens welkom geheten door
enkele mannelijke collega's, die
zich zowaar in officieel tenue had-
den gestoken ter ere van de plech-
tigheid. Dat dit tenue niet dage-
lijks gebruikt wordt bleek over-
duidelijk uit de staat waarin de

dus blij verrast"

Bloemen en geschenken voor Zandvoorls medaille-winnaressen.
V.l.n.r. burgemeester Machielsen, Harriët en Lynda. (I'olii: Krans .longen

jasjes van dit gezelschap verkeer-
den. Dit betekende echter geen
domper op de feestvreugde, inte-
gendeel. De studentenvereniging
van Nereus had de dames bij ver-
trek naar Los Angeles een paar
klompen overhandigd, geschil-
derd in de kleuren van Nereus.
Deze werden in Amerika echter
geruild, zodat ze ter herinnering
nogmaals met klompen opdraaf-
den, echter van het formaat oor-
bel, zodat deze zeker geen ,.han-
delswaarde" bezitten.

Harriët van Ettekoven was bij-
zonder blij met de ontvangst en
het behalen van de medaille. Dat
het in de wedstrijd, twee zonder
stuur, niet zo best gegaan was (zij
werden vierde), weet zij aan de
slechte start. ,.Wij waren zo bang
dat wij een valse start zouden ma-

ken dat wij van de schrik veel te
laat weg gingen. We waren uitein-
delijk nog blij vierde te zijn ge-
worden" vertelde ze.

De Olypische Spelen waren
voor beide Zandvoortse meisjes
een geweldige belevenis, ook al
omdat de sfeer zo heel anders is
dan bijvoorbeeld bij de wereld-
kampioenschappen. De sluitings-
ceremonie in Los Angeles werd
door Harriët bijzonder spontaan
genoemd.

Of ze zullen blijven roeien is nog
lang niet zeker, ook al hoopt ..héél
Zandvoort daarop" zoals wethou-
der Jongsma het uitdrukte. Eerst
even rust. studie voor Lynda en
een baan voor Harriët en dan be-
sluiten ze volgend jaar maart wel
wat ze gaan doen.

Hier tussendoor zal een speciale bra-
derie worden gehouden, met kramen
die uitsluitend artikelen zullen ver-
kopen die op dit race-evenement be-
trekking hebben.

Omstreeks diezelfde t i jd kunnen
liefhebbers op het Raadhuisplein ge-
nieten van openluchtfilms over au-
to's en autosport, met onder andere
opnamen van onlangs gehouden
Grand Prixs-beelden. van de rally
van Monte Carlo etc.

In de directe omgeving van het
Raadhuisplein zullen ook terrassen
worden vergroot, terwijl daar op-
treedt The Big Band onder leiding
van Hans Dubbelaar.

Op het Gasthuisplein is van 18.00-
24.00 uur een groot podium opgesteld
waar diverse bekende artiesten zul-
len optreden, om 22.00 uur wordt dan
bij de rotonde op het strand nog een
groot vuurwerk gehouden, terwijl op
het circuit zelf de Miss Grand Prix-
verkiezing plaats zal vinden.

Deze aktiviteiten zullen duren tot
precies middernacht. De organisato-
ren hopen dat liet evenement zal sla-

gen. zodat in de tockomsi i p. het cen-
truin tijdens een Grand Prix een nog
groter festival kan p laa t sv inden .

(Advertentie)
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Dankbetuiging
Yiioi d f h . u l r l i j k r bewij/i-n van medelt'vcn dio wij
v, in u D H H ' h t r n imKMnm'n na hot hocnH'iiin van on-
xi' lu-vo /.ii^uxanic1 muedrr on onvcrj4etoli]ko oma

Cornelia Kccsman-Hoogendijk
br tu iL ï t ' n wi j u un/.i' opiuchtt' dank

Uu aür r naam:
A .] C. BEKEHREDE-KEESMAN

^ustus 198-1.

Op 111 au'_;u.stus 1!K!4 Dvcrk'od na crn lanno t'n oon-
. i i iu ' s t i i j c l on/r morde.1!' en oma

Francisca Johanna Baucr-Kuijk
H"! i lu 'blK'n haai vandaag op clo Aluomono Ui ' i>r; iul-
plaals van /.andvooii bi j haar man. Wi l iom Hun-
c l i i k B . i iK ' i . t o r ruslo yi'li '(>d.
l l : c x i b i | \ \ i l l o n \M| u al len dio haar b i j haai lovon.
xi 11 L;, Menu en genegenheid hebben gegeven on/.e
o ) > i i ' c h k dank l ie tu iLJcMi

New Xoaland
Bob Plaat

Canada
.IIm en Annc-ke Bauer-\'an Beekuni
Bucl. Juke. Riek

L' t reehl
Hankie Bauei
Bonny. Cmdv en \Vondy

! leerjansdam:
Torn on Noll ie Bauer-Reedijk
\Vi l lem en Franea

Sluis
U'innio Baiier
Damelle. Khuirten on Viclor

/.andvoort. 21 augustus 1984
. .Huis in hot Kostvorloron"

Coi i espondentio-adros
T. W. F. Bauor. Rox.enlaan 49,
li!)!lö AS Heerjansdam

III) :(il :ijnen kinderen
een lovrlitL'lit we:en.

Spreuken l-i rt>rs '2t>.

Na een xorgx.aam en welbesteod lovon. is rustig van
ons huonjü'Kiian onx.e hove zuster, schoünx.uster.
t a n t e en oudtante

VVilhclmina Terol
weduwe van Frodoricus Jacobus Boting

op de l ee l t i j d van bijna 81 jaar.

Uit aller naam:
L. Terol
C Krusel-Terol

Zandvoort. I K augustus 1984
..Huis in het Kostverlorcn"

Correspondent io-adros:
L. Terol. Arubalaan Kia.
:i818 S.I Amersfoort.

De crematio hool't heden plaats gevonden.

3 Suisses
laat zich
weer eens
van haar
beste zijde
zien. In het
sprankelen
de Brei-
album.

Haal het snel op.
Het is mooier dan ooit

en kost

o ZANDVOORT corn. slegersstraat 2 o

Aanleg Fietspaden

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat het college voornemens is om met
toepassing van artikel 46 lid 8 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening een verklaring van
geen bezwaar aan te vragen voor de aanleg
van een fietspad door het Kraansvlak richting
Bloemendaal, en een fietspad vanaf de Kees-
omstraat naar het fietspad over het Vissers-
pad.

Het betreffende plan ligt met ingang van
20 augustus 1984 gedurende 14 dagen voor
een ieder ter inzage op de afdeling Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening in het
Raadhuis (geopend van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur).

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen eventuele bezwaren schrifteli jk bij
het college van Burgemeester en Wethouders
worden ingediend.

Zandvoort, 9 augustus 1984.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
D AG en NACHT bereikbaar

Tel.02507- 1 72 44 / 121 37 / 13278

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023-33 19 75

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I ER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en vooi iedere lïtter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

TsWIü
" S W I L
T\0\E

lJiJ-
\ \ \0

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER-F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturenffrankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zanrivoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort.

Plaats

Openbare Bibliotheek
Zandvoort
Prinsesseweg 34-2042NH Zandvoort
Tel. 1 41 31

Uitleen-openingstijden vanaf 26 augustus:
MAANDAG

DINSDAG
WOENSDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

10.00-12.00 (alleen leeszaal),
15.00-17.00 en 19.00-21.00 u.

10.00-12.00, 15.00-17.00 u.
10.00-12.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 u.
10.00-12.00, 13.00-17.00, 19.00-21.00 u.
10.00-14.00 u.

Elke woensdagmiddag van 2 tot half 3 voorlezen voor kinderen tot 9 jaar.

Ooit aan gedacht om
als volwassene weer naar

school te gaan?

Dan kunt u
nu inschrijven!

Studeren is niet aan leeftijd gebonden.
En steeds meer mensen ontdekken dat.
Volwassenenonderwijs wil ook zeggen dat het
mogelijk is per vak te studeren en examen te doen
voor een certificaat.

Heeft u niet zoveel tijd, dan is dit de manier
om toch op een goed nivo kennis te vergaren.
En zes certificaten bij elkaar kunnen ingewisseld
worden tegen een erkend diploma MAVO of
HAVO/VWO.

Bij het Erasmus College kunt u onderwijs
volgen in Haarlem, Schalkwijk, IJmuiden, Velsen,
Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp.

LAAT HET NIET BIJ PLANNEN BLIJVEN.
SCHRIJF NU IN VOOR HET NIEUWE STUDIEJAAR

DAT BINNENKORT BEGINT EN PAK DE TELEFOON.

MAVO: 023-256557. HAVO/VWO:023-252358

ERASMUS COLLEGE
DAG-HN AVONDONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Sekretariaat: Sportweg 9,2024 CN HAARLEM

GEVRAAGD:

HANDIGE
JONGEMAN

als hulp voorde
keuken en voor de

afwas,
_t17a18jaar.

Sollicitaties:
„HAROCAMO"

Kerkstraat 27

Tel. 1 25 37

PEÜTER-
SPEELKLAS

inde

PLESMANSCHOOL
vanaf 27 augustus

WEER OPEN.
Inlichtingen:

Mona Stobbelaar

Tel. 1 47 91

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

giiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniia

FOTO QUELLE |
Compleet foto/film- =

assortiment, voordelig =
afdrukken en =
ontwikkelen. =

DROGISTERIJ =

MOERENBURG |
Haltestraat 8 l
Zandvoort |

öiMiimimimiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiff

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAIM HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 - 1 9 6 32

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

Silhouettes
voor

MAAT-enVERANDERWERK,
NAAI- en PATROONLESSEN.

VERKOOP:
COUPONS, PATRONEN

van SIMPLICITY en VOGUE.
KARIN v. DAM

INA v. DAM-VOSSEN
Louis Davidsstraat11 -Tel. 1 85 99

's Maandags gesloten.

De specialist
in al u w

bloemwerken.

OP N AAR DE
OVERWINNING
met bloemen van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

27 augustus start

Peuterspeelzaal
„Hannie Schaft"

Peutertijden:
maandag en dinsdag 9.30-11.45 uur

donderdag en vrijdag 13.00-14.30 uur
woensdag 8.30-12.00 uur.

Overblijven is mogelijk.
Voor opgave van uw zoon of dochter

en inlichtingen kunt u terecht bij:
Loes den Hartog- Jentink, tel. 17179

(tussen 20.00 en 21.00 uur);
Henriëtte Brijan-Penaat, tel. 12534

(tussen 10.00 en 12.00 uur).

De natuur is mooi
maar de menselijke natuur is mooier.

JOHN KEATS (1795-1821)
Maar het allermooiste is een uurwerk van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel. l 23 07
U raakt niet uitgekeken op onze klokken,' horloges en
wekkers! We hebben heel veel keus in alle prijsklassen.

Alles met garantie van de vakman.
Ook al onze reparaties verrichten wij in eigen atelier.

Quartz-reparatie, antiek-reparatie.
Prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
dicro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
>reedte in diverse lettergrootten.

Darticulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
.MICRO'S".
3laatsmg is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
J kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort.
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
* Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder

ourant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
e Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-

sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
'4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
<rijgbaar.

Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
iracht.
t Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
•erstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
'erspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
n rekening gebracht.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! l

Zandvoort
24 sublieme

Premie-B koop-
appartementen

2-kamer appartement
ƒ 108.500.- (v.o.n.)

3-kamer appartement
vanaf ƒ 139.500.-

(v.o.n.)
Aan de Westerparkstraal hoek Hogeweg aan de voet van
de watertoren wordt binnenkort begonnen met de bouw
van 'n subliem apparlementen-komplex. Gezien de unie-
ke ligging, de hoge bouwkwaliteit en de aantrekkelijke
premie verwachten wij 'n grote belangstelling. Vandaar
dat wij u nu reeds adviseren uitgebreide dokumentatie
aan te vragen.
Dus even 'n briefje of telefoontje (tijdens kantooruren)
naar:

European Project Con-
sultants b.v. Wamberg
36 1083 CW Amsterdam.
Telefoon 020-441777.

Voor voordelig SCH1LDER-
, WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

* Gratis af te halen partijtje
gebruikte rode TEGELS 30
x 30 en 50 x 5O cm enkele
brokstukken moeten ook
meegenomen worden. Tel.
02507-13902.
* Wij, Ko, Dennis, Ralph,
Marcel, Jaap, zoeken nog 3
jongens die ons team wil-
len versterken, in de leef-
tijd van 8 tot 12 jaar. ZVM
HANDBAL, tel. 12114,
16017, 16289.
* BIJLES gevr. Ned. taal
voor jongen 3e klas l.o.,
liefst met ervaring. Bellen
tussen 13.00-14.00 uur
02507-17897.
* Gevr. OPPAS (18-35 jaar)
voor dochters v. 3 en 6 jr.
op dinsdag- en donderdag-
middag (± 12.00 uur). Tel.
02507-12328.
* Vermist sinds donderdag
16 aug. omg. v. Speyk-
straat, LAPJESPOES, 4
mnd. oud, draagt vlooien-
bandje, roepnaam Queenie.
Inl. tel. 18925.
* T.k. RENAULT 4 rijdt
prima. Technisch uitste-
kend. Tel. 02507-16252.
* Te koop 4 AUTOBAN-
DEN, maat 145 x 13, 100.-,
merk Pirelli Cinturato P3.
Tel. 02507-15097.
* Te koop wegens verhui-
zing l KEUKENBUFFET,
l solarium, l gevelkachel,
l motovmaaier met wiel-
aandrijving, l kruiwagen,
div. tuingereedschappen.
Tel. 16003.
* VOLLEYBALVER. SPOR-
TING OSS zoekt nieuwe le-
den voor seizoen '84/'85,
zowel senioren als jeugd
v.a. 8 jr., in competitiever-
band of recreatief. Tel. inl.
15556 en 16312.
* BELONING 200.-. cyp.
kater vermist sinds 17
aug. kl. zw./br. met witte
halsb., roepnaam „Stan-
ley", omg. Tj. Hiddestr.
Inl. tel. 17823 of 020-
225333.

Te huur gemeub. KAMER.
Tel. 15182 na 19.00 uur.
KAMER te huur. ,,De Witte
Zwaan", tel. 12164 of
13713.
Kok zoekt KAMER -met
douchegelegenheid. Tel.
035-17149.
Echtpaar vraagt per eind
AUG. + GED. SEPT. gem.
flat, huis of zomerhuis
o.i.d. in rust. buurt, min. 2
slaapk. Tel. 14759 tussen
19.00-21.00 uur.
Te koop gevr. HUIS m. tuin
in rustige buurt, m. gara-
ge en zomerhuis. Br. o. nr.
Z 792 bur. v.d. blad.
Jonge dame zoekt ETAGE
in Zandvoort, huur max.
500,- all in. Br. o. nr. Z 790
bur. v.d. blad.
Te koop GROTE GARAGE
bij De Schelp, vraagprijs
9.000,-. Tel. 020-192512.
WONINGRUIL. Aangeb.
nw. 4-kam. huurmaison-
nette. Brederodestr. Gevr.
eengezinswoning, koop of
huur. Br. o. nr. Z 789 bur.
v.d. blad.
Studente in de rechten
zoekt STUDEERRUIMTE.
Br. o. nr. Z 791 bur v.d.
blad.
.* ERVAREN OPPAS biedt
zich aan voor 3 of 4 midda-
gen in de week. Inlichtin-
gen tel. 02507-16442.
* Te koop gevraagd l ON-
DERSCHUIFBED. Tel.
02507-12141.
* Te koop gevr. HEREN-
FIETS of racefiets. Mare
van Dam, tel. 16522.

W
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Deze week beginnen wij maar
eens met alle evenementen
waaraan ook door strandme-
dewerkers wordt deelgeno-
men, want het is alsof alles te-
gelijk komt, mooi weer en'eve-
nementen.

Ten eerste was daar de Horeca-
race, waar zelfs strandjongens in
de prijzen vielen, ten eerste was
daar Benny Moritz van Freddy &
Paul die erg veel ervaring schijnt
te hebben in het afleveren van
volle glazen op een druk parcours,
want het scheelde slechts 60 cc
met de winnaar. Nu is 60 cc na-
tuurlijk een flinke slok, maar als
het warm is en je dorst hebt, een
klein beetje, dus vinden wij dat
hij het er uitstekend heeft afge-
bracht.

Dan waren er nog de beide
Eric's of Erikken, van de Seagull
die er zo fraai gedisciplineerd bij-
liepen, met een serveerblad ver-
sierd met bloemetjes, zout en pe-
per (wat moest dat eigenlijk bij de
koffie?????), en een namaak sor-
bet, dat ook zij de meest correct

geklede ober (Jur van Gelderen )
op de voet volgden.

Doch zij waren heus niet de eni-
gen, wij zagen iemand langsdra-

Garnalenvisscr met zijn vriendinnetje

ven met een Iraaie zwarte vlinder-
das met het woord „Johnny" op
zijn buik, er waren trouwens nog
meer strandpaviljoen-medewer-
kers, getuige de soms blitse T-
shirts met opschrift.

Ze vielen dan wel niet in de pnj-
zen, maar brachten toch ook wel
weer zoveel „drank" binnen dat
ze geen poedelprijs haalden.

Touwtrekken
Dat werd een typisch strand-

evenement van de eerste orde, ge-
zegend met uitstekend weer, het
was zelfs zo windstil en het par-
cours was door toeschouwers zo
ingebouwd, dat bepaald niet ge-
sproken kon worden van het voor-
deel van de wind.

Niet minder dan tweeëntwintig
teams die in het zand beten, waar-
onder ook het zeer fitte team van
Filmer's. Uitstekend werk ver-
richtte dit team in één van de
poules, door bijna te winnen van
het team van De Puur. Het
scheelde maar centimeters. Toch
vreemd bij dat touwtrekken dat
de ploeg die eerst de overwinning
lijkt binnen te halen, toch ineens
door de tegenpartij over de streep
getrokken werd. „Een geval van
uitputting", meldde een vermoei-
de en uiterst dorstige trekker van
Filmers, na afloop van de bijna
gewonnen partij.

Uiteindelijk vielen zij toch m de
prijzen. Het zou ook wat moeilijk
voor Jan geweest zijn de beschik-
baar gestelde wisselbeker m zijn
paviljoen te houden. Volgend jaar
een revanche, en laat dan zien dat
het „strand" het nog wel kan win-
nen van het „dorp".

Ook leuk was de wijze waarop
de overwinnaars na iedere wed-
strij4 werden gefeliciteerd door
de verliezers. Tussen twee haak-
jes ook de VVV deed het weer best
afgelopen zaterdag.

Zaalvoetbal
In de bijna tropische tempera-

turen van deze week worden ook
de zaalvoetbalwedstrijden ge-
speeld. Wat dat betreft was mis-
schien een andere week beter ge-
weest, maar ja dat heb je niet m
de hand.

„Ze voetballen niet zo briljant.
maar ze zijn wél bruin, als ze het
maar niet zo bruin bakken als vo-
ngjaar", merkte een „kenner" op
die maandagavond aanwezig was
bij één van de eerste partijen.

Maandagavond traden in de
PeHikaanhal de teams van poule
A en B in het veld. Over het ge-
heel genomen was er weinig
krachtverschil. Geen hoogstaand
zaalvoetbal, zo meldt onze
sportverslaggever, maar wel met
enthousiasme gespeeld.

Van elke poule plaatsen zich
voor de volgende ronde de twee
eersten. In poule A ging de strijd
tussen Dnehuizen en Castell Pla-
ge en beide teams wisten zich dan
ook te verzekeren van een plaats
in de volgende ronde In het on-
derhnge duel was weinig verschil
en na een spannende wedstrijd
bleek dat de teams elkaar precies
in evenwicht hadden gehouden.
Stand 1-1.

Veel spannender werd het in
poule B, waar de strijd tot de laat-
ste wedstrijd open bleef. Doordat
Ladybird met 2-0 won van Cam-
mon Club, was de eerste zeker
van de kwalificatie voor de kruis-
fmale. In de voorafgaande wed-
strijd had Johnny zich reeds ge-
plaatst door een monsterzege van
7-0 op Lido.

Dinsdagavond
Het is een beetje moeilijk in ver-

band met het sluitingsuur van de
redactie, maar het is toch nog ge-
lukt om de eindstanden en de fi-
nalisten van de dinsdag „mee" te
nemen.

Voor de wedstrijd die gisteren
(woensdag) zijn gespeeld, kunnen
wij helaas niets melden dat komt
volgende week.

Dinsdagavond plaatste zich m
poule C: Take Five, Riche, en
poule D. Sonneweelde en Thalos-
sa. Bijzonder spannend de onder-
linge wedstrijd tussen Trefpunt
en Thalossa, de laatste won van
Sunset met 5-0. en toen kon Tref-

•«><e»'C»-0"«e>-o-«>«o-o-«=»"«

punt de kruisfinale wel vergeten
Geen wonder dat Take Five

zich plaatste, want ze beschikken
niet voor niets over een zeer des-
kundige coach

Collecte
Afgelopen zondag was dus een

zeer drukke dag op het strand,
schuchter wordt gemeld dat het
misschien wel de drukste dag van
het seizoen 1984 is geweest. Men
houdt graag een slag om de arm,
want het kan nog drukker met-
waar9

De leden van de Reddmgsbnga-
de hebben deze zondag besteed
om tussen het redden van drenke-
lingen. het zoethouden van zoek-
geraakte kinderen, en het verle-
nen van EHBO-hulp voor kleine
ongevallen daar. eens te collecte-
icn voor hun werk.

Er waren niet veel collectanten
beschikbaar, men kwam niet ver-
der dan vanaf het Zuidstrand
(lees naaktstrand) tot aan de Ro-
tondc Dit leveicle toch nog het
lieve sommetje op van ƒ 3147.25.
Een fors bedrag, doch vorig jaar

Wij hebben hem gesnapt, een kleine
tutte hond op een
over\ol warm strand.

was het van naakt naar noord,
ruim vijfduizend gulden. „Wan-
neer wij even tijd hebben en het is
goed weer dan doen wij zondag
het deel Noord'Rotonde. Dus wie
al gegeven heeft en geen nee wil
zeggen vertoeft aanstaande zon-
dag- Zuid. en degene die nog niets
gegeven hebben of tweemaal een
bijdrage willen schenken, gelieve
aan de Noordzijde plaats te ne-
men

Vreemde voorvallen
Zo af en toe worden er vreemde

voorvallen gemeld. Wat te denken
van het paard van de ijscoman
die een 12-jange jongen zo venij-
mg in zijn linkerschouder beet
dat hij naar een arts is gebracht
Hier kreeg hij er nog een prikje
bij. een tetanusmjektie, een prik
in plaats van een lik

Er wordt niet gemeld of de jon-
gen voor zijn beurt wilde gaan, en
misschien door het paard werd te-
ruggewezen. of dat het paardje
het gewoon „zat" was. de warmte
het zand, en de krioelende kmde-
ren rond de kar van zijn baas Een
onderonsje tu.ssen baas en paard
l i jk t op zijn plaats

Natuurlijk ook dit keer weer de
mensen die veel te lang m de zon
gaan zitten, een vijftienjarig meis-
je werd er watje noemt „met goed
van" en die hebben ze toen een
schaduwplekje aangewezen.
. Een ij.sroman ziet met liet klei-

ne bootje van een kind dat op het
strand ligt rijdt er dwars ovei-
heen. bootje m gruzels. badgast
kwaad, kind huilen, ijscoman ver-
baasd. en dan?''1" Juist, dan
wordt de politie erbij gehaald
want oom agent is niet alleen
goed voor dc> grote, maar veelal
juist voor de kleine dingen die ge-
beuren.

Een anclei geval is dat de red-
dingsboot 's avonds uitvaart Dat
gebeurt natuurli jk wel meer. Wij
hebben levendige herinneringen
aan een ijskoude aprilavond,
maar gebeurt djt nu 's avonds om
half acht wanneer het .strand nog
vol zit. dan ontstaat er een op-
loop Iedereen wacht op de . ge-
redden" die straks aan land ge-
bracht zullen worden, wilde spe-
culaties worden gemaakt, er
blijkt al een hele vloot te zijn ver-
gaan

Dan komen de heden van de
KNZHRM terug, zijn verbaasd
over de belangstelling en zeggen
dat is .slechts „een oefening" is.

Verwonderlijk is dan dat er
slechts weinig mensen kunnen la-
chcn, maar zelfs enkelen boos
worden. Ja, ja. de mens zit raar in
elkaar
• Een vreemde figuur is in de
ogen van een klein meisje een
heel bekende garnalenvisser, die
zomer en winter, weer of geen
weer, klaar staat en zit om garna-
len te vangen

Drie turven hoog in badpak be-
kijkt ze de vissersman met duide-
lijke verbazing, prikt een vinger-
tje in zijn buik en vraagt met een
lief stemmetje „Ben jij verkou-
den, mag jij je jassie niet uit van
mama? Jammer hè", en neemt

Spanning in liet /u.ilvuetbaltoernooi,
een xan de Joluim-ioi iKcns op WCR
naar de 7e\en doelpunten,
loto Trans Jouden

meelevend naast hem plaats
Dit was het dan weer deze week

Alleen nog even melden dat wij
achteihaald hebben waarom Bert
niet meegefietst heeft Het ant-
woord vonden wij m een populair
weekblad, Bert had het druk, /
druk met . luchtfietsen' zo te '
zien

Werk, voetbal, en doe voorzich-
tig Denk aan ons'

TZB
Verwachting hooggespannen
ZANDVOORT - De competi-

levoetbal gaat pas in de tweede
«eek van september rollen, maar
ie Zandvoortse voetbalclubs
lebben hun topspelers laten ver-
amelen om met een straffe trai-
ung de nodige conditie te berei-
;en. Een van die clubs is TZB
lat voor het vierde seizoen ge-
iruik gaat maken van de krach-
en van trainer Gerard Ramke-
na (37). „De samenwerking tus-
;en bestuur, spelers en mij is
oed dus gaan we rustig verder
net elkaar", stelt Ramkema.
Na de rentree vorig jaar in de 2e
lasse HVB verwachtte de TZB-aan-
ang op een vlotte start van de com-
etitie waardoor het team niet direkt

n moeilijkheden zou komen. Het liep
•at anders bij de Boys en het.begin
ras stroef maar het uiteindelijke her-
tel leverde toch een goede positie op
n de top van de ranglijst. Gerard
lamkema probeert nu met een wat
ndere trainingsaanpak een zwakke
tart te verkomen waardoor direct
neegestreden kan worden. „Vorig
lar heb ik de training rustig opge-
ouwd, dat betekende veel werk met
e bal en dan het conditionele werk.
u ga ik het anders proberen en start

k met pittige lopptrainingen waar-
oor snel de conditie op peil is. Daar-
ia wil ik overstappen op het werk
net de bal. Eens kijken of dit succes
iplevert", aldus de vol ambitie aan
iet werk geslagen trainer.

Selectie

Wat het spelersarsenaal betreft
ten Ramkema beschikken over vrij-
'vel dezelfde spelers als de afgelopen
aren. Zo'n dertig spelers zullen moe-
len vechten voor een plaats in het
ïerste of tweede team. „Het' is jam-
ner dat Ab Bol door een blessure af-
levallen is. Maar daar staat tegen-
'ver dat Jos van Houten en Fred
teur teruggekeerd zijn en ook enige
Delers die eerst niet meer in de selec-
ie wilden zijn toch weer beschik-
aar. Die laatste groep is blijkbaar

'evreden met de aanpak en uit het
!eheel kan ik toch een sterk team op
e been brengen", zegt Ramkema.
Ondanks de vakantieperiode zijn

e eerste trainingen goed bezocht bij
TZB waaruit blijkt dat niet alleen de
ramer er zin in heeii maar OOK je
pelers. „Sommigen wilden zelfs drie-
Haal trainen in de week maar ik vind
\veemaal genoeg. We zijn maar ama-
eur en na de twee trainingen van vo-
'ige week kon ik in de eerste oefen-
wedstrijd al een aardige conditie be-
Peuren. Dus het moet gewoon luk-

met deze opbouw", vertelt Ge-
ard Ramkema, die verder stelt dat
iet zaalvoetbal hem geen problemen
leeft. „Veel jongens van de selectie
tomen ook uit in de zaalvoetbalcpm-
'etitie en daar moet je wel rekening
ice houden. Ik doe dat dan ook en
*doende is er meer begrip gekomen
'Ussen het'zaal- en het veldvoetbal".
^gemerkt mag wel worden dat TZB
tiet tien teams de grootste zaalvoet-
^Ivereniging van Zandvoort is.
Veel verenigingen kampen met het

*obleem dat wanneer de dagen kor-
worden de trainingen dan wat

"inder worden bezocht en organise-
dan oefenwedstrijden waardoor

"en toch in aktie blijft. Gerard Ram-
^erna is daar geen voorstander van.
Ik hoop dat we zo'n positie op de

Gerard Ramkema:
„Een andere trai-
ning brengt mis-
schien vroeger rc-
sultaat".

ranglijst hebben veroverd dat de ani-
mo groot blijft en bovendien is de
verlichting bij ons niet voldoende
voor een wedstrijd. Ik geloof niet dat
de opkomst sterk terug zal lopen.
Wordt er niet getraind dan moet je
daar rekening mee houden m de op-
stelling", volgens Ramkema.

Resultaten
Over de resultaten voor het komen-

de jaar wil de Zandvoortse trainer
geen voorspelling doen, wel is er

hoop op goede successen. „Na een
week trainen kan je nog niet veel stel-
len, maar als de voorbereiding goed
verloopt dan kan de start ook goed
zijn en hoop ik voor het eerste team
op een hoge eindscore. Belangrijk
voor de club is echter dat het tweede
team promotie weet te bewerkstelli-
gen. De klasse-afstand tussen het
eerste en tweede is te groot. Door een
kampioenschap van het tweede team
is er meer aansluiting en we moeten
bij de spelers van dit team erop ha-
meren dat het belangrijk is. De laat-

AAN BEGIN
VAN NIEUW
VOETB AL-
SEIZOEN

(Advertentie)

TRIM-HOCKEY
VOOR DAMES

De Zandvoortse
Hockeyciub

(50 jaar oud)
organiseert lx per week,

's ochtends, 1V4 uur
conditiatraining,

eenvoudige hockey-
techniek, wedstrijden

buiten competitie.
Dit alles onder deskundige

leiding.
Eerste bijeenkomst 30 aug.,

10.00 uur op sportpark
Duintjesveld.

Nadere inlichtingen:
tel.1 86 99en 1 91 07.

ste jaren draaide het tweede team tot
de laatste wedstrijden goed mee
maar greep er steeds naast. Het moet
een keer lukken", aldus Gerard Ram-
kema.

Tot slot stelt Ramkema: „Als ie-
dereen achter elkaar staat in het ee-
ven en nemen dan heb je al voor ne-
gentig procent gewonnen en ik reken
erop dat de spelers dat zullen doen".

Z'meeuwen trainer W. Groen
waakt voor te groot optimisme

ZANDVOORT - Ook Zand-
voortmeeuwen is vol elan begon-
nen met de voorbereidingen van
het komende voetbalseizoen.
Trainer Willem Groen, die voor
het tweede jaar de selectie onder
zijn hoede heeft, probeert met
pittige duurlopen, veel baltrai-
ningen en de nodige oefenwed-
strijden zijn team optimaal voor-
bereid de kompetitie in te sturen.
En gezien de opkomst tijdens de
training zal dat geen probleem
zijn. Toch waakt hij voor te groot
optimisme.

Evenals de andere Zandvoortse
voetbalverenigingen kende Zand-
voortmeeuwen een zwakke kompeti-
tiestart. uit de eerste zes wedstrijden
werd slechts een punt behaald „Ik
werd gekonfronteerd met een elftal
dat gedegradeerd wus en bij de start
waren nog enkelen met vakantie,
door de seizoenarbeid m Zandvoort.
Ondanks goede oefenresultaten liep
het niet in de beginfase. De eerste
wedstnjd ging niet door en de tweede
leverde een grote nederlaag op. We
hadden toen nog geen ingespeeld
team. maar na de eerste zes weclstnj-
clen ging het lopen en eindigde we
toch nog op een eervolle vierde
plaats", aldus Willem Groen.

Wat het nieuwe seizoen belieft,
krijgt trainer Groen de beschikking
over enige nieuwe spelers doch als
een groot gemis wordt beschouwd
het vertrek van doelman Ed Stellers
naar Utrecht „Ed Steffers heelt zeer
goed gekeept en ik denk dat dat een
groot verlies is. Er zijn twee nieuwe
goalies. Joost Lampe en Roy Keur.

Tramei Wil lem
(iroen
I.d Stel ler moet soi'd
\er \a i i i i en \\orden.

die heel wat moeten piesteren om Ed
Stellers te doen veigeten Ik heb van
de keepers goede en minder goede
dingen gezien en we moeten dus even
afwachten wat dat gaat worden"
stelt Willem Groen

Na een jaar elders hun geluk te
hebben beproefd /ijn op het oude

Zandvoort '75 mmmmm» » * ««
„Start moet beter, dan zal het wel gaan

ZANDVOORT - Bij het begin
van het nieuwe voetbalseizoen
gaat Zandvoort '75 onder leiding
van trainer Gerard Nijkamp. pro-
beren tot een betere kompetitjes-
tart te komen dan vorig jaar.
Toen bleef Zandvoort '75 de ge-
hele kompetitie in de onderste
regionen hangen en dat wil men
nu zeker voorkomen. Vol overga-
ve is Nijkamp begin augustus
met zijn dertig man sterke selec-
tie er direkt stevig tegenaan ge-
gaan.

Voor de eerste weken stonden drie
trainingen per week op het program-
ma en nadat komend weekend met
het oefenprogramma wordt gestart,
worden de trainingen tot tweemaal
per week teruggebracht Op deze wij-
ze hoopt Gerard Nijkamp op een gpe-
de konditie en een beter kompetitie-
verloop. „We zijn er direkt lel tegen-
aan gegaan, nadat we vorig jaar voor
een langzame opbouw hadden gekp-
zen. Ik kon duidelijk zien dat sommi-
ge jongens al voor hun zelf bezig wa-
ren geweest, maar er zijn ook jongens
die voor het eerst kwamen en die
hebben een achterstand die lang-

zaam moet worden weggewerkt", al-
dus Nijkamp die verder stelt dat de
animo bijzonder groot is. „Zo'n twin-
tig man op de training, dus ze willen
best".

De Zandvoortse trainer zal dit jaar
geen beroep kunnen doen op Ray-
mond Keuning, die het wat rustiger
aan gaat doen en spits Philip van den
Heuvel zal zeker voor november nog
niet hersteld zijn van zijn beenbreuk.
Daar staat tegenover dat Rob Gans-
ner teruggekeerd is en dat er jeugd-
spelers en wat spelers uit lagere
teams bijgekomen zijn. „Ik heb een
vrij goede groep, die je taktisch en
technisch wat bij wil brengen.
Cruyffs kan je er niet van maken,
maar je kan ze wel blijven motive-
ren", stelt Gerard Nijkamp.

TRAINER GERARD NIJKAMP

Trainerschap
Gerard Nijkamp begint aan het

tweede seizoen als trainer van de
hpofdselectie en het trainen en bege-
leiden van spelers zal als het aan hem
ligt nog jaren doorgaan. „Het eist
veel improvisatie. Vaak maak je van

• Trainer Nijkamp:
een goede start is de halve eomnetitie.

tevoien plannen voor een specifieke
training maar clan zijn die mensen er
met voor wie die training bestemd is
en dan moet je wat anders gaan doen.
Dat is dan lammer maar niet erg. ik
blijf het Iruk werk vinden Het ligt er
vaak aan hoe je je opstelt tegenover
de jongens, met sommige heb ik nog
gevoetbald en dan weet je wel wat ze
willen. Als |e oelenstof geeft die je zelf
ook leuk vond dan doe je dat. En kan
je ze enthousiast maken en houden
dan blijven ze komen", zegt Nijkamp.
die hoopt op doorbraken vanuit de
jeugd

In de nu volgende oelcnwcdstnj-
den gaat Gerard Nijkamp zoeken
naar de juiste opstelling voor het eer-
ste en tweede team van Zandvoort
'75 Door de uitbreiding van de selec-
tie is het tweede team sterker gewor-
dcn en gezien de sterke kompetitie-
indeling kan dat geen kwaad Het be-
langnjkste bl i j f t echter het eerste
team dat vol goede moed klaarge-
stoomd wordt voor een flitsende
start

„Vorig jaar maakten we in de eer-
ste wedstrijden onnodige fouten, wat

vee! punten kostte Als je de Uuus-
wedstnjden beki jk t hebben we alleen
verdiend verloren van De Geuzen. In
de andere wedstrijden speelden we
weliswaar niet sterk maai hadden we
toch moeten winnen Ik gelooi wel
dat de spelers van de toen gemaakte
fouten geleeicl hebben en m de oelen-
wedstnjclen gaan we zoeken naar de
juiste formatie ' . vet telt Ni jkamp

Over de te voelen s|:ee]wij/e. om
direkt wat punten te pakken heelt de
trainer het concept .il m het hoofd
..Als je ongelukkig veihest ya je aan
jezelf twijfelen. Dat moet \oorkomen
woiclen en daarom moet er rust m de
verdediging zijn Vanuit een gesloten
verdediging dus om de tegenpart i j
geen vrije toegang te geven ^oals \o -
ng jaar Een kampioenschap ver-
wacht ik niet maar \\e moeten rede-
lijk kunnen meedraaien", aldus Ge-
rard Nijkamp. die tot slot s te l t geen
bezwaar tegen het zaalvoetbal te
hebben maai dat op vnjclagavond
niet zo'n succes te vinden „Op zater-
dag ben je dan je scherpte k w i j t ,
maar verbieden kan je het niet'

nest teiuggekt-eid John van der Zeijs
en Frans M a k k a u Voeg daarbi j nog
wat andere aamunsten en de kon-
ku i i en t i e is giool Do jeugd zie ik
nog niet doorbioken maar met een
gioep van /estien kandidaten ga je
zoeken naai een el l l . i l Vorig jaar
speelden \\e het s\M(vm met twee
spitsen en een \ \ . i l leruggctrokken
soits als Yie tde middenvelder Met
de/e mensen \ .in nu /ui len wc nnr lnr<;
moeten ga.ui spelen Ik /ie het wel
/;itten mei John \ . i i i dei Zeijs in de
spit.s doch \\c moeten e \ t -n a fwach-
ten hoe mot al leen h i j in.i.u ook do
ancleie/ich nwnilcslcieii Bovendien
heb ]e \\o-l A 's t i rn spelei.s nodig Ei
/j]n a l t i j d \ \ol b l t . ssuies en srhoisin-
gon dus 7i) n a . i n t . i l speld s is nood/a-
k o l i j k /ogt di' in Den Helder
\ \o i inac h t m i ' Hamel

Hel Uu-edc t r a m cl,u u>ng jaar al
i'di s t r i k e i n d u i k a d i t i i l iet kan
door di' komst \ an eni"c nu uuo spe-
Icis nou bi ' tc i \ \ o i d i n on Willem
Groen \ i n d t dat \oo i oon goede on-
deibouv, \ a n c i i M l o i i m i i m d i t t eam
hogeiop mui'! Aan UKII.spell ingen
v.aagt hu /ich i ( h t i ' i met Een piou-
iiose «ooi ik mot Wol \ \ i l ik \wken
voor (o m o u t op t imisme Ik kon do
mouwen nu1; mot i n hol /al nog wel
enige t i j d dun n \ ooi hot team oon
homofoon in In cl is Do m e n t a l i t e i t is
b o l a n m i j k i n als iemand mot m het
eeisto s t a a t moeten /o inch goed ne
mntnoe id b l n v o n Val lodoioen hot
posi t ie l up dan / a l hot \ \ol uaan . maar
ik v, aan me mot aan \ ooi spellingen '
a ldus C l i o t n

Ti . i inc i \ \ i l l o m Gioon w e r k t dus
koih .ud om / i j n team lo j i iepaie ien
\ ooi l u l S IM/I» n on ook v. at do ac-
commodat io bi H e l t /u i len de spelers
mots lo \ \ i nsoii hebben Na de inge-
bruiknamo \ a n h o t \ o i n i o u \ \ d o i - lub-
htiis \orm ja.ii \ \asei do \\ons om het
speohi 'kl d i a s l i s o h to \ e i b o l o i e n
Aan liet oinclo \ an hot soi/oon heelt
clan ook do gomoonio hot hoolcheld
min imaa l v i i t t i o n cd i t imete i ojjüe-
hoout on goliool ingeAund Nu l in t er
oen pi acht me niou\ \o Luasmat \ \aa i -
op de sjK'lois hot /uilen moeten \\ aar-
maken *



WkfcttMfcülA 30 DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1984 PAGINA

^BESCHERMING
WISÏ U DAT

WIS l U DAT

WIS! U DAT .

WIS] U DAT .

WIS« t) DAT .

het zowel in het voorjaar als in de
zomer, niet verstandig is ,,water"vogels
te voeren met het oog op gevaar van
botulisme?

door botulisme aangetaste dieren
verlammingsverschijnselen vertonen
en besmettelijk zijn, ook voor de mens?

indien u de gemeente waarschuwt,
deze de dode dieren laat weghalen?

als u deze dieren hebt aangeraakt, u
heel goed uw handen moet wassen?

u dit ook aan uw kinderen moet
vertellen?

Hef is weer tijd
voor de

BARBECUE!
Let op onze speciale aanbiedingen!

ook verhuur van barbecues.

r
VERHUIZEN?

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman
Vraag vri|bhjvend prijsopgave en folder met

waardevolle tips

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
= HAUTE CUISINE =

in hel centrum van Zandvoort
internationale specialiteiten

Primeurs • Nouveau/e's • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

WINKELMEISJE
of MEISJE voor PART-TIME

GEVRAAGD

Topslagerij Vreeburg
Haltestraat 54 - Tel. 1 24 51

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn.
Haltestraat 16-
Tel.02507-1 6204
7 dagen per week geopend
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

VOOR HET BESTE UIT ZEE:

groot assortiment verse vis
Veel specialiteiten uit eigen keuken

'n dagje AMSTERDAM
Geweldige kortingen met 'n dagje Amsterdam

voor ƒ 5,00
(geldig voor 2 personen)

ƒ 5,00 voor het eerste couponblad, elk volgend couponblad ƒ 2,50

Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad
kunnen nu voor ƒ 5,00 een couponblad bestellen,
waarop 25 voordeelbonnen, geldig voor 2 perso-
nen Elk volgend couponblad kost ƒ 2,50
ledere coupon is goed voor een vriendelijke kor-
ting of een aardige attentie zoals bijv /2,50kor-
tmg voor volwassenen (kinderen ƒ 1,00) op een
rondvaart door de Amsterdamse grachten, met
z n tweeen poffertjes eten voor ƒ 7,- op de Dam,
ƒ 2 50 korting op dinsdag woensdag en donder-
dag bij een bezoek aan de Amsterdamse biosco-
pen een gratis plattegrond van Amsterdam bij de
VVV kortingen en leuke attenties en ga zo maar
door

Amsterdam wil u graag gastvrij ontvangen Het
aantal couponbladen, dat u wilt bestellen is on-
beperkt. De aanbiedingen zijn, tenzij anders aan-
gegeven, geldig t/m 31 december 1984 U kunt
zelf bepalen op welke dag u er gebruik van wilt
maken.

HOE BESTELT U?
Door overmaking van het benodigde geldbedrag
met vermelding van het aantal gewenste coupon-
bladen op postrekenmgnr ?60 728 of Raboban-
k-rekenmgnr 39-37 10-58r t n v Het Parool/'n
dagje Amsterdam De couponbladen worden u
per omgaande toegezonden

Ze zijn tevens te koop bij het VVV-kantoor voor
het Centraal Station in Amsterdam En verder bij
alle Amsterdamse filialen van de Rabobank, als-
mede alle kantoren van Het Parool/Weekmedia

V

'ndagje AMSTERDAM.altijd de moeite waard

Wegens verplaatsing van ons hoofdkantoor naar
Stationsplein 13-15 te Zandvoort

vraagt

K.N.V. BEHEER BV
een

representatieve, commercieel ingestelde

SECRETARESSE
(met ervaring in Engelse handelscorrespondentie)

Sollicitaties, uitsluitend schriftelijk, met opgave van verlangd
salaris, gelieve u te zenden naar:

DIR. K.N.V. BEHEER BV
Postbus 140 - 7300 AC Apeldoorn.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

neem nu een abonnement
muziek door het noordhollands philharmonisch orkest:

het feest van concertbezoek

serie A "Prominenten"

B

serie Z-2 „Familieserie"

extra reducties:
serie A en B samen /160 - • serie A en Z - 1 samea M 20 - • serie B en Z - 1 samen M10 -
• serie A B e n Z - 1 samen M 90- • serie Z - 2 m combinatie met andere series f 35 -

j Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij de kassa van het Concertgebouw Lange Begijne-
straat 13 van 10 - 15 uur, telefonisch 023 - 320994 van 12 -15 uur
SERIE ABZ - 1 vanaf 28 augustus SERIE A vanaf 3 september
SERIE AB vanaf 29 augustus SERIE B vanaf 5 september
SERIE AZ - 1 vanaf 30 augustus SERIE Z - 1 vanaf 7 september

l SERIE BZ - 1 vanaf 31 augustus SERIE Z - 2 vanaf 8 september
Houders van vaste plaatsen gaarne opgave en betaling van de abonnementen voor zaterdag

| 25 augustus Na ontvangst van betaling worden de abonnementen toegezonden
Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concert-
gebouw en de administratie van het N PO, telefoon 0 2 3 - 3 1 92 48

dingen! Roelol van Dnesten
gastdmgenten Christopher Adey Heinz Fnesen
Jan Krenz. Lev Marku Kasper de Roo Jan Stulen.
Thomas Sanderling, Yoav Talmi Ronald Zollmann

concertgebouw Haarlem

6 dinsdagavondconcerten
25 sept. 30 okt., 27 nov., 8 jan, 5 febr, 5 maart 2015 uur
solisten WOLFGANG MANZ ELIANE RODRIGUES RIAN DE WAAL piano

VERA BETHS EMMY VERHËY - viool ROBERT HOLL - bariton
! abonnement 6 concerten f 90- losse kaart M8-

6 vnidagavondconcerten
5 okt, 9 nov, 7 dec. 18 jan, 15 febr, 15 maart 2015 uur

| solisten NAUM GRUBERT EKATARINA NOVITSKAJA, JEAN-YVES THIBAUDET - piano
YVRI GITLIS JAAP VAN ZWEDEN - viool LAURENCE LESSER - cello

abonnement 6 concerten f 80- losse kaart f 16-

serie Z-l 'Tsjaikowski-Plus" 3
14 okt, 16 dec.24 febr concerten 1430 uur
solisten DANIELWAYENBERG-piano BORIS BELKIN-viool HARRO RUYSENAARS-cello
abonnement 3 concerten f 40- losse kaart ƒ 16-

18 nov., 27 jan, 24 maart concerten 1430 uur
solisten KARIN LECHNER EN SERGIO DANIEL TIEMPO MARKUS PAWLIK - piano

GALINA STAMENOVA - viool HANS NICKEL - tuba
l abonnement 3 concerten / 40,- losse kaart M6-
| abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n) M 5-

GEADVISEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR losse kaart f 7-

VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT!

WEINIGVEELVLEESVOOR GELD!
WAARDEBON
tegen inlevering van deze
waardebon on

schnftzels

let op! ons filiaal Botermarkt 8O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

HILLEGOM HOOFDSTRAAT8Ï - LISSE 8LOKHUIS18

Wol en
handwerk

BERENDINA

ZOMERAANBIEDING
tot 8 september

zolang de voorraad strekt:

L _

Wij
oog wat Di-marken kunnen sparen deze zomer...?

Afij nemen ze graag tegen een goede koers van u over (ook munten).

REISBURO KERKMAN
GROTE KROCHT 20 - TEL 1 32 03

* KNOOPSTRAMIENS, voorgedrukt halve prijs
en ook nog

* 10% KORTING op de EMPISAL BREIMACHINES
* Nieuw binnengekomen: ACRYL DONZIG p. bol . . . 2.95

7 bollen voor een trui
* Exclusief: Lanarte, Poppamoda, Japans borduren
* Ons ontwerp MOHAIR TRUI aan materiaal vanaf . 18.90

ZANDVOORT
BADPLAATS

ZANDVOORT
BLOEMENPLAATS

bij

BLOEMENMAGAZIJN

„ERICA "
Grote Krocht 24 - Zandvoort

Altijd snel en
schoner!

d uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

M itomerij/dry clennlng ̂  ̂Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Haamitede: Zendvoorualian 69
Btoemandaal: Bloamend»>»wag 23

Hurlam: Jan Gijienkod» 1G3

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

VLOOIENBANDEN -
vanaf 1«

BLIKVLEES voor HOND en KAT l • l U

O voor £i*t \i

PENS, 3 pakken van 2.85 voor ./.«/U
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'OUWTREKWEDSTRUDEN EEN SPORTIEF EVENEMENT

>p blote voeten verlies je van professionals
ZANDVOORT - „En hup daar

„aat-ie. nog enkele centimeters,
com mensen, trekken voor watje
vaard bent!" Enthousiaste kre-

ten van commentator Theo Hil-
bers bij de touwtrekwedstrijden
die zaterdagmiddag voor strand-
paviljoen Filmers op het Zand-

voortse strand werden gehou-
den.

Een enthousiasme dat werd ge-
deeld door de deelnemers, niet

De uiteindelijke winnaars, De Puur, uil Zamlvoort.

minder r dan tweeëntwintig
teams, dé organiserende vereni-
ging Afafa, én het talrijke pu-
bliek dat zich qua aanmoedigin-
gen niet onbetuigd liet en in gro-
ten getale naar het strand was
gekomen om de wedstrijden bij
te wonen.

Veel plaatselijke etablissementen
en verenigingen hadden voor dit eve-
nemcnt. dat voorde eerste maal werd
georganiseerd, ingeschreven, evenals
verschillende bedrijven. Er waren
teams uit het zwembad, de „zusters"
van het Huis in de Duinen, het Zand-
voorts Mannenkoor, en de plaatselij-
ke kranten.

De jongens van Afafa die Zand-
voorts Nieuwsblad vertegenwoordig-
den, hadden grote moeite met de
door enkele bedrijven ingehuurde
„professionals" toch lukte het hen
om een wedstrijd te winnen, doch de
volgende ging verloren, reden waar-
om zij al snel uit de strijd verdwenen.

Dit was ook het geval met het
Zandvoorts mannenkoor, die beter
kunnen „hijsen" en zingen dan trek-
ken, want zij verloren zelfs van het
team van Huis in de Duinen, geen ge-
ringe krachtprestatie van de dames.

Uit de vier poules wisten zich acht
teams voor de finales te plaatsen en
in deze finalepoules kwam het tot wa-
re veldslagen. Kreunend en steunend
onder de warme zonnestralen maak-
ten de teams elkaar af in een sportie-
ve strijd, waarbij het eremetaal uit-
eindelijk toch gewonnen werd door
de professionals.

Teams die worden gesponsord door
een bedrijf, en dan ook (soms met de
nodige moeite) de „blote voeten-gele-
genheidsteams" over de streep trok-
ken. Zelf droegen deze lieden zware

• De zusters van Huis in de Duinen, die mei reehl hun numi ir l j r stonden.

laarzen met wollen sokken, en ston-
den dan ook „muurvast" in het zand.

Eerste werd het team van „De
Puur" uit Zanclvoort dat de dooi' Jun
Filmer beschikbaar gestelde beker in
ontvangst mocht nemen. Prijzen wa-
ren er ook voor De Toerist uit
Spaarndam. Soortzicht uil Aals-

meer, Kerkhoven en De Raadsheer
uit Zanclvoort .

Bij de dames moesten de populaire
zusters hel toch afleggen tegen de an-
clere clamesteams. Eerste werd hier
De Keizerskroon uit Halfweg, tweede
De Duinpan en derde Huis in de Dui-
nen.

••••••••••••l I I •• *^J

r'utu's !• r;ni^ . h i i i u » n .

Voor Afafa b e t e k e n t hel sucri .- .- , v. i
dat zij volgend jaar ( i p n i i - i i v . f i n i • i
nement zullen moeien ' > r i ' , , n ; - - ' i v i .
met Theo Hilbers als r,
omdat het mi al niet nier
denken uit de i^ junciv
van de badplaats .

DOMO',eBD*G 2AN\Ö 19»^

vulden

Te weinig belangstelling
voor film „Samen op weg

' ^&KS%SSS3s

i ^.S^ÖSendeog^«K

leeds op 24 mei 1984 werd door Zandvoorts Nieuxvsblad melding gemaakt van de film
lamen op weg, de problemen van Nieuw Unicum-bewoners en plannen voor een
icgaanbare weg naar het strand.
Jok het vernieuwde Gasthuisplein blijkt een struikelblok te zijn voor oudere en/of
lechtziende inwoners van Zandvoort. Getuige het grote aantal valpartijen dat zich
ter voordoet.

ZANDVOORT - Helaas was er
in Zandvoort slechts een mini-
male belangstelling voor de film
„Samen op weg" van de Cpmmis-
sie Lichamelijk Gehandicapten
Zuid-Kennemerland die dins-
dagavond in de commissiekamer
van het raadhuis werd vertoond.

Deze film brengt in beeld de
belemmeringen welke mensen
met een handicap in het verkeer
ondervinden en werd vertoond
op uitnodiging van het college
van b en w, voorafgaande aan de
vergadering van de commissie
Welzijn en duurde slechts een
half uur.

.-• In deze-film wordt de nadruk ge-
legd op obstakels voor zowel een
blin.de als een slechtziende, de rol-
stoelgebruiker en de mens met nog
heel weinig uithoudingsvermogen.
Duidelijk komt hierin tot uitdruk-
king dat er obstakels kunnen zijn die
de gewone weggebruiker zeker niet
als een hindernis ervaart.

Achteloos neergezette vuilniszak-
ken, onduidelijke of te brede trapleu-
ningen bij openbare gebouwen, win-
kelcentra en dergelijke, kunnen on-
neembare vestigingen worden voor
de gehandicapte verkeersdeelnemer.

Stations
Een treinreis van een slechtziende

geeft ontstellend veel problemen,
wanneer bijvoorbeeld niet door mar-
keringen op stations duidelijk de
loopwegen naar en van de treinen
staan aangegeven, hetzelfde geldt
trouwens bij de vele trappen die men
vaak op en af moet op een station.
Ook de aanwijzingen waar en wan-
neer de treinen vertrekken, zou veel
duidelijker kunnen worden aangege-
ven.

Juist de groep gehandicapten met
een stoornis in het gezichtsvermogen

blijken vaak meer gehandicapt, dan
bijvoorbeeld tie rolstoelgebruiker.
Door het Nationaal Orgaan voor het
Gehandicaptenbeleid wordt erop ge-
wezen dat voor slechtzienden het be-
langrijk is dat er een goed verlich-
tingsniveau is, dat er contrasterende
markeringen zijn op bijvoorbeeld
lantaarnpalen en bloembakken, dat
er duidelijke opschriften zijn en ver-
blinding vermeden moet worden.

Wanneer er sprake is van blindheid
mogen er geen obstakels in de loop-
route zijn en is het gewenst om door-
lopende leuningen, gidslijnen en.
voelbare materiaalovergangen voor
trappen en andere gevaarlijke pun-
ten aan te brengen.

Heel gunstig was het voorbeeld in
de film van de blindentelefoon in
Zwolle. Hier wordt dagelijks op de
band ingelezen waar de obstakels
voor deze groep mensen zich bevin-
den, waar de straten zijn opgebroken,
waar omheiningen zijn geplaatst, etc.
Een idee dat navolging verdiend.

bij is het rekening houden met ande-
ren. Een mentaliteitskwestie. Denk
maar eens aan de onnodige obstakels
in de looproute van iemand die blind
of slechtziend is. Verkeerd geparkeer-
de fietsen en auto's, nonchalant neer-
gezette vuilniszakken, te laag han-
gende takken van een boom en het
zomaar voor een winkel neerzetten
van koopwaar zijn stuk voor stuk
hindernissen, die niet nodig zijn.

Belangstelling

Planmatig
Door het Nationaal Orgaan van het

Gehandicaptenbeleid wordt erop ge-
wezen dat bij het oplossen van ver-
keersproblemen voor deze groep in-
woners gekeken moet worden naar
de onderlinge samenhang van ver-
keerssituaties. Als voorbeelden wor-
den genoemd:

Veel mensen met een handicap
kunnen een toegankelijk winkelcen-
trum niet bezoeken als er geen tegen
weersinvloeden beschermde rust-
plaats is bij de bushalte, die zij moe-
ten gebruiken. Het niet doorrijdbaar
zijn van een vluchtheuvel zal een rol-
stoelgebruiker ervan weerhouden
een daarachter liggende, wél toegan-
kelijk voorzieningen te bezoeken. In
de film Samen op weg komen dit
soort situaties aan de orde. De ma-
nier waarop het wél goed kan wordt
zichtbaar gemaakt. Belangrijk nier-

De film É„Samen op weg" is in prin-
cipe voor iedereen gemaakt, maar
met name voor degenen die invloed
kunnen uitoefenen op het straat- en
verkeersbeeld. Directeuren van dien-
sten van Openbare Werken, stede-
bouwkundigen, architekten projekt-
ontwikkelaars, technici, verantwoor-
delijke politici, ambtenaren en on-
derwijsinstituten. Zodat bij eventue-
le herstructureringen in een gemeen-
te misschien met weinig kosten voor-
zieningen kunnen worden aange-
bracht.

Jammer daarom het gebrek aan
belangstelling van de Dienst PW. de
verkeerscommissie, politici en ande-
re belanghebbenden in Zandvoort.

Wél aanwezig was een vertegcn-
woordigcr van de politie, die al con-
tact heeft opgenomen niet het bewo-
nersconiité over bijvoorbeeld een
veilig en begaanbare weg naar het
strand voor de bewoners van Nieuw
Unicum. Op 13 september zullen ver-
tegenwoordigers van diverse orga-
nisaties bij elkaar komen om deze
moeilijkheden te bespreken.

'OPDRUKTE GOED VERWERKT

•ndanks toeristenstroom geen parkeerproblemen
ZANDVOORT . - Eindelijk

vas zondag 19 augustus dé dag
oor de Zandvoortse politie om

iet parkeerexperiment dat is op-
gesteld met verkeersdeskundi-
gen van het Bureau Goudappel
Ss Coffeng in de praktijk te toet-

n.
Na de totstandkoming van de

plannen rond een parkeersys-
eem via sectoren bleef de grote
hamvraag, op welke dag dit sys-
eem in de praktijk kon worden
ïebracht. In juli reeds was hierop
ngespeeld, maar toen waren
;een vertegenwoordigers van het
Verkeersbureau, of de Dienst Pu-
blieke Werken aanwezig, zodat

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hooldkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515. postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: ƒ 9.95 per kwartaal,
l 18.25 per halt jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoorl. tel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14:00-16.00-uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder- .
dag van 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie; Dick Piet (chef). Margreet
Ates.

;

het officiële experiment door het
aanhoudende slechte zomerweer
op zich liet wachten.

De weersvoorspellingen voor zon-
dag 19 augustus waren echter van
dien aard dat de politie besloot het er
maar op te wagen. Vanaf 07.00 uur
waren een groot aantal politiemen-
sen op de been om behulpzaam te
zijn bij de uitvoering van het experi-
ment dat antwoord moest geven op
twee vragen:

Voldoet het afsluiten van parkeer-
sectoren, waardoor parkeerexcessen
worden voorkomen, en ten tweede,
door het geleiden van verkeer naar
deze sectoren is er dan minder ver-
keersoverlast door zoekende irondrij-
dende) automobilisten.

Hoewel de Zandvoortse politie al
vroeg op de been was, duurde het tot
in de late morgenuren voordat het
verwachte verkeer inderdaad naar de
badplaats kwam. Nadat de Zand-
voortselaan „vol" liep, moesten de
gemeentepolitiekorpsen van Bloe-
mendaal, Haarlem en Heemstede het
verkeer naar Zandvoort bijregelen,
evenals de gemeentepolitie van de
Haarlemmermeer. Deze zorgde voor

filebeveiliging op de autosnelweg.
Assistentie werd ook verleend door

het korps Rijkspolitie Dienst Lucht-
vaart die vanuit een helicopter een
oogje in het zeil hield en waardevolle
adviezen doorgaf waar de grootste
verkeersconcentraties zich bevon-
den. Bovendien werden door deze
dienst luchtopnamefoto's gemaakt,
een waardevolle illustratie voor de
nabeschouwingen die ongetwijfeld
nog gevoerd zullen worden.

Conclusies
Aan het einde van de dag kon door

de diverse medewerkenden de balans
van dit experiment worden opge-
maakt, hierbij werden enkele verras-
sende ontdekkingen gedaan.

De capaciteit van de Tolweg blijkt
namelijk veel groter dan de aanvoer
vanuit de Zandvoortselaan; met de
aanwezige middelen kon het verkeer
perfekt in de hand gehouden worden.

File 's op weg naar Zandvoort én de parkeersec-
toren, maar dat bemerkten de automobilisten
pas toen ze de gemeentegrens bereikt had-
den.

terwijl ook de parkeercapaciteit in
Zandvoort voldoende bleek.

Omstreeks half vier 's middags
nam de toeristenstroom naar het
strand af en nog geen uur later kwam
de stroom vertrekkers op gang. Deze
laatste gaf geen enkel probleem en
zonder veel opstoppingen konden de
automobilisten de badplaats verla-
ten. Kenmerkend is ook dat het ver-
trek altijd veel verspreider verloopt
dan de aankomst.

Kanttekeningen van de politie wer-
den geplaatst bij de permanente be-
reikbaarheid van het centrum. „Wij
hadden verwacht dat dit iets beter
zou verlopen, daar moet nog wat aan
gesleuteld worden", aldus politie-
woordvoerder Bob ten Haave.

Klachten bleven uiteraard ook niet
uit. „Mooie toestand, ik wil naar Zuid
en alles is afgesloten" meldde een be-
zwete strandganger laat in de mid-
dag. Deze man had pech, evenals de
lieden die tegen beter weten in „voor
die ene keer maar eens fout parkeer-
den". Zij konden hun auto op het po-
litiebureau afhalen.

„Er werden zondag 28 auto's wég-
gesleept die ofwel verkeersgevaarlijk,
dan wel verkeersbelemmerend waren
geparkeerd, en dat is niet meer dan
op welke andere willekeurige drukke
zondag", aldus Ten Haave.

Complimenten kwamen er ook,
van één der huisartsen die zondag-
dienst had. „Patiënen meldden dat
zij op een drukke zondag mijn huis
makkelijker konden bereiken, en dat
is goud waard", aldus de huisarts.

Ook de verwachting van de politie
„dat men eerst wel op de boulevard
Paulus Loot zal parkeren, voordat
het parkeerterrein van Wolzak wordt
gebruikt", klopte niet. „Integendeel,
verrassend was voor ons dat men
eerst naar Wolzak ging. pas toen het
daar „vol" was. werd op de boulevard
geparkeerd", aldus de politie.

Kans op
doortrekking
Visserspad

HAARLEM - Het ziet ernaar uit
dat de doortrekking van het fietspad
van Zandvoort naar Kraantje Lek
toch doorgang kan vinden.

Tot nu toe verleende Staatsbosbe-
heer geen toestemming om het fiets-
pad vanaf Zandvoort. langs de spoor-
baan via het Oude Visserspad door te
trekken, een toestemming die nu
echter wel wordt verwacht.

De laatste maanden is een intensief
overleg gevoerd tussen ambtenaren
van Staatsbosbeheer en het ministe-
rie van Landbouw, toch tot overeen-
stemming te komen over de aanleg
van het fietspad. Staatsbosbeheer
heeft zich tot nu toe altijd op het
standpunt gesteld dat het unieke
landschappelijke karakter van dit
gebied niet aangetast mocht worden.

Wanneer overeenstemming zou
kunnen worden bereikt, dan zou wei-
licht via een subsidie voor werkgele-
genheidsprojekten ook aan de uit-
voering hieraan gedacht kunnen wor-
den.

Buitenlander betrapt
ZANDVOORT - De politie heeft

afgelopen vrijdag twee mannen be-
trapt die bezig waren om met een
schaar een Duitse auto open te bre-
ken. De twee mannen, respectievelijk
26 en 21 jaar oud. bleken in het bezit
te zijn van Israëlische paspoorten,
waaraan de benodigde stempels ont-
braken. Eén van de mannen had BF.
5.000,- op zak, hetgeen zal worden ge-
bruikt om de schade aan de auto te
betalen. De buitenlanders zijn aan de
vreemdelingendienst overgedragen.

Galaconcert
ZANDVOORT - De commissie

Welzijn en Cultuur is akkoord gegaan
met het beschikbaar stellen van een
krediet van ƒ 1500.- en een gemeente-
garantie tot ƒ 3000.- voor het galacon-
cert dat door het Zandvoorts Man-
nenkoor en de Zandvoortse Operet-
tevereniging in de maand november
in de Van Pageehal zal worden gege-
ven.

STUIFZAND
GRAND PRIX - ZON - ZOMER, dé thema's uit de krant deze. teeck

plus nog wal nieuwtjes die wij hier en daar in de vrije nienn-s
garing voor u hebben vergaard»

GOED BERICHT - Van Amnesty International - Za,!:!i oor!.
Na tweeëneenhalf jaar brieven schrijven en handteken'nigen

verzamelen voor de door de Zandvoortse afdeling geadopteerde
gevangene Alphons Ribanje uit Ruanda is het goede bericht
ontvangen dat deze man is vrijgelaten voorwaar een nilsle-
kend nieuwtje*

Dan een ingezonden brief, slechts ondertekend met initialen
die wij bij uitzondering meenemen omdat het hier een

complimentje betreft namelijk aan de Dienst PW:
„Graag wil ik mijn bewondering uiten aan het adres van de

bloemenkunstenaars van onze gemeente schitterend slaan
de rozen te bloeien maar ook pracht bloemen in de bakken
op de rotonde en loat zou je zeggen van al die bloemen en kleuren
als je Zandvoort binnenkomt? rechts van de Grote Krocht?'.''.'

Petje diep afvor deze mensen" aldus het schrijven»
En dan is er nog een hoteleigenaar die er in Zandvoorl een

bonte boel van heeft gemaakt:
Vorige week kwam er een melding binnen op het politiebureau

hotelgasten wilden graag gaan slapen maar de eigenaa r
liet hen niet naar bed gaan De politie toog derwaarts en trol
twee Limburgers aan in een heftige discussie met de lioteleige
naar

De gasten hadden in de middaguren een kamer besproken
en waren daarna wat m het dorp gaan stappen toen ze
's avonds omstreeks half tien terug kwamen kregen ze een
ontbijt voorgeschoteld plus de rekening van één nacht slapen»
Hoe ze de eigenaar nu aan het verstand probeerden te brengen
dat ze geen ontbijt wenste omdat het avond was en de nacht
nog steeds moesten gaan doorbrengen de eigenaar hield
strak en stijf vol dat het de volgende morgen was dal. ze maa r <
voor één nacht hadden geboekt etc. etc. etc.

De politie achterhaalde dat ook de hoteleigenaar had geslapt j
maar dan in zijn eigen bar na het borrelt je iras hij in >

slaap gevallen en raakkergeschrokken om half tien in de ,
vaste overtuiging dat het al de volgende morgen was de p o / i -
tie kon hem er echter van overtuigen dat het nog steeds dezelfde \
dag was zodat de gasten uiteindelijk toch hun besproken bed ;
konden opzoeken» <

Tobber kioam héél voorzichtig aangesiapt in de vroege mar- \
genuren „Dan is het nog een beetje koel want het /> ircl;
warm", constateerde hij. „Ik zie tot mijn grote vreugde dut de ',
plantenbakken weer terug zijn op het Gasthuisplein — dat d/>et \
mij deugd wanneer ze nu ook nog eens de tijd vinden ain op i
het parkeerterreintje de rotzooi iveg te vegen van /ict.jazzi'cxtit-ul \
van een maand geleden dan ben ik helemaal tevreden \
want iedere keer tussen die rommel te lopen valt niet mee il,' ',
ben bang dat ik mijn poten openhaal". mopperde hij* ',

„Nou Tob, niet zo mopperen, de zon schijnt hel wordt drnk i-i
Zandvoort en,nu hebben wij toevallig geen zin in j o t t i i - < / , • / / / . , / . <
per", antwoordde wij» \

„Ja dat kan wel zo zijn, maar ik heb nog meer appeltjes .v
schillen met de mensen van die dienst", was het. rappe a n t i / O I . / K '
van onze zwarte vriend.

„Kijk, ik weet dat het vakantietijd is. dat het wurm is. en not/
veel meer, maar ik vind dat toevallig geen excuus om niet aann-.'.
zig te zijn wanneer er een film wordt vertoond die ronr /o/ni
afdeling belanrijk is"» ???????????? was onze reactie

„O je weel weer's niet waar ik het over lieb?. nou dat <.s s/u:t
verteld er zijn in ons land een heleboel mensen die zich . '<,•• . / \ •• /
houden met veilig verkeer niet alleen voor kinderen IIKKH' ,:<>/,
voor mensen en speciaal mensen met een handicap nu is \ /
een speciale film gemaakt waar je dan kunt zien / r a t een handt
cap kan zijn als je bijvoorbeeld slecht kunt zien — of blind bent

of niet meer zo'n eind kimt lopen het zijn maai' kleine
dingen soms die voor deze verkeersgebmikers zot-cel gemak
brengen ik bedoelfelle kleuren en rubber tegels — uolftegcly

•• Nu zijn ze hier in Zandvoort de straten aan lic! opk-iKtpiie/i
kijk naar het Gasthuisplein en de Grote Krocht en er tn/rd!

nog meer opgeknapt nu kun je gewoon kleine roor-.ie/nn./en
vergeten gewoon omdat je je niet realiseert dal i.et:-- -v;;
obstakel kan zijn overal waar die film wo.-dt rcrtoom! -.iin-n
de raadhuizen vol met ambtenaren van ruimtelijke ordenini:

maar zeker publieke werken want dal zijn de / / , > ' ; . • • < ,•;
achter de tekentafels dan kunnen ze in de toekom*! daar
rekening meehouden in die raadhuizen ontslaat na 'nel r e i -
tonen van die film een levendige discussie iraaren ; ; • < ( / r r / - / > .
'.erd kan worden met weinig geld maar in Zandroor/:'
mens ik heb mij diepgeschaamd komen ze in die blocdliilii-
net die film en dan zit daar anderhalve man en een iinardekoo.
jee?i discussie niks film vertoond inpakken en irc(/i:-e-.en
— want wij hebben haast tenminste zo kiram het m-er
'rouwens veel politieke partijen schitterden door a f u v . / i / ' < ' ' '•• ' '

geen CDA'er geen PvdA'er geen man ran uen/cciitc
belangen geen mens van Inspraak Nu fertrijl ..e j u i s t \•,-
mee kunnen praten nou ik zat met rode kooitjes « /> ; < • <<at
maar weet»

Overigens heb ik niet zoveel tijd meer
dat ik een plaatsje krijg in het circus volgende u-cck

l je waar ze ook mee beginnen volgende u-eek met de a
bouw van het nieuwe politiebureau en met de insc/iriii
voor 't Stekkie ja ja dat Stekkie komt eraan — en
circus ik verheug mij erop hoe verzinnen ze het
man die van het begin af aan al op een draad balanceert
bedoel die snelle jongen van die renbaan die goal misschien
wel koorddansen en die politieke figuren spelen roer c!o>n;

ze zeggen dat ze dat wel gewend zijn maar toch ik *.'< /
mij ook veel voor van liet goochclnummer — iral zonden die
mensen nu's laten verdwijnen?? kom ik haast, mij trant ik / / / < > ; /
volgende week alles loei goed kunnen zien. salu hoor»

Dat was het dan deze week de voetjes op tafel n/m' d. c
krant is klaar lot volgende week»
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AUTO
GROTE PRIJS OP ZONDAG 26 AUGUSTUS

Formule coureurs strijden op
Zandvoort om Nederlandse titel

. door Jo Goe/.inne
£\l in 1950. toen het wereldkam-
pioenschap voor Formule 1-auto-
coureurs officieel door de FIA
werd ingesteld, behoorde de For-
mule l-race op het circuit in de
Zandvoortse duinen bij de voor
dat kampioenschap meetellende
races. Alleen in Monaco en op
het Italiaanse circuit van Monza
zijn er meer Formule l-races ge-
houden dan op Zandvoort en het
is zonder meer een duidelijke
zaak dat de naam van Zandvoort
niet het minst door die Grand
Prix-races over de gehele wereld
een grote bekendheid heeft ge-
kregen.

Zondag 26 augustus 's middags om
drie uur zullen ojJhieuw tiencluizen-
den autosportliefhebbers op het cir-
cuit en miljoenen voor de beeldbuis
de adem even inhouden als het groe-
ne licht valt voor de start van de Gro-
te Prijs van Nederland. De start van
ten race is een uitermate belangrijk
moment omdat vaak hier al defmitie-
ye beslissingen vallen, al zijn die dan
in hoofdzaak in negatieve zin. In het
gedrang in de eerste bochten na de
start en soms daarvoor al kunnen
aanrijdingen en schades ontstaan,
die een rijder kansloos maken en

daarom is het gevecht om de goede
startopstelling minstens zo belang-
rijk als de race zeli'.

En die strijd begint al twee dagen
eerder, namelijk vrijdagmorgen 24
augustus om tien uur als de eerste
Formule I-trainingen beginnen. In
totaal zijn er vier trainingen, twee op
vrijdag' en twee op zaterdag. Vooral
de laatste tijdtraining, zaterdagmid-
dag 25 augustus tussen een en twee
uur is belangrijk. Dan is de laatste
mogelijkheid om zich een goede
plaats op de startopstelling te ver-
werven, en zullen de coureurs alles op
alles zetten om mei tienden of zelfs
met honderdsten van secondes hun
trainingstijden te verbeteren.

Nederlanders
Zesentwintig coureurs gaan van

start, waaronder een Nederlander:
Huub Rothengatter. die voor de
Grand Prix van Canada plotseling
werd opgeroepen om binnen het Spi-
rit-team de plaats van Mauro Baldi
in te nemen. Rothengatter zal onge-
twijfeld alles op alles zetten om sinds
Gijs van Lennep in 1975. weer eens
punten te halen in een wereldkam-
pioenschapsrace. Huub scoorde tij-
dens de jl. gehouden Grand Prix in
Engeland in de race de elfde beste
tijd en gezien zijn bekendheid met
het Zandvoortse circuit moet er een

Kansje zijn dat een Nederlander weer
eens een puntje verwerft.

Het evenement op Zandvoort is de
dertiende ronde uit een serie van zes-
tien voor het wereldkampioenschap
en de eindfase breekt dus aan. Ge-
zien de stand in het kampioenschap
kan de race aan de Noordzeekust wel
eens erg belangrijk zijn. immers als
Alain Prost zijn score van dit seizoen
in Nederland met een overwinning en
de daarbij behorende negen punten
zou kunnen verhogen, dan is hij de

Huub komt uit onder startnummer 21 met een Spirit 101/B Hart van het Spirit
Racing Team.

Tijdschema
Vrijdag 24 augustus

10.00-11.30 uur training Formule
l (zonder tijdopnamei: 11.45-
12.15 uur training Renault 5
Turbo; 13.00-14.00 uur training
Formule l (met tijdopnamei:
14.30-15.00 uur training EFDA
Formule Ford 2000; 15.15-15.45
uur training EFDA Sports 2000

Zaterdag 25 augustus
10.00-11.30 uur training Formule
l «zonder tijdopname); 11.45-
12.15 uur training Renault 5
Turbo; 13.00-14.00 .uur training-
Formule l (met tijdopname):
14.30-15.00 uur training EFDA
Formule Ford 2000: 15.15-15.45
uur training EFDA Sports 2000:
16.00 uur race Renault 5 Turbo
20 ronden = 85.04 km

Zondag 26 augustus
8.00 uur opening kassa's: 10.00
uur slalom demonstraties; 11.00
uur race personenwagens op
twee wielen: 12.00-12.30 uur
warm-up Formule 1: 13.00-13.30
uur airshow; 14.10 uur Formule
1-rijdersparade; 14.30 uur begin
startprocedure Formule 1; 15.00
uur start Grote Prijs van Neder-
land voor het wereldkampioen-
schap der Formule l-coureurs
en constructeurs, 71 ronden =
301,892 km; 16.30 uur prijsuitrei-
king Formule 1; 17.00 uur race
EFDA Formule Ford 2000 15
ronden = 63.78 km: 17.30 uur ra-
ce EFDA Sports 2000 15 ronden
= 63.78 km S"

potentiële kandidaat voor de we-
reldtitel.

Dat zou dan de eerste maal zijn dat
een Fransman het predikaat wereld-
kampioen op zijn conto mag schrij-
ven. Maar zover is het nog niet. Wie
herinnert zich niet de titanenstrijd
van vorig jaar toen Prost met veer-
tien punten voorsprong aan de race
op Zandvoort begon. De kleine
Fransman, die toen voor Renault uit-
kwam. verspeelde juist op Zandvoort
zijn titelkansen door een domme fout
iii de Tarzanbocht. Nelson Fiquet
werd toen mede-slachtoffer van die
actie, maar veroverde uiteindelijk
toch de wereldtitel. Prost vormt nu
samen met Niki lauda een team, rij-
dend in de Marlboro-McLarens. aan-
gedreven door Porsche turbomoto-
ren.
Nieuwe Formule

Porsche introduceerde verleden
jaar op Zandvoort haar nieuwe For-
mule 1-motor. Nu, nog geen jaar la-
ter, hebben haar rijders Prost en Lau-
da de posities één en twee in het klas-
sement en een forse voorsprong in
het kampioenschap om de construc-
teurscup. De evolutie in de Formule l
is trouwens toch enorm. Introduceer-
de Renault in 1977 de turbomotor in
de Formule l, dit jaar rijden alle wa-
gens. uitgezonderd die van de stal
van Ken Tyrrell, met geblazen moto-
ren. De toekomst is dan ook volledig
aan dit type motor. En de ontwikke-
ling zal steeds verder gaan. Ook het
normale personenwagengebruik kan
voordelen putten uit de racesport.
Onderdelen worden onder extreme
omstandigheden het beste getest in
een wedstrijd.

Door de verscheidenheid aan boch-
ten is het Zandvoortse circuit uiter-
mate geschikt voor Formule 1-wa-
gens. De turbo bolides zullen dan ook
heftige onderlinge strijd leveren en
over de winnaar is nauwelijks een
voorspelling te doen. Die is pas be-
kend als de finishvlag valt. Kansheb-
bers genoeg. Prost. Lauda, De Ange-
lis, Arnoux, Rosberg. Warwick en Pi-
quet vormen de groep, waaruit de we-
reldkampioen zal komen. Maar even-
goed kan het nieuwe talent Senna de
zege op Zandvoort pakken, of zorgt

De start van de Grand Prix is altijd
een opwindende gebeurtenis.

misschien Rosberg voor een verras-
sing of Alboreto.
Veel aktiviteiten

De Formule 1-race is niet de enige
aktiviteit in dat weekeinde. Races
met Formule Ford 2000 en Sports
2000 met vele internationale deelne-
mers zullen ongetwijfeld ook voor
sportieve hoogtepunten zorgen.

Op zaterdag 25 augustus is er trou-
wens ook al een interessant program-
ma. Naast de al eerder genoemde be-
langrijke laatste tijdtraining van de
Formule 1-coureurs is er een zeer
spectaculaire race met Renaults 5
Turbo, waarin onze landgenoten Jan
Lammers en Michael Bleekemolen
ongetwijfeld hoofdrollen zullen spe-
len. Verleden jaar was er een gewel-
dig duel tussen Jan Lammers en de
Westduitser Wolfgang Schutz, wat op
de streep door Jan werd gewonnen
onder een golf van enthousiasme van
het talrijke publiek. Een prima op-
warmer voor de Formule 1-race de
volgende dag. Kaarten voor dit For-
mule 1-spektakel in Zandvoort op
zondag 26 augustus zijn verkrijgbaar
bij de VVV-kantoren en het Natio-
naal Bespreekbureau (02153-12344).
ANWB-leden kunnen op de kantoren
van de Toeristenbond terecht.

Deelnemerslijst
1. Nelson Piqüet (BR) Parmalat
Brabham Parmalat Brabham
BT53
2. Teo Fabi (I) Parmalat Brab-
ham Parmalat Brabham BT53
3. Stefan Johansson (S) Tyrrell
Racing Org. Tyrrell Ford 012
4. Stefan Bellof (D) Tyrrell Ra-
cing Org. Tyrrell Ford 012
5. Jacques Laffite (F) Williams
GP Eng.Ltd Williams Honda
FW09
6. Keke Rosberg (SF) Williams
GP Eng.Ltd Williams Honda
FW09 -
7. Alain Prost (F) Marlboro
Mclaren Marlboro Mclaren
8. Niki Lauda (A) Marlboro
McLaren TAG Turbo MP 4/2
9. Philippe Alliot (F) Skoal Ban-
dit GP Team RAM 02
10. Jonathan Palmer (GB) Skoal
Bandit GP Team RAM 02
11. Elio de Angelis (I) John
Player Special John Player Spe-
cial
12. Nigel Mansell Team Lotus 95
T
14. Manfred Winkelhock (D)
ATS ATS BMW
IS.Patrick Tambay (F) Equipe

Renault Elf Renault Elf RE50
16. Derek Warwick (GB) Equipe
Renault Elf Renault Elf RE50
17. Mare Surer (CH) Barclay
Nordica Arrows A7
18. Thierry Boutsen (B) Arrows
BMW Arrows A7
19. Ayrton Senna (BR) Toleman
Group Toleman TG 183B
20. Motorsp. Toleman TG 183B
21. Huub Rothengatter (NL) Spi-
rit Racing Spirit 101/B Hart
22. Ricardo Patrese (I) Benet-
ton-Alfa Romeo Alfa Romeo
F184-T-Turbo
23. Eddie Cheever (USA) Ben-
netton-Alfa Romeo Alfa Romeo
F184-T-Turbo
24. Piercarlo Ghinzani (I) Osella
Squadra Corse Osella Alfa Ro-
meo
25. Francois Hesnault (F) Ligier
Loto Ligier Loto Renault JS23
26. Andrea de Cesaris (I) Ligier
Loto Ligier Loto Renault JS23
27. Michele Alboreto (I) Ferrari
Ferrari 126 C4
28. René Arnoux (F) Ferrari Fer-
rari 126 C4
30. Jo Gartner (A) Osella Squa-
dra Corse Osella Alfa Romeo

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES- FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

SOFT-IJS
R. v. d. Werft
Tolweg 6-Tel. 1 5001

Renault GRAND PRIX TURBO SHOW
alle nieuwe Renault-modellen en een ruime keus prima inruilauto's
Rinko Renault-boutique / Burg v. Alphenstraat 2a / Tel. 133 60

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus geopend.

RENAULT
11 TURBO

Grand Prix foto's verdienen
de Kodak Select behandeling!
IWij laten uw negatieven

uitsluitend ontwikkelen in
het eigen Kodak laboratorium.

2Wij gèranderen een
perfecte kleurweergave op

uw Kodak Select Prints.

3-U betaalt alleen de Kodak
Select Prints die aan onze

hoge kwaliteitseisen voldoen.

4De Kodak Select Prints
komen niet alleen door de

geavanceerde computer -
technieken tot stand, maar
worden ook nog gecontroleerd
door Kodak experts.

Kodak Select is alleen verkrijgbaar bij
defotovakhandel met dit embleem.

Kodak Select

Vraag

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31 - Zandvoort

'Maximaal kredielbedrag 11V.OOO.-

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

Henaull adviseer! elf oliën

Éénjarige avondopleiding
meao-havo-atheneum

Het Luzac College verzorgt een
versnelde cursus MEAO, HAVO
en Atheneum, waar u in één jaar
tijd grondig voorbereid wordt op
de staatsexamens.

Ideaal voor mensen,
- die op korte termijn hun

diploma willen halen (ineens of
via deelcertificaten);

- die afgelopen jaar gezakt zijn
en nu in alle of een aantal
vakken opnieuw examen
willen doen;

- die voor vervolgstudie of
carrière-voortgang hun vak-
kenpakket willen uitbreiden;

- die i.p.v. een 'officieus'
colloquium doctum graag
officieel staatsexamen doen;

- die i.p.v. vrijblijvend schriftelijk
studeren prijs stellen pp uit-
voerige studiebegeleiding;

- die in één jaar hun wiskunde,
scheikunde of natuurkunde
van O- tot HAVO-niveau willen
ophalen;

- die staatsexamen Informatica
(MEAO-niveau) willen doen.

Tevens de oplossing voor:
-zittenblijvers 4-HAVO,
2-MEAO en 5 Atheneum, die
door hard werken volgend jaar
tóch hun diploma kunnen halen.
Het Luzac College
behandelt de komplete
eindexamenstof.dusde

laatste 2 schoolklassen, in 1 jaar.
Plaats van studie:
Bronstee Instituut (voormalige
Bronstee-mavo)
Overboslaan 26, Heemstede.
Het Luzac College heeft tevens
vestigingen in gerenommeerde
scholen in Amsterdam, Den
Haag, Heerlen, Eindhoven,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem
en Zwolle.
Vraag de uitgebreide brochure

aan! Bel meteen:
023-288022

LUZAC COLLEGE
Landelijk secretariaat:

Postbus 82284,2508 EG Den Haag, Tel. 070 - 54 79 00 •
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AMBITIEUZE ROTHENGATTER OVER ZIJN FORMULE l AVONTUUR

, ,Het maken van schulden loopt
parallel aan carrière maken"

26 Augustus

\--\ CIRCUIT
^-^ ZANDVOORT

En ook afgelopen weekend, toen
Niki Lauda via een fraaie zege de lei-
ding in het wereldkampioenschap
overnam van zijn teamgenoot Alain
Prost, deed „De Lange" uit Laren
van zich spreken. Op het Oostenrijk-
se Zeltweg verliepen de trainingen
desastreus vanwege kapotte moto-
ren. In de allerlaatste twee minuten
van de officiële tijdtraining deed Ro-
thengatter een alles-of-niets-poging
om 'zich alsnog te kwalificeren. En
het lukte met een zesentwintigste
trainingstijd. Hij schreef hiermee ge-
schiedenis, omdat hij de laatste Ford
Cosworth/DFV-motor uit het start-
veld dat nu alleen uit turbo-motoren
bestond, verjoeg. En dat was sinds de

ZAND VOORT/LAREN - Als zondagmiddag om drie uur het
licht op groen springt voor de Grand Prix van Nederland be-
tekent dat het zevende optreden van Huub Rothengatter in
de formule 1. Hoewel de negenentwintigjarige coureur uit La-
ren nog geen indrukwekkende eindresultaten heeft geboekt
heeft hij toch al enkele goede prestaties in deze hoogste tak
van de autorensport geleverd. Zo scoorde hij tijdens de Grand
Prix van Engeland de elfde beste tijd en werd negende op het
'Duitse Hockenheyri. Weliswaar finishte hij toen als laatste,
maar het feit dat hij de race wist uit te rijden terwijl enkele
versnellingen kwijt waren wekte toch bewondering.

Grand Prix van Nederland in 1967
niet meer voorgekomen. De tijd van
deze conventionele Cosworth moto-
ren lijkt dan ook voorgoed ten einde.
Uiteindelijk is Huub Rothengatter
toch nog onverwacht snel in de for-
mule l wereld gekomen. Weliswaar
stond hij al in 1981 met één been in
een Tyrrell toen op het allerlaatste

Programma Grand
Prix- Zandvoort
Vrijdag 24 augustus:
10.00-11.30 uur training Formule l (zonder tijdopname)
11.45-12.15 uur training Renault 5 turbo
13.00-14.00 uur training Formule l (met tijdopname)
14.30-15.00 uur training Efda formule Ford 2000
15.15-15.45 uur training Efda sports 2000
Zaterdag 25 augustus:
10-11.30 uur training Formule l (zonder tijdopname)
11.45-12.15 uur training Renault 5 turbo
13.00-14.00 uur training Formule l (met tijdopname)
14.30-15.00 uur training Efda formule Ford 2000
15.15-15.45 uur training Efda sports 2000
16.00 uur race Renault 5 turbo over 20 ronden.
Zondag 26 augustus:
10.00 uur slalom demonstraties
11.00 uur race personenwagens op twee wielen
12.00-12.30 uur warming up Formule l
13.00-13.30 uur Airshow
14.10 uur Formule 1-rijdersparade
14.30 uur startprocedure Formule l
15.00 uur start Grand Prix
16.30 uur prijsuitreiking Formule l
17.00 uur race Efda formule Ford 2000 over 15 ronden
17.30 uur race Efda sports 2000 over 15 ronden.

moment de onderhandelingen tussen
zijn sponsor en de Britse renstal vast-
liepen, maar wat zag twee jaar latei-
de toekomst er niet somber uit.

Huub staat als zeer ambitieus be-
kend en het werd hem bijna noodlot-
tig. In de wintermaanden trainde hij
hard om zijn konditie op peil te hou-
den. Op 16 januari was hij om die re-
den met een crossmotor in de weer.
Hij viel van zijn motor en de gevolgen
waren catastrofaal. Huub brak zijn'
rug en het was nog maar de vraag of
hij ooit nog achter het stuur van een
race-auto zou kunnen kruipen. Maar
„De Lange" uit Laren wilde daarvan
niets weten. Hij stelde zich in, om zo
spoedig mogelijk terug te komen. Hij
liet zich een speciaal corset aanme-
ten om zelfs in het gips zijn conditie
op peil te houden. Dat is nu eenmaal
zijn mentaliteit: een keiharde door-
douwer. Het gevolg was, dat hij acht
maanden na het ongeval alweer met
een Porsche stond ingeschreven voor
een groep C-race op het Belgische
Francorchamps.

Vergunningen G.P. Festival
ZANDVOORT - Het bestuur van

de Horeca Nederland, afdeling Zand-
voort. maakt haar leden erop attent
dat de vergunningen die zijn aange-
vraagd voor het Grand Prix Festival
dat zaterdag in het dorp wordt ge-
houden, ook afgehaald dienen te wor-
den.

ledere ondernemer die hieraan
deelneemt en een vergunning heeft
aangevraagd kan deze afinalen bij de
Gemeentesecretarie, afdeling Bur-

(Advertentie)

.

ALS U OVERDAG
SKI-LES NEEMT:
(maandag tfm vrijdag)

élke SB les = VIDEO-LES
én 50.- korting op
SKI-PAS

Dure sk
nodig, e
trui en 1
genoeg.

-kleding is niet
en oude broek,
landschoenen is

ski-verhuur: 2.50

SKI-PAS
geldig tot april 1985
Elke dag vrij skiën.

LESSEN:
(Alleen voor ski-pashouders):

10 lessen 149r
15 lessen 199r

25 lessen 249r

5 Privé-lessen 150 r
min. 2 pers. / incl. 1 video-les.
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ski-piste'DEMEERBERG'
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER:
(02503) • 34746 of 36024
of kom langs (óók zondags)

gerzaken. Schoolstraat 6 's morgens
van 8.30-12.30 uur.

De aandacht wordt erop gevestigd
dat het bier mogen tappen, c.q. zwa-
kalcoholische dranken schenken
vanuit/vanaf de biertap/buitenbar
slechts is toegestaan indien de ver-
gunninghouder ook in het bezit is
van de hiervoor geldende papieren.

Baldadige jeugd
ZANDVOORT - Zondagnacht

werd de politie gewaarschuwd omdat
een groep jongeren bezig was een
aantal vuilnisbakken te vernielen die
langs de Boulevard Barnaart staan.
Er zat niets anders op dan de jongelui
bestraffend toe te spreken, omdat de
knapen niet op heterdaad werden be-
trapt. Dat nam een 19-jarige jonge-
man uit Amsterdam niet. Hij pro-
beerde de politie-auto te verhinderen
haar weg te vervolgen. Toen de man
uiteindelijk geforceerd werd uit de
weg te gaan, deed hij dat onder het
uiten van allerlei verwensingen. Dat
was de druppel die de emmer deed
overlopen. De man werd mee naar
het bureau genomen, waar hij een
lesje over beleefdheid heeft gekregen.

Kat mishandeld
ZANDVOORT - Eén van de kat-

ten van een 24-jarige Zandvoortse is
vorige week ernstig mishandeld. Een
buurman had het dier aangetroffen
in zijn tuin met hevig bloedende
voor- en achterpootjes, waaruit ver-
schillende nagels waren getrokken.
De kat is direct behandeld door een
dierenarts. De Zandvoortse vertelde
nooit klachten over haar twee katten
te hebben ontvangen, omdat de die-
ren vrijwel nooit buiten komen. De
katten waren die nacht ontsnapt via
een openstaand raam. De volgende
ochtend was de andere kat onge-
deerd thuisgekomen. Het is nog niet
bekend wie deze wrede dierenmis-
handeling op zijn geweten heeft.

Reputatie
Het was niet moeilijk om weer aan

de bak te komen. In tien jaar racen
had Huub een uitstekende reputatie
opgebouwd. Hij is een klassiek voor-
beeld hoe je de formule l moet berei-
ken. Via de kartsport (in 1974 werd
hij Nederlands- en internationaal
ISBL-kampioen) werd de overstap
naar de formule 1600 gemaakt. Na
een jaar had de ambitieuze coureur
deze beginnersklasse voor formule-
rijders wel gezien en kroop hij achter
het stuur van een formule 3. Driejaar
lang zou hij ervaring op deze „spring-
plank naar de top" doen. En de ver-

wachtingen waren hoog gespannen,
toen Huub zijn eerste formule 3 jaar
met drie overwinningen afsloot. Na
ditzelfde aantal de volgende twee
jaar bereikt te hebben kwam in 1979
het formule 2-avontuur. Een jaar la-
ter behaalde Huub zijn eerste formu-
le 2-zege en het was vooral in deze pe-
riode dat zijn prestaties begonnen op
te vallen bij de grote stalbazen. Huub
kreeg verscheidene aanbiedingen,
maar de geldbuidel, die hij diende
mee te nemen vormde telkens weer
het struikelblok.

Indruk
Toen Rothengatter zijn rug brak

dachten velen, dat een droom voorbij
was. Maar Huub moest en zou die
laatste stap naar de top maken. Na-
tuurlijk zag het er begin dit jaar niet
zo rooskleurig uit en een kontrakt als
testrijder van de SEHCAR Porsche
956 bij het Zwitserse Seger & Hoff-
man was als nieuwe aanloop allang
mooi.

Maar alras zou blijken hoe belang-
rijk de voorperiode is geweest. In het
Belgische Zolder liep Rothengatter
Gordon Coppuck tegen het lijf. De
Spirit-direkteur kende de lange Hol-
lander nog maar al te goed van de for-
mule 2.

Rothengatter: „In de begin tachti-
ger jaren heb ik twee goede seizoenen
in de formule 2 gehad en ik heb toen
veel gestreden tegen de Maren van
Coppuck. Ik heb toen de nodige in-
druk gemaakt. Hij was me dan ook
niet vergeten". Voor Rothengatter
kwam het dan ook goed uit dat de
Britse ontwerper een nieuwe rijder
zocht, omdat Mauro Baldi niet aan
zijn financiële (sponsor)verplichtin-
gen kon voldoen.

Al in Canada zat Rothengatter
achter het stuur van de Spirit met
Hart 415 Turbomotor. Dezelfde mo-
tor waarmee Ayrton Senna da Silva
momenteel bij Toleman zo suksesvol
is. Die suksessen zijn bij Spirit nog
uitgebleven. Maar Spirit heeft dan
ook niet de honderdduizenden gul-
dens die men bij Toleman aan de ont-
wikkeling van de motor besteedt.
Het behoeft dan ook geen betoog, dat
de Hollandse coureur geld mee moest
brengen. Een voorwaarde waaraan
hij dankzij de financiële steun van
Marlboro, het circuit van Zandvoort

en Ben Pon van Porsche heeft kun-
nen voldoen.

Ook Rothengatter zelf heeft zich
voor dit avontuur in de schulden
moeten steken. Hij ligt er niet van
wakker, overtuigd als hij is dat hij fi-
nancieel weer in het reine zal komen.
„De kosten gaan voor de baat uit",
zegt hij. „Het maken van schulden
loopt nu eenmaal parallel aan carriè-
re maken in de formule l".

Porsche Turbo
Hoge verwachtingen heeft de nege-

nentwintigjarige coureur van zijn
goede kontakten met Porsche. „Voor
mij kan dat heel belangrijk worden.
Porsche is nu eenmaal kwaliteit op
eenzame hoogte. Ook in 1985 heb ik
een contract met Spirit en ik hoop
dan over een Porsche Turbo motor te
beschikken".

De door Porsche ontworpen TAG
Turbo is momenteel toonaangevend.
Precies een jaar geleden werd hij tij-
dens de Grand Prix van Zandvoort
geïntroduceerd. De McLarenrijders
Alain Prost en Niki Lauda staan er-
mee op eenzame hoogte in de strjd
om het wereldkampioenschap. Maar
vorig jaar moest je over een Turbo
motor van Renault beschikken om
erbij te horen. De ontwikkeling in de
formule l gaat bijzonder snel, dus het
kan heel goed dat er volgend jaar
nieuwe verrassingen zijn. Maar uiter-
aard zou het mooi zijn als Rothengat-
ter volgend jaar over een dergelijke
krachtbron zou beschikken. Dat hij
daar nu al mee bezig is, kenmerkt
zijn ambitieuze karakter. Hij wil ho-
ger op, ook al heeft hij nu bereikt, wat
hij bereiken wilde: de formule 1.

Eerste tien
Wat Zandvoort betreft is Neder-

lands enige formule 1-coureur gema-
tigd optimistisch. Hij verwacht niet
de eerste wereldkampioenschaps-
punten voor het Spiritteam te sco-
ren, maar is vol goede hoop dat met
een beetje geluk een plaats bij de eer-
ste tien erin kan zitten. De banden-
tests vorige maand o Zandvoort heb-
ben hem die hoop gegeven. „Het ging
fantastisch. De rondetijden waren
weliswaar niet imposant, maar die
geven dan ook een vertekend beeld.
Toen de kwalificatiebanden eronder

^
ZANDVOORT - De organisa-

toren hadden zich er meer van
voorgesteld. De wereldtop van
de zijspannen had op Zandvoort
toch zeker tienduizend toeschou-
wers moeten trekken. Het was
zondag nog niet de helft en dat
was spijtig, want het programma
van Motorpromotion Zandvoort
zag er toch veelbelovend uit. De
internationale karttop, nationale
motorraces, autosport en de con-
frontatie van de wereldkampioe-
nen bij de zijspannen met hun
opvolgers was toch zeker een be-
zoek aan de Zandvoortse race-
piste waard.

Aan de toppers heeft het niet gele-
gen. Natuurlijk. Het was te verwach-
ten, dat Egbert Streuer/Bernard
Schnieders en Rolf Biland/Kurt Wal-
tisperg in een tweegevecht niet op
het scherpst van de snede zouden
strijden. Maar hun ..show", ver weg
van hét verder uit Nederlanders be-
staande veld. was ten volle het aan-
zien waard. In de tien ronden werd
maar liefst vijf maal van koppositie
gewisseld en dat het Nederlandse
duo uiteindelijk de zege pakte weten
de Zwitsers aan een taktische fout.

Toppers verdienden
meer belangstelling

Spielerei

Na afloop bekende Eiland dat hij
best had willen winnen. Natuurlijk
was het wat ,,spielerei" geweest,
maar die laatste ronde niet. „Ik wist
dat ik om te winnen het laatste rech-
te eind als tweede op moest komen.
Dat is de ideale positie om te zegevie-
ren. Dat mislukte echter, omdat
Streuer dezelfde gedachte had. Nu
kwam hij in de laatste honderden

meters uit mijn slipstream en dan
ben je kansloos."

Eiland, die dit jaar zijn kroon aan
het Nederlandse zijspan-duo moet
overgeven was vol lof over het Zand-
voortse circuit. Een circuit waarop je
veel moet trainen voor je alles uit je
motor kunt halen, omdat het nogal
wat blinde bochten kent. Hij is er dan
ook van overtuigd, dat het nog snel-
ler kan. Vooral achterin over de Hun-
zerug. Niet op het lange rechte eind.

Daar draai je gewoon de gashendel
open en rijd je dik tweehonderdvijftig
kilometer per uur.

Crash
Deze snelheden halen de Austin

Metro's uiteraard niet, maar zowel
Eiland als Streuer schenen zich best
te amuseren in deze merkenrace
waarin zij als gastrijder uitkwamen.
Ze konden goed meekomen, maar
haalden de finish niet. Eiland kreeg
mechanische problemen, maar de
manier waarop Streuer uit de race
stapte was bijzonder spektakulair.
Vlak voor de tribunes raakte de Asse-
naar betrokken in een massale crash.

Nadat Jack Middelburg vorig jaar
de gastenauto van de Cenav al in de
kreukels had gereden deed Streuer
het nog eens dunnetjes over. Op volle
snelheid kreeg Piëta van Vliet een
zetje van waarschijnlijk Marco Bak-
ker. De gevolgen waren desastreus.
De vrouwelijke coureur werd gelan-

ceerd in het op leidster Vera Ver-
schuuren jagende groepje. Maar liefst
vijf wagens raakten betrokken in een
massale crash, waarbij verscheidene
wagens waaronder die van Streuer
over de kop vlogen. Ook Charles van
Lookeren werd het slachtoffer en de
kampioen van vorig jaar zal of een in-
zameling moeten houden of de lei-
ding van British Leyland lief aan
moeten kijken voor een nieuwe auto.
want zijn Metro is rijp voor de
schroothoop.

Streuer was overigens nauwelijks
onder de indruk van het gebeuren.
Hij beaamde zelfs de opmerking van
circuitdirekteur Jim Vermeulen dat
crashen een erg lekker gevoel is.
Streuer moest er overigens niet aan
denken als hij een dergelijke klap in
zijn zijnspan zou maken.

Streuers bakkenist Bernard
Schnieders bleek op vier wielen niet
erg vertrouwd. Na in de trainingen al
verschillende schuivers gemaakt te
hebben, bakte hij er in de Toyota
merkenrace weinig van. Hij had er
zelfs bijna voor gezorgd, dat Gemma
van Eek een persoonlijk suksesje had
kunnen boeken door niet als laatste
te finishen, ware het niet dat hij hal-
verwege de race moest opgeven. De
race werd gewonnen door Job van
Oostrum voor Arie Ruitenbeek en
Jaap van der Ende.

Bij de Metro's ging de zege verras-
send naar Vera Verschuuren. Pcrry
Grondstra boekte een knappe over-
winning in een sterk internationaal
bezet veld van 250 cc karts.

Huub Rothenjfatter
die y.i.jn formule 1-
(lehimt
maakle in de Grote
Prijs van Canada
in Monlreal.

gingen ging de motor kapot en we
hebben met weinig turbodruk gcre-
den. Maar dergelijke trainingen zijn
ervoor om het chassis goed af te stel-
len en mijns inziens is dat goed ge-
lukt. De wagen gedroeg zich uitste-
kend en ik heb er dan ook alle ver-
trouwen m. dat we met de juiste tur-
bodruk tot goede resultaten kunnen
komen", aldus Huub Rothengatter.

Tot goede resultaten hoopt ook
McLaren te komen. Want op papier
kan de Britse renstal op Zandvoort
wereldkampioen worden.' Als leider

Niki Lauda en zijn teamgenoot Alain
Prost hoog eindigen en de concurren-
tie zich niet in de punten rijdt xi]n de
McLaren-njders onbereikbaar gewor-
den in de strijd om liet wereldkam-
pioenschap. In de resterende drie ra-
ces kunnen beide rijders dan uitvech-
ten wie de fel begeerde U tul binnen-
haalt. Overigens moeten Lauda of
Prost nog maar zien te winnen want
na de zege van James Munt in 1976 is
het geen McLaren-rijder meer gelukt
op Zandvoort te winnen.
C. KUYPER

Topklasse op Zandvoort (foto: Kees Jongen).
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Favoriet Lammers
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ZANDVOORT — Ook zaterdag belooft een groots spektakel te
worden. Na de belangrijke laatste trainingen van de Formule l
komen de Renault Turbo-rijders om vier uur in aktie. Favoriet is
plaatsgenoot Jan Lammers, die door zijn zege in Oostenrijk zijn
koppositie in het klassement heeft verstevigd. Met zijn eveneens
hooggeklasseerde teamgenoot Michael Bleekemolen kan Jan er
wel eens een boeiend schouwspel van maken. Na afloop zit een
feestje in het Hollandse kamp er dan ook dik in.

Beurszicht sterkste
in Z' Noord toernooi

ZANDVOORT - Het door de
zaalvoetbalvereniging Zand-
voort-Noord groots opgezette
zaalvoetbaltoernooi op de velden
van de ZHC is opnieuw een unie-
ke gebeurtenis geworden. Voor
de derde maal kwamen achttien
herenteams in het veld en voor
de eerste keer traden de dames
in de strijd. De organisatie moest
doordat enige teams te laat arri-
veerden door de files naar Zand-
voort en het wegblijven van een
tweetal teams, enige kunstgre-
pen toepassen maar slaagde
daarin voortreffelijk en bracht
het toernooi tot een uitstekend
einde.

Op het zonovergoten komplex ,.het
Duintjesveld" waren vijf zaalvoetbal-
velden uitgelegd en daarop wierpen
de teams zich in sportieve strijd om
tot plaatsing in de finales te komen.
Als enige vertegenwoordiging uit
Zandvoort wist Zandvoort Centrum
door te dringen tot de kwartfinales
maar moest daarin het onderspit del-
ven tegen HBC met 7-2. Tot de halve
finales drongen verder door Aurora
'75, Blom Boys en Beurszicht. Voor
de organiserende vereniging was niet
één overwinning weggelegd, doch de-
ze prestatie was goed voor de troosl-
prijs.

Nadat Aurora, door de 10-2 over-
winning op Blom Boys zich kandi-
daat had gesteld voor de cindover-
winning was het toch Beurszicht dat
uiteindelijk de sterkste bleek. In een
spannende finale was de winnaar van
vorig jaar met 3-1 de meerdere van
Aurora. De derde plaats was voor
Blom Boys dat HBC via strafschop-
pen klopte.

Bij de dames eveneens goed voet-
bal waarbij tot een finale kwamen de
teams van FC '84 en 't Sand '84. De
winst ging naar FC '84 met 2-1. De
derde plaats was voor de Kcnnemers
dat WON met 3-1 overwon. Een kom-
pliment is zeker op zijn plaats voor

Olga Pools die als organisatrice bij-
zonder veel en goed werk verrichtte.

Meisjes
De aankondiging van enige weken

geleden, dat FC Zandvoort-Noord
probeerde om mei meisjes zaalvoet-
bal te starten leverde helaas neen en-

•kele reaktie op. Daarom nogmaals
een oproep aan jeugdige meisjes tus-
xen 10 en veertien jaar om met de/.e
leuke sport kennis te maken De FC
Zandvoort-Noord wil t r a c h t e n om
toch nog tot een team te komen dat
deel kan nemen aan de kompetitie.

De wedstrijden worden in Haarlem
en Zandvoort, gespeeld en /i]ii nooit
later dan 20.00 uur aluelopen. De ron-
tributic is ƒ 65.- Geurre.sseerden
kunnen meer in l i rh t i imen kniuen of
zich aanmelden als lid bi] mei O.
Pools, telefoon 189,',0 ot H. Ophei-
kens. telefoon 1811'j.

Skilessen niet video
HOOFDDORP - Di- leraren van

de skipiste ..De Meeiberu" te Hookl-
dorp gaan in het nieuwe sei/neii ne-
bruik maken van videofilms bi| het
geven van hun lessen ledere \ i ] l c l '
ski-les bestaat ui t het bek i jken van
een videofilm van de lee i l inu . samen
met de leraar. De leraar kan dan w i j -
zen op eventuele fouten . Er \ \ordl
vanuit gegaan dat wanneer men zeil
ziel wat er verkeerd naat. dit op deze
manier eenvoudiger te corrigeren is.

In september beuinnen de lessen.
Er kan zowel overdag nis 's avonds
en tijdens de weekenden worden
geoefend.

De mogelijkheid bestaat om een
ski-pas aan te schaffen, uaannee
men het hele seizoen op ieder ge-
wenst moment kan skiën. Voor natie-
re inlichtingen' ..De Meerberu". Ar-
nolduspark 10 in Hoofddorp, tel.
02503-34746.
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Zwemvierdaagse
groot succes

ZANDVOORT - De zwemvier-
daagse. die pp maandag 20 augustus
van start ging in ,,De Duinpan" en
die zal duren tot en met vrijdag 24
augustus, verloopt zeer voorspoedig.
Op de eerste dag meldden zich al zo'n
700 deelnemers en de directie van De
Duinpan venvacht dat er in totaal ze-
ker ongeveer 1200 inschrijvingen zul-
len binnenkomen. Dit aantal is be-
langrijk groter dan tijdens vorige ja-
ren. 'Hieruit blijkt de duidelijk
groeiende belangstelling voor dit
zwemfestijn. De leeftijden van de
deelnemers lopen zeer uiteen: het
jongste deelnemertje is vier jaar oud
en één van de oudste en meest ge-
trouwe deelneemsters, Arendje Ko-
per. telt maar liefst 82 lentes.

Op vrijdag wordt de finale van de
vierdaagse gezwommen. Op die dag
zal ook, als het weer het toelaat, een
heteluchtballon opstijgen van het
terrein van De Duinpan en wordt er
bovendien door de VVV een ballon-
nenwedstrijd voor kinderen gehou-
den. Het nationale kampioenschap
„Plankhangen" en het wereldkam-
pioenschap „Kruiwagen onder water
rijden" zal vanavond worden be-
slecht.

Nieuw bij de 7,\vcnivierdaagse in de Duinpan is het kampioenschap
kruiwagen ondcrwatcrrijdcn.

De finales worden morgenavond gehouden. (Foto: Frans Jongen.)

De H-jarige Vvonnc Alblos met een
ti.jd van 1.32 minuten. (Foto: Frans
Jongen).

De directie van De Duinpan
maakt bekend dat aanstaande
zondag in verband met de
Grand Prix het zwembad
geopend zal zijn
van 11.00-15.00 uur.

Provinciale subsidie
voor emancipatie

HAARLEM - Instellingen, organi-
satios en groepen in de provincie
Noord Ilulland kunnen voor het uit-
voeren van emancipatie-activiteiten
in 1985 een subsidie aanvragen bij
het provinciaal bestuur van Noord-
Hollnnd. Voorwaarde is dat de activi-
teiten van provinciale of regionale
bet-CKenis zijn. Ze dienen verder on-
der meer gericht te zijn op het door-
breken van rolbeperkingen voor zo-
wel vrouwen als mannen en op het
inhalen van achterstanden. Om voor
'een subsidie in aanmerking te komen
moeten de activiteiten bovenge-
meentelijk zijn. Dat wil zeggen, dat
de deelnemers of bezoekers uit min-
stens vier verschillende gemeenten
afkomstig moeten zijn. De activitei-
ten moeten in 1985 plaatsvinden.

De provincie geeft een folder- uit
waarin meer gegevens over de subsi-

Voetganger ernstig
gewond

ZANDVOORT - Een 65-jarige
Duitse man is ernstig gewond ge-
raakt, toen hij onverwachts de Bur-
uemeester Engelbertstraat overstak
en daarbij voor de wielen kwam van
do auto van een 39-jarige man uit,
Haarlem. De Haarlemmer remde
krachtig om een aanrijding te voor-
komen. maar kon niet verhinderen
dat cie voetganger werd geraakt. De
Duitser is naar de Mariastichting
overgebracht waar een schedelbasis-
breuk werd geconstateerd.

dievoorwaarden. Er wordt ook in ver-
meld welke kosten gesubsidieerd
kunnen worden en hoe de sub-
sidieaanvragen worden beoordeeld.

Aanvraagformulieren, folder en in-
lichtingen zijn verkrijgbaar bij Wil
Hoogeboom van de sectie emancipa-
tie. tel. 023-163505. De aanvraagfor-
mulieren moeten voor l oktober 1984
worden ingediend.

Opticien achter bril
aan

ZANDVOORT - Een opticien, die
een winkel heeft aan de Grote
Krocht, kon afgelopen zondag voor-
komen, dat men er met één van zijn
zonnebrillen vandoor ging. Toen hij
de diefstal ontdekte rende hij naar
buiten, waarop de diefde bril liet val-
len. Een 19-jarige man uit Amster-
dam, die zich in gezelschap van de
dief bevond, was nog in de winkel en
kon nog net door de opticien worden
gegrepen. De man is door de politie
gehoord maar hem is niets ten laste
gelegd. De bewuste zonnebril ligt in-
middels weer in de winkel.

Gaslek opgespoord
ZANDVOORT - De eigenaar van

het parkeerterrein aan het Ir. Fried-
hoffplein hoorde uit een van de op
zijn terrein staande auto's een sis-
send geluid komen. Het leek hem
raadzaam de politie te waarschuwen.
Deze maakte de motorkap van de au-
to open en ontdekte een gaslek. Het
lek kon niet ter plaatse worden gere-
pareerd en men besloot de hoofd-
kraan van de gastank dicht te draai-
en.

Vernieuwd Bowling Centre
ZANDVOORT - Het bouw-

lingcentrum aan het Burgemees-
ter van Fenemaplein heeft een
belangrijke facelift ondergaan,
weg de onopvallende ingang en
de donkere kronkelgang om de
banen te bereiken. Weg de kilte
in de winter en misschien de
warmte in de zomer, want behal-
ve een nieuwe toegang, bredere
en gladdere banen, is eveneens
de centrale verwarmingsinstalla-
tie vernieuwd en de airconditio-
ning.

„Sinds de opening van het bowling-
centrum zo'n zestien jaar geleden, is
er nimmer een goede verwarming in
het complex geweest, terwijl de en-
tree nu ook niet direct uitnodigde tot
een gezellige middag", vertelt direc-
teur Zijdeman op een persconferen-
tie.

Behalve dat, na de nodige voorbe-
reiding, de ingang werd gerenoveerd,
en een vijf meter brede gang ont-
stond naar de banen, is ook de toilet-
ruimte aangepast en vernieuwd. Ein-
delijk is in de ogen van Zijdemans
een sfeervolle bowling ontstaan die
concurrentie kan bieden aan verge-
lijkbare centra in de omgeving.

Behalve de bowlingbanen zijn er
tevens twee kegelbanen, één wed-
strijd- en twee poolbiljarts. Boven-
dien heeft het echtpaar Zijdemans
een aantal gezellige aktiviteiten op
het programma gezet, om de Zand-
voorters duidelijk te maken dat men
voor een gezellig avondje bowlen niet
ver hoeft te gaan.

Iri september wordt gestart met
een ..happy hour": iedere avond tus-
sen zes en zeven uur betaalt men dan
slechts de helft van de normale prijs
voor de baan én de drankjes. Verder
is de baanhuur nu op alle dagen
ƒ 25,- per uur en zijn de openingsuren
uitgebreid.

Vanaf l september is de bowling
geopend om 18.00 uur, op zaterdag en
zondag om 14.00 uur en op woensdag-
middag is er gelegenheid voor kin-
derpartijtjes of damesbpwling tegen
gereduceerde prijzen. Uiteraard is er
eveneens gelegenheid voor feesten en
partijen in het centrum.

Mochten de Zandvoorters én de
toeristen voorheen de bowling niet
kunnen vinden, vanaf volgende week
staan de deuren van het vernieuwde
centrum wijd open voor een ieder.

Voor mensen die van deze sport
houden is de vernieuwde sfeervolle
bowling zeker waard om bezocht te
worden.

Bowling Zandvoort, Van Fenema-
plein Zandvoort, tel: 02507-14369

Augustus: de beste
vakantiemaand
IVLet mooi rustig weer is de zo-
mer van 1984 op de valreep nog
heel wat aan het goed maken.
Vrijwel constant worden wij deze
maand in onze regio getracteerd
op maximumtemperaturen tus-
sen 20 en 25 graden. Vanaf het af-
gelopen weekeinde werd er in
Zandvoort nog een schepje bo-
venop gedaan: zaterdag 24.2 gr.,
zondag 25.6 gr. en maandag 26.6
gr., dinsdag 25.8 gr. C.

Degenen die hun vakantiepe-
riode in deze augustusmaand
hebben vastgesteld mogen zeker
van geluk spreken. Wel is de at-
mosfeer vochtiger geworden, het-
geen men op deze mooie dagen
niet alleen kan merken aan de
witachtige blauw kleur van de he-
mel en de bedompte lucht, maar
ook aan het vaker optreden van
ochtendmist. Met het vroeg inval-
len van de duisternis worden we
er tevens aan herinnerd dat het
warme jaargetijde nu echt vor-
dert en het vergelen en afwerpen
van o.a. het blad van de berke-
boom kondigen zelfs de herfst al
voorzichtig aan. Aan dit laatste is
de grote droogte mede debet.
Vanaf 16 juli is in Zandvoort na-
melijk nog geen 18 mm regen ge-
vallen, terwijl de eerste helft van
de zomer, d.w.z. de periode l juni
tot en met 15 juli, ons al voorzag
van 126 mm hemelwater.

Bij een dergelijk stabiel weerty-
pe wat we nu beleven en de re-
cordwarme augustusmaand van
1975 nog tamelijk vers in het ge-
heugen, dringt zich onwillekeurig
de vraag op wat voor figuur au-
gustus in het algemeen als vakan-
tiemaand de laatste jaren slaat in
vergelijking met juni en juli.

Enige tientallen jaren geleden

(foto: Frans Jongen).

Nieuwe start bridgeclub Hildebrand
ZANDVOORT - De bridgeclub

„Hildebrand" gaat vanaf 10 septem-
ber spelen in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat te Zand-
voort. Deze bridgeclub, die tot nu toe
alleen buiten de gemeente Zandvoort
was ondergebracht, hoopt door deze
nieuwe en betere accommodatie vele
nieuwe leden voor zich te winnen,
vooral diegenen die enige ervaring
hebben in het spel. Er wordt iedere

maandagavond een onderlinge com-
petitie gespeeld. De club is lid van de
Nederlandse Bridgebond en leden
kunnen meedoen aan diverse toer-
nooien.

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de secretaris de heer P.
van Kessel, Zuider Stationsweg la te
Bloemendaal, tel. 023-257916, of met
mevrouw Schröder in Zandvoort, tel.
02507-19327.

TE HUUR AANGEBODEN:
voor 1 persoon:

GESTOFFEERDE KAMER
met kitchenette, balkon en badkamer,

650.-incl.;
voor 2 personen:

GESTOFFEERDE KAMER
met serre, badkamer, keuken en terras,

800.-incl.

KLEINE GESTOFFEERDE KAMERS
v.a.275.-tot375.-incl.
Borg: 2 maanden huur.

Inlichtingen:

tel. 02507 -1 52 12 ('s avonds)

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

VRIJDAG
24 augustus:

GROTE

Ü3EBMACHINE-

IONSTRATIE
van 13.30 tot 20.30 uur

bij

REIBOETIEK

3 SUISSES
ZANDVOORT • CORN. SLEGERSSTRAAT 2,

t/o POSTKANTOOR •

nz
l de'ZIC

's AVONDS STUDEREN
de MO-opleiding van „De Vrije Leergangen", Wil-

dénborch 6, Postbus 261, 1110 AG Diemen, kunt u
zich nog inschrijven voor een aantal vakken. De
MO-opleidingen zijn ingrijpend vernieuwd. Ze leiden op
voor erkende diploma's. De cursussen duren drie a
vier jaar. De examens worden door de eigen docenten
afgenomen. Onderstaande vakken kunnen gevolgd
worden
• NEDERLANDS A en B
• ENGELS A en B
• FRANS A
• DUITS A
o WISKUNDE A en B
• GESCHIEDENIS l en II
• THEOLOGIE A en B

ECONOMIE MO
(Staathuishoudkunde)
ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN
2e en 3e graad
MAATSCHAPPIJLEER
(in comb. met ec. of
gesch.)

„De Vrije Leergangen" zijn gemakkelijk bereikbaar (20
minuten met de metro vanaf Amsterdam C.S.). Het ge-
bouw ligt aan de invalswegen van Amsterdam en er is
ruime parkeergelegenheid.
Het cursusgeld kan in termijnen betaald worden. Wie
niet de vereiste vooropleiding heeft (havo, vwo, p.a.,
h.b.v., m.m.s. of m.b.o.) maar ouder is dan 23 jaar kan
aan een toelatingstest deelnemen.

VL-MO
INLICHTINGEN:
020-5601340 ('s avonds en in het week-
end 020-5601208)
AMSTERDAM-DIEMEN

„De Vrije Leergangen" bieden u naast de opleidingen *
voor het onderwijs ook een Algemene Beroepen Va-
riant (ABV). Deze laatste leidt op voor hogere funcies
in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij andere in-
stanties. Een ABV is er voor
• INFORMATICA (bij Wiskunde MO-A)
• FRANS VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (de hande-

l-economische variant bij Frans MO-A)
• PASTORALE OPLEIDING (bij Theologie)
DE ABV's zijn praktische opleidingen voor beroepen
buiten het onderwijs. A

INLICHTINGEN:
020-5601340 ('s-avonds en in het
weekend 020-5601208)
AMSTERDAM-DIEMEN

De deeltijdstudie PEDAGOGIEK MO-A en MO-B kan gevolgd
worden aan het Pedagogisch Seminarium aan de VU. (Inl.
tel.020-5484433).

VL-MO

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpipleln2

Dagelijks Inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP

Verhuur, tafel*, stoelen,
porselein, enz., enz.

Tel. 02S07-12164-13713
WATERDRINKER

Beloning / 200.-

CYP. KATER
VERMIST

sinds 17 augustus.
Zwart/bruin, met
witte halsband,

roepnaam „Stanley".
O mg. Tjerk Hiddestr.

Inlichtingen:
tel. 178 23 of
020-225333

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

GEVRAAGD:

WINKEL-
JUFFROUW

_±. 17 jaar,
SLAGERIJ

AATARBOUW
Haltestraat 12

Tel. 1 26 16

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-18225

WIE Kan mij, uiteraard tegen vergoeding, helpen
aan een HOCKEY FOTO uit 1938 van de ingebruik-
name van het veld aan de Nic. Beetslaan, waarop
voorzitter van Pagée in gesprek is met burgemeester
van Alphen. Op de achtergrond een aantal genodig-
den onder wie wethouder van der Moolen, op de
voorgrond een paar hockeyers op de rug gezien.
Reacties graag aan C.E. Kraan - Meeth, tel 15477.

Fa. Gansrïer & Co.
GAS-en OLIEHAARDEN-GASFORNUIZEN

Etna - Faber-Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tol. 1 50 68 /1 36 12 / 1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

CURSUS ENGELS
l NZANDVOORT

Van september t/m april wordt in
het Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort,
weer een cursus Engels gegeven op
de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
voor beginners en van 20.00 tot 21.00 uur

voor gevorderden.
Eerste lessen op woensdag 5 september.

Accent ligt op spreken en verstaan.
Lesgeld maandelijks 30.-.

Opgave bij de beheerder van het
Gemeenschapshuis:

tel. 02507 -1 70 70 of 02507 -1 26 25.

(vóór 1940), toen de vakanties nog
minder algemeen waren en zich
voornamelijk tot de meer finan-
cieel draagkrachtigen beperkten,
was augustus „de vakantie-
maand". Ofschoon er ook nu nog
duizenden vakantiegangers zijn,
juist voor de scholen weer begin-
nen, heeft de top van de vakantie-
drukte zich toch duidelijk naar ju-
li verplaatst. Door welke reden is
augustus als vakantiemaand mo-
menteel wat in diskrediet ge-
raakt?

Het is logisch dat de top van on-
ze vakantiedrukte samenvalt met
de tijden waarop de scholen en de
bouw vakantie hebben. Zouden
bijvoorbeeld de scholen .van half
juli tot medio augustus vakantie
krijgen en de bquwvakvakantie
vallen van find juli tot midden
augustus, dan zou de topdrukte
zich ook meer naar augustus ver-
plaatsen. Maar het is de laatste
jaren ook gebleken, dat de Neder-
landers die vrij in hun keuze van
vakantie nemen zijn, de voorkeur
aan juni of juli geven in plaats van
augustus. Hangt die voorkeur wel
samen met het vaak teleurstellen-
de zomerweer in augustus?

Om dat te weten te komen heb-
ben wij de zomercijfers van De
Bilt geraadpleegd vanaf 1945, die
het volgende tonen. Van de drie
zomermaanden is juni de maand
met gemiddeld het grootste aan-
tal uren zon (niet zo verwonder-
lijk, immers de langste dag valt in
deze maand) en de minste regen-
val, maar wel veruit het koelst.
Juli is in ons land de maand met
gemiddeld de hoogste tempera-
tuur. En dan blijkt augustus in-
derdaad als minst aantrekkelijke
zomermaand te voorschijn te ko-

men, met germaaeid ae grootste
hoeveelheid en het grootste aan-

. tal dagen met regen. Bovendien
heeft deze maand als nadeel dat
de dagen merkbaar beginnen te
korten. Desondanks is juist in de
augustusmaand de hoogste tem-
peratuur, ooit in Nederland, voor-
gekomen.

Dat was op 23 augustus 1944 in
Warnsveld (Achterhoek) met 38.6
gr. C. Toch doet zich sinds de be-
ginjaren zeventig een opmerkelijk
feit voor, namelijk een duidelijke
teruggang van juni als droogste
maand ten gunste van... augus-
tus. In de laatste dertien jaar was
van de drie zomermaanden juni
maar twee keer het droogst, daar-
entegen augustus zes keer. Ook
wist augustus sinds 1970 al vijf
keer als warmste vakantiemaand
uit de bus te komen; juni geen en-
kele keer. Juli wist zich als beste
te handhaven.

Afgaande op deze cijfers be-
hoeft het geenszins verwondering
te wekken, wanneer augustus de
komende jaren weer volop in de
race als echte vakantiemaand
ligt.
Temperatuurnormalen periode
22-29 augustus:
maximumtemperatuur (overdag):
22 gr. C.
minimumtemperatuur
('s nachts): 13 gr. C.

25-26 augustus 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19057.
HUISARTSENPRAKTIJK Bonman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Plieringa, tel.
12181, Zwerver/tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek A.
van Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: vopr informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens

afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

WEEKEND: 25-26 augustus 1984
HERVORMDE KERK, Kerk-
plein
10.00 uur: ds. J. A. van Leeuwen.
Zaterdagavond 19.30 uur, de
laatste maal in dit seizoen een
kerkdienst in de Duitse taal.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
10.00 uur: Prof. mr. dr. I. A. Die-
penhorst, Zeist. Kinderneven-
dienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Geen dienst.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met or-
gel/samenzang.
Zondag 8.45 uur: stille viering.
10.45 uur: viering bij begin nieuw
schooljaar m.m.v. Jeugdkoor St.
Agatha. Thema: Het woord is
aan God.
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
23 augustus: 20.00 uur: Optreden
Merv & Merla Watson (Canada)
Zondag 10.30 uur: morgendienst
ds. J. Overduin.
Zondag 19.00 uur: dhr. J. IJnema.
Woensdag 29 aug. 20.00 uur: bij-
belstudie.
NED. CHRISTELIJKE GE-
MEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samen-
komst in Huize Pnïel,
Zuiderstraat 3. Maandag om
15.00 uur, tel.: 17200.

Evenementen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

WV maakt bekend dat voor de ko-
mende periode de volgende evene-
menten op het programma staan:

Woensdag 22 en (lomfaixlag 23 au
^iistus: motorstuntteam „Les Aranis
Klaas" aan de kop van de Van Len-
nepweg.

Vrijdag 24 augustus: training
Formule I op het circuit van Zand-
voort. Tijden: van 10.00 tot 11.30 uur
en van 13.00 tot 14.00 uur.

Vrijdagavond 24 augustus op
het Gasthuisplein: Formule 1-cpu-
reur opent om 20.00 uur de expositie
„Zeefdrukken Grand Prix" in het
Cultureel Centrum. Vanaf 21.00 uur
treedt de „Show Damiate Drum
band" op.

Zaterdag 25 augustus: training
Formule I. Tijden: van 10.00 tot 11.30
uur en van 13.00 tot 14.00 uur. Daarna
om 15.30 uur: 20 ronden Renault 5
Turbo race. Beide op het circuit van
Zandvoort.

Zaterdagavond 25 augustus:
festiviteiten in het centrum van 18.00
tot 24.00 uur.

Gasthuisplein: optreden van diver-
se artiesten op podium.

Haltestraat: Grand Prix-braderie
met levende muziek op de terrassen.

Raadhuisplein: videofilms en op-
treden van de Big Band onder leiding
van Hans Dubbelaar.

Rotonde: vuurwerk op het strand
vanaf 22.00 uur.

Zondag 26 augustus: Grand
Prix van Nederland Formule l vanaf
15.00 uur.

Formule Ford 2000 race over 15
ronden vanaf 17.00 uur.

Club zeilwedstrijd van de water-
sportvereniging Zandvoort.

Datum
23 aug.
24 aug.
25 aug.
26 aug.
27 aug.
28 aug.
29 aug.
30 aug.
31 aug.

HW
00.28
01.20
02.42
03.32
04.19
05.02
05.47
06.33
07.19

LW
08.23
09.40
10.53
12.05
00.08
00.53
01.43
02.36
03.22

HW
13.14
14.24
15.21
16.03
16.44
17.30
18.18
19.02
19.38

L\\
21.0::
22.K
23.1!'

12.51
13.111
14.0
14.4
15.1

Maanstanden: zondag 26 aug. NIV
21.26 uur.
Doodtij: donderdag 23 augustus NAI
+ 58 cm
Springtij: dinsdag 28 aug. NAP + 111
cm

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212

auto • brand - leven
alle verzekeringen

(Advertentie)

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort • Tel. 1.51 86
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Gemeente stelt onderzoek
in naar klandestiene bouwsels

ZANDVOORT - Het college
van B en W van Zandvqort heeft
besloten dat door de dienst pu-
blieke werken een onderzoek
moet worden ingesteld op het
circuit-terrein. Het doel van dit
onderzoek is tot een inventarisa-
tie te komen van alle gebouwen
en bouwsels die zich op dit ge-
meenteterrein bevinden en na te
gaan of hiervoor inderdaad in het
verleden vergunningen zijn ver-
leend.

Bovendien zal door de dienst
bouw- en woningtoezicht van de
gemeente de aanwezige gebou-
wen op deugdelijkheid worden
onderzocht.

De clandestien aangebrachte
loopbrug die het zondagmiddag
begaf en hetgeen tot gevolg had
dat negentien mensen werden
gewond, waarvan vijf ernstig, is
de oorzaak van dit onderzoek.

Dit heeft burgemeester Machielsen
aan het begin van de raadsvergade-
ring van 28 augustus medegedeeld.
Woorden van medeleven waren er
ook voor de nabestaanden van de
twee personen die zaterdag en zon-
dag bij het zwemmen in zee zijn ver-
dronken.

Door de heer Machielsen werd dui-
delijk gemaakt dat wat betreft het
college „de koek op is". Herhaalde
malen is de-direktie van het circuit al
gewaarschuwd dat niet op eigen
houtje gebouwd mocht worden, dat
geen veranderingen van de racebaan
zonder toestemming mogen worden
aangebracht. Het feit dat opnieuw
tribunes daar waren opgesteld, waar
het college geen toestemming voor
had verleend (integendeel zelfs, de
Cenav was ervan op de hoogte ge-
steld dat op bepaalde punten in ver-
band met de veiligheid van publiek
en rijders, tribunes niet meer moch-
ten worden neergezet), was de beken-
de druppel die de emmer deed overlo-

Lichaam geborgen
Dinsdagavond omstreeks half tien

is het lichaam van Jacek Augusty-
niak (27) aangespoeld voor strandpa-
viljoen nr. 26.

Ondanks het feit dat zondagmid-
dag en -avond uitgebreide zoekacties
werden ondernomen voor dit deel
van de kust werd het lichaam van de
vermiste man niet gevonden.

De afstand tussen paviljoen 17
waar de man, die niet goed kon
zwemmen zondag verdween en pavil-
joen 26, bedraagt slechts enkele hon-
derden meters.

pen.
Het college stelt zich nu pp het

standpunt „Wie niet horen wil moet
voelen".

Op vragen van raadsleden of er
speciale sancties genomen kunnen
worden, antwoordde de heer Ma-
chielsen, dat het ongeval van afgelo-
pen zondag zeker tot de bodem zal
worden uitgezocht. „Overigens heb-
ben wij daar direkt niets meer mee te
maken. Ik vermoed dat het uiteinde-
lijk een strafrechtelijke zaak zal wor-
den. Gelukkig zal de verzekering er-
voor zorgdragen dat de gedupeerden
schadeloos worden gesteld, zo heb zk

begrepen, verder is dit uit onze han-
den", repliceerde de burgemeester.

Een ander geval is het onderzoek
dat door de dienst pw zal worden ver-
richt. De raadsleden zullen hiervan
een uitgebreid rapport ontvangen.
Afhankelijk van de uitslag kan beke-
ken worden hoe tot een betere sa-
menwerking kan worden overge-
gaan.

Uit de woorden van de heer Ma-
chielsen valt pp te maken dat het on-
derzoek medio oktober zal zijn vol-
tooid, want dan heeft het college een
bespreking met de directie van het
circuit.

Nieuw raadslid geïnstalleerd

Een handdruk tussen de heer Machielsen en Pim Kuijken bij het in- |
treden in de Zandvoortse raad.
Foto: Frans Jongen

ZANDVOORT - In de raadsvergadering van 28 augustus is de heer W.
Kuijken beëdigd en geïnstalleerd als lid van de Zandvoortse gemeente-
raad.

Pim Kuijken heeft de plaats ingenomen van Ineke Wind die wegens
drukke werkzaamheden in juni de raad heeft verlaten.

De intrede van Kuijken is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hoewel
het nieuwbakken raadslid zijn mond niet heeft opengedaan in deze voor
hem eerste vergadering, was hij wel onderwerp van discussie bij het
agendapunt „benoemingen".

Automatisch werd aangenomen dat Kuijken Ineke Wind niet alleen
in de raad vervangt, maar ook in de diverse commissies waarin het
PvdA-raadslid vroeger zitting had. Achtereenvolgens de commissies
Publiek Werken: de verlening van bijstsnd; de Beroepschriften en
plaatsvervangend lid commissie midden- en kleinbedrijf. De benoe-
ming in de commissie emanciaptie volgt op een later tijdstip.

De benoeming in de commissie van bijstand bleek plotseling voor de
WD-fractie aanleiding te vragen „of er soms nog meerdere raadsleden
waren die over meer ervaring zouden beschikken dan Kuijken", aldus
de fractievoorzitter.

Dit kan gevoeglijk als een „misser" worden beschouwd, want ook al
zag de WD-fractie liever dat de PvdA'er Aukema deze plaats zou bezet-
ten, dan werd dit wel heel ongelukkig te berde gebracht.

Oeverloze discussies over wel of geen ervaring, stemmen of nietstem-
men, waren hiervan het gevolg.

De meeste „wijze" woorden kwamen nog van Jan Termes die stelde,
dat lang niet ieder raadslid over ervaring kan beschikken bij de aan-
vaarding van een benoeming, en dat wijsheid groeit met de jaren, even-
als de ervaring.

Uiteindelijk werd Kuijken toch in de commissie van bijstand be-
noemd, met zeven stemmen voor, vier blanco en zes stemmen uitge-
bracht op de CDA'er Richard van As.

ZANDVOORT - Dit
weekeinde zijn twee perso-
nen voor de kust van Zand-
voort verdronken. Het zijn
de 59 jarige Robert-Jan Jon-
ker uit Veenendaal en de 27-
jarige uit Warschau afkom-
stige Pool Jacek Augusty-
niak. Het lichaam van de
Pool is tot op heden niet ge-
vonden.

Zaterdagmiddag omstreeks
kwart voor drie kwam de mei-
ding binnen bij de Zandvoortse
reddingsbrigade dat zich tussen
Take Five en Calypso twee men-
sen in moeilijkheden zouden be-
vinden. Direct daarop werd ak-
tie ondernomen, de boten van
de reddingsbrigade voeren uit.
Het gelukte hen één man die
zich op een rubbervlotje in deze
mui bevond naar de vloedlijn te
brengen, doch voor de inwoner
uit Veenendaal kwam de hulp te
laat.

Hoewel direct mon-op-mond
beademing en hartreanimatie
werd toegepast en twee op het
strand aanwezige artsen assis-
tentie verleenden, bleek de heer
Jonker reeds overleden toen de
ambulance arriveerde.

Nog geen kwartier later werd
een 70-jarige Duitser gered door
een surfer, ter hoogte van
Strandpaviljoen 1B. Leden van
de reddingsbrigade troffen de
geredde aan, die zich in adem-

LEDEN REDDINGSBRIGADE GESCHOKT

Zwart weekeinde voor Zandvoortse kust
nood bevond. De man bleek een
hartpatiënt te zijn en is door de
ambulance overgebracht naar
de Mariastichting in Haarlem
ter verdere behandeling.

Direct na dit ongeval werden
alle leden van de Reddingsbri-
gade opgeroepen om „looppa-
trouille" uit te voeren. Van
Noord naar Zuid gingen groepen
leden van de ZRB op weg om
zwemmers en speciaal ouders
van kleine kinderen te waar-
schuwen voor de gevaarlijke zee
op dat moment. „Anderhalf tot
twee uur voor de vloed was de
zee een kolkende massa, met
een zeer sterke onderstroom.
Gevaar bestaat dan juist voor
de mensen en kinderen die zich
in een zwin bevinden. Het zwin
loopt vol, en trekt weer leeg, dit
leegtrekken is het gevaarlijkste,
want je wordt onherroepelijk
meegezogen", vertelt de secreta-
ris van de Zandvoortse red-
dingsbrigade.

Teleurstellende ervaring voor
de mensen van de ZRB was, dat
zodra ze kleine kinderen uit de
zwinnen hadden gehaald, die
achter hun rug, vaak met toe-
stemming van de ouders, weer
terug gingen „omdat het zo leuk

was met hoge golven".

Verdwenen
Gewaarschuwd door het onge-

val van zaterdag, werd door de
ZRB besloten om zondag zeer
vroegtijdig met de looppatrouil-
les te beginnen. Helaas bleek dit
voor de 27-jarige man uit War-
schau die in Rijsenhout bij
vrienden logeerde, toch nog te
laat. „De man verkeerde in
moeilijkheden en werd door
vrienden vastgehouden, we wa-
ren praktisch bij de plaats de&
onheils, toen ze hem door
krachtverhes moesten loslaten,
hij verdween gewoon in de kol-
kende golven. Gelukkig konden
de vrienden wel het strand berei-
ken en lukte het één van onze
mensen een 17-jarige Duitse
knaap te grijpen, voordat hij
werd meegezogen", aldus de se-
cretans.

Ondanks een grootscheepse
zoekaktie van politie en red-
dingsbrigade is het lichaam van
Jacek Augustyniak nog met ge-
borgen.

Onverantwoordelijk
Door bestuur en leden van de

Zandvoortse reddmgsbngde
wordt het Kedrag van de bad-
gast, maar ook van de Zand-
voorters, onverantwoordelijk ge-
noemd.

„Ondanks het feit aat vvi] zon-
dag de hele dag waarschuwm-
gen hebben uitgedeeld, ondanks
het feit dat de Rode Ballen wa-
ren gehesen, bleef men in zee
gaan. Met de speciale wind,
Noord af en toe krimpend en
dan weer ruimend, ontstond
voor de hele Hollandse kust een
gevaarlijke stroming

Wellicht ontstaan deze diepe
muien en draaikolken doordat
na een Oostenwind de zwinkan-
ten dieper worden uitgeschuurd
dan normaal, wanneer de wmd
dan draait, zoals nu naar het
Noorden, heb je hier last van. Ik
bedoel een langere periode met
oostenwind, die wij net achter
de rug hebben. Ook het wegha-
len regelmatig van het zand
langs de vloedlijn doet er geen
goed aan.

Wij hebben een triest record
bereikt, een weekend dat wij
niet licht zullen vergeten", aldus
Torn de Roode. „Tegen twee ver-
drinkingsgevallen vallen de vele
redddmgen m het niet.

Ingestorte loopbrug
overschaduwt vlekloos
verlopen Grand Prix

ZANDVOORT - Vrijwel zeker
mag worden aangenomen, dat de
loopbrug die zondag op het pad-
dock-I gedeelte van het circuit
instortte, en waarbij negenen-
twintig gewonden vielen, on-
deugdelijk was geconstrueerd.
• Een incident ddt een flinke
domper was voor de organisato-
ren van een verder vlekkeloos
verlopen Grand Prix weekend.

Van de negenentwintig gewon-
den konden er tien door de EH-
BO-posten van het circuit wor-
den behandeld. Negentien
slachtoffers werden overge-
bracht naar het Elisabeth Gast-
huis, de Maria Stichting en de
Deo te Haarlem, terwijl ook ge-
wonden werden vervoerd naar
het Diaconessenhuis in Heem-
stede.

Na behandeld te zijn voor
schaafwonden, schrammen,

kneuzingen, builen etc. konden
dertien personen weer naar huis
terugkeren. Een zwangere vrouw
werd ter observatie enkele uren
opgenomen, doch kon in de
avonduren het ziekenhuis weer
verlaten, vijf patiënten bleven
achter met ernstiger kwetsuren,
onder andere gebroken ledema-
ten. Niemand werd levensge-

vaarlijk gewond.
De stalen loopbrug met stalen

rooster was de afgelopen week in
opdracht van de Cenav aange-
bracht door een constructiefirma
uit Den Haag met het doel de be-
zoekers aan weerszijde van de Ie
etage van de pits doorgang te
verlenen. Aan het reeds bestaan-
de balconwerk van de pits werd
het nieuwe loopgedeelte gecon-
strueerd, waartoe o.a. stalen TJ-
balken op 3 plaatsen in het beton
werden aangebracht. Deze staal-
constructie is door de politie te
Zandvoort in beslag genomen
voor nader onderzoek, evenals
diverse afgebroken bouten en
moeren. Gebleken is dat diverse
keilbouten waren afgebroken. De
oorzaak van het instorten is ver-
moedelijk overbelasting ee-
weest, doordat te veel mensen

Ergerlijk vandalisme vernielt
meer dan alleen materiële zaken

ZANDVOORT - De kinderoperettevereniging Jong Zandvoort,
het Sint Nicolaascomité van de Zandvoortse scholen en de toneel-
vereniging Wim Hildering zijn ernstig gedupeerd door vernielingen
van decors en rekwisieten die vorige week donderdag hebben plaats-
gevonden.

„Het is meer dan erg, op deze manier vergaat je de lust nog iets
voor de jeugd te doen. Wij overwegen dan ook om met ons werk te
stoppen. Het grote bosdecor dat juist woensdagavond door Wim
Sluis was geschilderd is totaal vernield. Het is ontzettend", aldus een
ontgoochelde Arie Ottho die donderdagmiddag om 13.00 uur tot de
ontdekking kwam dat een groot deel van het werk waar deze beide
heren zich nu al jaren mee bezighouden, namelijk het belangeloos
vervaardigen van decors voor diverse verenigingen, totaal is ver-
nield.

De vandalen zijn binnengedrongen
in de voormalige school aan de Lin-
naeusstraat waar de decorbouwers
een werkruimte hebben en waar ma-

kinderen
voorkinderen!!

Het lokaal van de oude noodschool aan de Linnaeusstraat zoals dit door de heer Ottho
donderdagmorgen 23 augustus werd aangetroffen, (foto Frans Jongen).

terialen, vroegere decors en rekwisie-
ten worden bewaard. Vrijwel dage-
lijks zijn Arie Ottho en Wim Sluis in
deze school bezig om nieuwe decors
en rekwisieten te vervaardigen voor
de komende uitvoeringen van drie
verenigingen. „Ik denk dat de kinde-
roperette het nu wel helemaal kan
vergeten" stelt Ottho somber. „Het
mooiste is nog dat het volgens ons
door zeer jeugdigen is gedaan, juist
de leeftijdsgroep waar wij voor bezig
waren".

Rambo

Dat de vernielingen gepleegd wer-
den door jongeren lijkt gerechtvaar-
digd, wanneer men de ravage in
ogenschouw neemt. Behalve dat de
muren en rekwisieten volgekliederd
zijn met de naam Rambo I en „Ram-
bo II was hier" zijn volle verfbussen
op de vloer leeggegoten. Door deze
verf is gelopen en de vloer is bezaaid
met zoolafdrukken van een kleine
maat sportschoen. Bovendien moe-
ten de vernielingen gepleegd zijn op
klaarlichte dag, omdat anders, vol-
gens de heer Ottho, de verfbussen en
ander materiaal niet op een dergelij-
ke wijze zouden zijn gebruikt. Wan-
neer men de lampen aangedaan zou
hebben, was het misschien opgeval-
len. Ook het tijdstip lijkt bekend, om-
dat door Wim Sluis op woensdag-
avond 22.00 uur alles nog in goede or-
de werd achtergelaten.

St. Nicolaas

Door Ed Franssen, voorzitter van
het Sint Nicolaastoneel voor de ba-
sisscholen in Zandvoort was juist de
medewerking ingeroepen van de
twee decorbouwers. De afgelopen ja-
ren werd door dit comitéeen decor
gehuurd, hetgeen toch altijd een gro-
te post op de uitgaven betekent. Vo-
rig jaar was er geen geld over voor
een kleine versnapering voor de
schooljeugd, gezien de grote onkos-
ten.

„Dit jaar hebben wij onze hulp aan-
geboden, we dachten het bosdecor

van de éne voorstelling kan dienen
voor de andere, op die wijze zijn de
onkosten lager en blijft er waar-
schijnlijk wel geld over voor een spe-
culaaspop of iets dergelijks", vertelt
de heer Ottho, terwijl hij vervolgt:

„Wim had juist het bosdecor klaar,
een stuk linnen van 7 x 5 meter, het
lag te drogen, want hij had er in die
bloedhitte nog tot laat aan gewerkt.
Wel de „lieverdjes" hebben het opge-
vouwen en de achterkant ook nog be-
smeurd. Dat betekent niet alleen een
schadepost van duizend tot twaalf-
honderd gulden aan linnen, maar ook
vernietiging van zoveel uren arbeid.
Dat is onherstelbaar. Wim heeft al
aangekondigd dat hij er mee stopt.
Op deze wijze is zijn plezier eraf'.

Wim Hildering

De toneelvereniging Wim Hildering
is eveneens getroffen door de verniel-
zucht. Opgeslagen rekwisieten zoals
een koelkast, gasfornuis, schemer-
lampen, letterlijk alles is met verf be-
smeurd. Bovendien worden kostbare
toneellampen vermist. „Het is niet al-
leen de onkosten, maar zoveel uren
belangeloze hulp die de nek is omge-
draaid. Wij kunnen ons voorstellen
dat beide heren er mee willen stop-
pen. Hoe het verder moet met de kin-
deroperettevereniging die het al zo
moeilijk heeft weet ik ook niet, maar
voor hen zie ik de toekomst donker
in", zegt Ed Fransen.

Door de recherche van de Zand-
voortse gemeentepolitie wordt een
onderzoek ingesteld. „Het is niet de
eerste keer dat wij de naam Rambo
tegenkomen" zegt een woordvoerder
van deze dienst.

„Misschien dat er ouders, vrienden
en/of bekenden zijn die hebben opge-
merkt dat de schoenzolen van be-
paalde kinderen dik onder de verf zit-
ten, misschien zelfs dat andere jeugd-
groepen willen helpen hetzij flnan-
cieel of daadwerkelijk, maar zo kan
het niet langer. Wij waren bezig voor
de kinderen, nu hebben andere kin-
deren de zaak vernield. Het is treurig
maar waar" is de verzuchting van de
heren Fransen, Ottho en Sluis.

stil bleven staan om het pitsge-
beuren onder zich te bekijken.

Door de afdeling bijzondere
wetten van de Politie Zandvoort
werd met een ambtenaar van de
Arbeidsinspectie uit Haarlem
onmiddellijk een onderzoek naar
het gebeurde ingesteld, in direc-
te samenwerking met de afdeling
recherche van de Zandvoortse
politie.

Noodzakelijk
Door perschef Buwalda van het

Circuit Zandvoort wordt gezegd dat
deze loopbrug noodzakelijk werd
doordat de pitsstraat voor de Grand
Prix moest worden verbreed. De
vroegere trap naar een restaurantge-
deelte moest worden verplaatst om-
dat anders iedereen zo m het pitsge-
deelte zou kunnen komen.

Een geluk bij een ongeluk noemde
Wim Vreeken als voorzitter van het
organisatiecormte het feit dat de
loopbrug zich boven een voor het pu-
bliek verboden terrein bevond. An-
ders zou het aantal gewonden in het
zeer drukke rennerskwartier zeker
groter geweest zijn.

Gewonden vervoer
De hulpverlening kwam snel op

gang. Het circuitterrem en toevoer-
wegen werden afgezet om vrij baan te
maken voor de ambulances die af en
aan reden. De helicopter werd niet m-
gezet omdat het hier geen levensge-
vaarhjke gewonden betrof.

Het vervoer naar de ziekenhuizen
is volgens Wim Vreeken geen enkel
probleem geweest. „Onze ambulan-
ces reden tot buiten de circuitpoor-
ten, waar de slachtoffers door zieken-
auto's uit Haarlem zijn overgeno-
men. We moesten namelijk onze wa-
gens op het circuit paraat houden,
om de warming-up voor de Grand
Prix mogelijk te maken."

Door het ongeluk kwam de recht-
streekse tv-uitzendmg per satelliet in
gevaar, omdat de warming-up drie
kwartier later dan gepland plaats-
vond. En reglementair moet er tus-
sen deze training en de start een pau-
ze zijn van tweeenhalf uur. Vreeken:
„De training was om tien over één af-
gelopen, dus we zouden nooit om drie
uur hebben kunnen starten. We heb-
ben toen maar de gok genomen dit
toch te doen. We heben iedereen voor
een voldongen feit gesteld en geluk-
kig heeft niemand problemen ge-
maakt." Inmiddels hebben de vijf ge-
wonden bloemen en fruit van de Ce-
nav ontvangen en zoekt, de verzeke-
nng uit wie uiteindelijk de schade
moet betalen.

Hier zichtbaar Irechte lijn) waar de loop-
brug het begaf.
De stippellijn geeft aan waar de brug zich
bevond.

(Advertentie)
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„vreemde vogels"
1-STE BLOEMENFESTIVAL

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN
EVENEMENTEN IN DE AALSMEERSE

BLOEMENVEILING

* Tentoonstelling van alle praalwagens, luxe wagens
en koetsen.

* Op 3000 m het eerste Bloemenlestival! op 1 & 2
september.

* Volop Moemsierkunst in een festival van meer dan
60 arrangeurs.

* Arrangeren in bijzijn van publiek op zaterdag 1 sep-
tember vanal 19 00 uur.

* Corso-speeltuin „Spelenderwijs" voorde kinderen
* Bloemen en planten inlo-stands en plantendokter.
* Restaurants - muziek - verkoop-kramen
* Beoefenaars van oude ambachten.
* Zaterdagavond 1 september toegang slechts / 3.50
* Sterk gereduceerde prijzen voor hinderen en 65+
* Parkeren gratis
* Frequente busdiensten
* Openingstijden 31 augustus - 15 00 tot 23 00 uur

1 september - 19 00 lot 23 00 uur
2 september - 09 00 tot 18 00 uur

Corso van Aalsmeer naar Amsterdam zaterdag 1 septem-
ber, vertrek om 09.15 uur vanuit Aalsmeer, defilé op de
Dam om 16 00 uur _______ ,̂

Zandvoorfcs
NieuwsbEai

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

Naam:

Adres:

Postcode'

y Woonplaats.

Telefoon: ....

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal f 9.95, halfjaar f 18.25, jaar f 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad \
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FAMILIEBERICHTEN
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Met droefheid geven wij u kennis, dat ht-ck-n, in de
Boerhaavekliniek te Haarlem, voorxien van de H.
Sacramenten der Zieken van ons is heengegaan
mijn lieve man en onze zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Jacobus Cornelis Seijsener
echtgenoot van Wilhelmina Meeuwenoord

op de leeftijd van 79 jaar.

W. Seijsener-Meeuwenoord
Jan en Mia
Fok en Hetty

Jack-Mirella

Zandvoort, 24 augustus 1984
Gasthuishofjc 11
Correspondentie-adres:
Westerstraat 9, U042 HE
De eucharistieviering en crematie hebben dinsdag-
middag plaatsgevonden.

t
Mijn Heer is mijn Herder
nooit zal mij iets ontbreken.

Met droefheid geven wij u kennis dat heden, in de
Mariastichting te Haarlem, voorzien van de H. Sa-
cramenten der Zieken, van ons is heengegaan mi jn
lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster en tante

Johanna Anna de Weerd
weduwe van Hendrik Bakkenhoven

op de leeftijd van 81 jaar.

Zandvoort,
M.J. Giesbertz-Bakkenhoven
J.G. Giesbertz
kleinkinderen
en verdere familie

26 augustus 1984
Correspondentie-adres:
J.G. Giesbertz, Schelpenplein 16, 2042 HJ Zand-
voort.

De eucharistieviering en crematie hebben woens-
dagmiddag plaats gevonden.

l Welkom thuis

J JAIMY EN NELLEKE
§ We hebben jullie gemist.

§ Shiela en Geert.

ïö*w<S>>x5->v

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Zandvoort;
gelet op artikel 31 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, maken bekend,
dat: door hen onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te onder-
vangen op 17 augustus 1984 vergunning is
verleend ingevolge de Hinderwet naar aan-
leiding van de aanvraag van Box Exploitatie
Maatschappij te Zandvoort voor een derge-
lijke vergunning voor het uitbreiden/wijzigen
van een verkooppunt voor motorbrandstoffen
gelegen aan de Tjerk Hiddesstraat no. 42 te
Zandvoort, kadastraal bekend gemeente
Zandvoort, sectie B, no. 7320.

De beschikking en alle terzake zijnde
stukken liggen van 30 augustus tot 30
september 1984 ter inzage ter gemeente-
secretarie, afdeling algemene zaken, Swaluë-
straal 2 te Zandvoort.op werkdagen van 8.30
tot 12.30 uur, alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden verkregen.
Voor t s liggen de genoemde stukken ter
inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinses-
seweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur.

Ingevolge art ikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot
30 september 1984 beroep open bij de Kroon
voor:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,

21 of 22, tweede lid, of 28, eerste lid,
onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben
ingebracht;

d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest overeenkomstig artikel 20, 21
of 22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder
c, van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schorsing
van de beschikking danwei tot het treffen
van een voorlopige voorziening.
Het beroepschri f t moet worden gericht aan
H.M. de Koningin en worden gezonden aan
de Raad van State, afdeling voor de geschillen
van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514 EN
's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Zandvoort, 30 augustus 1984.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

R. Drenth,
Geen praktijk

tot 24 september.

Waarnemers:
huisartsen Anderson, Flieringa, Zwerver.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

Piano- en
blokfluitlessen
doorgedipl. lerares.

Inl.: tel. 18486.

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAIM
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

WONINGRUIL
Aangeboden:

ruime 4-kam.flat Zandv.,
rustige omg.,
huur f 652.45,
Gevraagd:

soortgel, woning, Zandv.
of dir. omg., huur tot

f 350.-.
Tel. 02507-18240.

Te huur:
gestoft.

zit/slaap-
kamer

incl. gebruik van
douche en toilet.,
f 400.-p.m. all-in.
Tel. 02507-12150.

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE

Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Zing je graag een liedje?
Dan zoeken we jou.

In september kun je vrijblijvend komen
luisteren en meezingen bij het

Zandvoorts Kinderkoor
Elke donderdagmiddag van half 5 tot half 6,

in een lokaal van de Geref. kerk aan de
Julianaweg. Kosten: f7.- p. maand.

voor nadere informatie: tel. 12622 of 13966.

Silhouettes
voor

MAAT-en VERANDERWERK,
NAAI- en PATROONLESSEN.

VERKOOP:
COUPONS, PATRONEN

van SIMPLICITY en VOGUE.
KARIN v. DAM

INA v. DAM-VOSSEN
Louis Davidsstraatll -Tel. 1 85 99

's Maandags gesloten.

TE HUUR AANGEBODEN:
voor 1 persoon:

GESTOFFEERDE KAMER
met kitchenette, balkon en badkamer, 650.- incl.

KLEINE GESTOFFEERDE KAMERS
v.a. 275.-tot 375.-incl.

.f^'- Borg: 2 maanden huur.
* tel. 02507-15212 ('s avonds).

de Tombe/Melse & co is een maat-
schap van registeraccountants
met 20 vestigingen in Nederland.

Naast een eigen vestiging in België
bestaat een intensieve samenwer-
king met een groot aantal accoun-
tantskantoren in de wereld.

De werkzaamheden worden on-
dersteund door een adviesgroep
organisatie en automatisering.
In kantoorverband wordt samen-
gewerkt met Melse & co..
belastingadviseurs.
Wegens uitbouw van de praktijk
bestaat behoefte aan

EEN GEVORDERD
ASSISTENT- ACCOUNTANT

Onze gedachten gaan uit naar een
assistent (M/V) met minimaal 4
jaar ervaring in de controlewerk-
zaamheden, bij voorkeur opge-
daan bij een openbaar
accountantskantoor.

De werkzaamheden worden zowel
in teamverband als zelf-
standig uitgevoerd.

Wij verwachten, dat kandidaten
voor deze functie bezig zijn met
het Algemeen Deel van de
NIVRA-studie.

Gezien de leeftijdsopbouw binnen
ons kantoor denken wij aan ie-
mand van 22 - 27 jaar.

Onze arbeidsvoorwaarden kunnen
als uitstekend worden aan-
gemerkt.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
de Tombe/Melse & co.,
registeraccountants
Spruitenbosstraat 19
2012 LJ Haarlem
ter attentie van de personeelsfir-
mant, de heer R. Buijs R.A., bij
wie u desgewenst ook eerst telefo-
nisch informatie kunt inwinnen
(023 -319123).

de Tombe/Melse & co
accountants
20 vestigingen in Nederland
in internationaal verband
werkzaam onder de naam
Grant Thornton

SPIEGELS
mjr ••• '• ; n .Keur

Tel. 02507-15602

Gezocht door part.:

half-vrijstaand of
vrijstaand huis
in Zandvoort, met
garage en tuin, in
rustige buurt.
Br. o. nr. Z794
bur v.d. blad.

§
Maak een extra §
goede beurt |

BLOEMENHUIS f

J. BLUYS
De specialist ?

in al uw Haltestraat 65 - Zandvoort V
bloemwerken. Tel. 1 20 60 J

BALLETSTUDIO
MARIJKE FANCHER

Oranjestraat 12 - Zandvoort

§ KLASSIEK BALLET (docente opgeleid bij Nel Roos-Akademie, Rosella
§ Hightower in Cannes (Fr.) en Nationaal Ballet
x Amsterdam)

£ Getalenteerde jonge leerlingen kunnen voor een Vak-Vooropleiding bij
? de Nel Roos-Akademie (Theaterschool) Amsterdam door ons worden
j voorgesteld.

| JAZZBALLET in vele jaren opgedane ervaring in jazz- en showballet,
| o.a. bij de Bluebell-girls, Parijs, verzekert een
y interessante en perfecte opleiding.

§ AEROBIC - BREAK-DANCE - JAZZERCISE - TAPDANCE - YOGA
§
V Alle lessen onder leiding van vakkundige en ervaren leerkrachten.

§ Inlichtingen en aanmeldingen:
&
> - Telefonisch: 02507-18981 of 14677
? - In de studio: ingaande 3/9 van 17.00 tot 19.00 (niet in weekends)

tH

-sa-j»
Dinsdagochtend 9.30-10.15 uur Dinsdagavond 19.30-20.15 uur
Donderdagochtend 9.30-10.15 uur Woensdagavond 19.30-20.15

(dames)

3 kwartier grondgymnastiek,
daarna vrij zwemmen.

Hot whirl-pool, Turks stoombad,
voor ƒ 10.-per keer.

In september starten ook de zwemlessen weer,
vanaf 5 jaar.

SONNEVELD SPORTING
Tel. 02507-14678 Passage 37, Zandvoort.

WILT U GEZELLIG
DANSEN LEREN?

10 lessen

/ 50.-
in

RESTAURANT LI DO
Boul. Barnaart 10, ZANDVOORT. '

Speciale clubs voor alleenstaanden en gehuwde paren.

Tevens privéles. Tel. 02507 14301.
Inschrijving elke avond van 18.00-20.30 uur, tel. 02507-18558.

OP 1 JUN11985 PAS BETALEN.
Zin om zorgeloos de winter tegemoet te rijden?

Dat kan. Want als u vóór 30 september een fonkel-
nieuwe Peugeot of Talbot koopt, kunt u profiteren van
een renteloze lening" tot 70% van de aanschafprijs.
Met een maximum van 10.000 gulden.

Na 30% aanbetaling gaat u tot 1 juni 1985 (!) rijden
zonder rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen.
Die aanbetaling kunt u in de meeste gevallen
trouwens heel simpel oplossen door uw huidige auto
in te ruilen.

Sterker nog: als uw auto meer waard is dan het aan
te betalen bedrag, krijgt u de meerwaarde direct
contant in handen. En pas op 1 juni 1985 rekent u
verderaf. Financieren kan dan natuurlijk ook Op onze
normale, gunstige condities. Dit bijzondere aanbod
geldt voor alle modellen van Peugeot en Talbot, die
vóór 30 september '84 afgeleverd kunnen worden.
Dus ook voor de bedrijfswagens.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

Interessant alternatief: autolening van 3 jaar met
50% rentereductie*".

In plaats van de renteloze lening kunt u ook kiezen
voor een autolening van 3 jaar, met 50% rente-
reductie." Na de aanbetaling van 30% betaalt u uw
autoleningin 36 maanden af. Waarbij Peugeot Talbot
de helft van de rente voor z'n rekening neemt.

U betaalt maar effectief 8,7% op jaarbasis.
Weer met een maximum van 10.000 gulden. En ook
dit aanbod geldt voor alle Peugeot's en Talbot's mits
vóór 30 september '84 aan u afgeleverd.

Wij geven u graag alle bijzonderheden

r late r de f act u re!

itet.iiird meteen mee, m,Mr indien aan de
niMfi is vold.i.m, uMfht u met betalen tot 1 jum'85

iên door l'eu^ti»! T.ilhot Financiering verstrekt
voorw.iiiidrn Er is in de genoemde penode
e huurkoopovereenkomst, wa,ubi| PcugLot
!>ductie voor z'n rekening neemt

Peugeot's 104: vanaf f 13.795,-;
• 205: vanaf f 16.230,-(in 1.124 cm3

ƒ uitvoering); 305: vanaf f 19.645,-;
f 505: vanaf f 26.195,-. Talbot's Samba

vanaf f 13.895,-; Horizon: vanaf f 17.195,-,
Solara: vanaf f 21.195,-.

' ^«w

Tot 30 september bij:
Autobedrijf
m]/7 VERSTEEG E

•r̂ ^^_ Pakveldstraat21-Zandvoort
~^^^ Tel. 02507-123 45
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PEUTERKLAS
KLIMOP

in de Beatrixschool,
begint weer op maandag 3 september.

Informatie: tel. 15517,14365 of 12702
of aan de school.

THEORIESCHOOL ZANDVOORT

RIJBEWIJS!!!
Dan eerst uw theorie-examen!
Dinsdag 4 september start de nieuwe

theoriecursus.

Adres: Gereformeerde Kerk,
Emmaweg (zij-ingang).

Inlichtingen

Bert Hoogendijk
telefoon 14946

27 augustus start

Peuterspeelzaal
„Hannie Schaft"

Peutertijden:
maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur,
's middags van 13.00 tot 14.30 uur,
woensdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Overblijven is mogelijk.
Voor opgave van uw zoon of dochter

en inlichtingen kunt u terecht bij:
Loes den Hartog-Jentink, tel. 17179

(tussen 20.00 en 21.00 uur);
Henriëtte Brijan-Penaat, tel. 12534

(tussen 10.00 en 12.00 uur).

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
licro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
reedte in diverse lettergrootten.

articuheren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
MICRO S
laatsmg is mogelijk m de volgende edities
andvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
luittijd dinsdag 1700 uur
kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977-

8411 of afgeven of zenden aan
Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand

oort
Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8 Postbus 264, 1430

G Aalsmeer

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Badhoevense/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg
Courant Weekblad Ouder-Amstel Amstelveens Week-

ad Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
ourant Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
e Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am
erdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
ost Waterland De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
er Muider Post en Almere Post
4 80 per millimeter
tuittijd vrijdag 1600 uur

1 Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco
unaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver
iigbaar

Voor brieven onder nummer wordt / 4 50 in rekening ge-
racht

BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
erstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
erspreidmgsbied een krant verstuurd hiervoor wordt ƒ 1 00
' rekening gebracht

lallo allemaal' Wij zijn
Ler open' BRUIN WOR-
EN of bruin blijven bij El-
0 van Straaten zonne-
uuibank en -hemel Per
O min ƒ 7 50 gezichtska-
on per 15 mm ƒ 7 50,
bonnement 10 x ƒ 65 -
!aandag, woendag en vrij-
ag zijn wij open van
O 00'21 00 uur Voor inf
n afspraken tel 02507-
8097 TOT ZIENS

T k mooi OUD DRES-
OIR met bolle deuitjes en
onde dikke poten vaste
lijs ƒ 250- Na 1800 u
l 02507-16464

Te koop 2-zits velours
ANKJE en salontafel,
! ijs billijk Tel 17351

Volleybalvei Spot ting
SS zoekt NIEUWE LE-
EN voor seizoen '84/85,
iwel senioren als jeugd
a 8jr in competitiever-
ind of recreatief Tel ml
3556 en 16313

Te koop HONDEKEN-
EL buiten hekwerk (2 zij-
en) 150x300 + binnen -
ok 84x112 ƒ 175 - Tel
7063

I e kuup gcviaagd IIOU-
EN of ALUMINIUM KO-
tJN 2 50 of 3 meter lang

i aampjes Manfred
«ertent, Raadhuisplein,
"l voor 09 00 uur of na
'1 00 uur 023 326532
ALLEEN LIJNEN MOEI-

9 Samen lukt het mis-
|chien wel1 Geen kosten
fel 16548

* NAAILES start weer 3
sept maandagavond
dinsdag- en woensdagmor-
gen Inl tel 17030
* Te koop 2 deurs KOEL
KAST 280 liter ± 6 jaar
oud, werkend te zien,
ƒ80 Tel 02507-19653
* Te koop ZUNDAPP
BROMFIETS CS 50 met
helm km stand 7 000
t e a b Tel 14395
* Gevr OPPAS voor doch-
ters van 3 en 6 jaar voor en-
kele wisselende dagen pei
maand Tel 02907-18580
* 2e hands DAMES en
KINDERKLEDING R
Boom, tel 14460

HILLEGOM-ANTIEK
Honderden gezellige
meub m vele houtsoorten
v betaalb prijzen Ook
klemantiek Leidsestr 122
m Tuincentr Dagel geop
Koopavond Tel 02520-
20993

Voor voordelig SCHILDER-
WIT en BEHANGWERK

De Boet
Tel 03507-15655 voor vrij-
blijvende prijsopgave
Te koop 2-pers slaapk LE-
DDCANT m ombouw en
verlichting, kaptafel, 3
rlpurs kast m spiegel, Pull-
man bmnenveringmatras
200x140, geh modern
licht v kleur, 125O - Inl
tel 18405

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier Vraag
offerte Tel 080-999245

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. H e ie r ma n.
Tafelreserveringtel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
= HAUTE CUISINE =

in het centrum van Zandvoort
internationale specialiteiten

Primeurs • Nouveaute's • Delicatessen

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

.«Sas.,

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz

Inlichtingen.
J. Smit - Tel. 02507- 1 88121 1 5705

CURSUS ENGELS
INZANDVOORT

Van september t/m april wordt in
het Gemeenschapshuis,

Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort,
weer een cursus Engels gegeven op
de woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
voor beginners en van 20.00 tot 21.00 uur

voor gevorderden.
Eerste lessen op woensdag 5september.

Accent ligt op spreken en verstaan.
Lesgeld maandelijks 30.-.

Opgave bij de beheerder van het
Gemeenschapshuis:

tel. 02507 -1 70 70 of 02507 -1 26 25.

Een beter figuur
in één uur...

Verlies 2 tot 6 cm per behandeling (geen resultaat,
gele! terug) bij

DE BEAUTY STUDIO
HENNY VAN DONSELAAR

gedipl Stivas schoonheidsspecialiste
Mansstraat 18, Zandvoort,

telefoon 02507-18766

,Er gebeurt méér
in de Raadsheer9

Elke donderdagavond
in augustus

Live muziek

„café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

Zandfestival op het circuit
ZANDVOORT - Het korte circuit

van Zandvoort (1100 meter) is as
weekeind de plaats van handeling
voor het 3e zandfestival Rallycross,
autocross en 2 CV-cross op de met
zand bedekte baan, die voor de toe-
schouwers uitstekend is te overzien
Meetellend voor het Internationaal
Nederlands Rallycrosskampioen-
schap zullen Nederlandse en interna-
tionale rijders uit Engeland, Noorwe-
gen, België en Duitsland weer stry-
den om de punten Rallycross is een
nog vnj jonge tak in de autosport In
1966 is deze vorm van racerij uitge-
dacht door een paar autosportmen-
sen samen met het Engelse commer-
ciele televisiestation ITV In 1970
werd de Nederlandse Rallycross Ver-
emging opgericht, die nu haar wed-
stnjden hoofdzakelijk op Valkens
waard laat verrijden Eenmaal per
jaar echter komt de hele club naar
Zandvoort om daar een ronde voor
het kampioenschap te rijden Er
wordt gereden m de Divisie II tot
1600 cc en Divisie I boven 1600 cc Per
manche komen er vijf tot zes auto's
aan de start en op basis van de twee
best gereden manches wordt er be-
paald wie er in de finales komen Een
kleine opsomming van het huidige
materiaal waarmee wordt gereden
Audi Quattro, Porsche Turbo, Re-
nault Turbo, Ford Escort Turbo en
BMW Naast de rallycross komen ook
de auto- en 2 CV-cross aan de start
De autorcrossers voelen zich aardig
thuis op Zandvoort, vanwege de
ruimte die ze op het Grand Prix-cir-
cuit hebben Zij hebben in het verle-

den op de racepiste voor zeer span-
nende wedstrijden gezorgd Voor de
3e maal tevens de 2 CV-cross Dertig
deelnemers m identieke auto's zullen
ongetwijfeld voor het nodige spekta-
kel zorgen Zondag beginnen de wed-
stnjden om 13 00 uur, terwijl de trai-
ningen zaterdag om 12 00 uur begin-
nen

Badminton
ZANDVOORT - Nu de maand au-

gustus bijna weer tot het verleden be
hoort staan de Zandvoortse sportver-
enigmgen te popelen om met de kom-
petitie te beginnen Zo ook de bad-
mintonveremging Sporting Club
Zandvoort, die op donderdag 6 sep
tember aanvangt met een tweetal
groepen De eerste groep bijt om
20 00 uur de spits af terwijl de volgen-
de 64 badmmtonners(sters) om 21 30
uur de Pellikaanhal zullen betreden

Uit het aantal deelnemers (volledi
ge bezetting) en de kwaliteit van het
badminton wordt ook dit seizoen een
enerverende onderlinge kompetitie
verwacht m de onderdelen, dames
dubbel, herendubbel en gemengd
dubbel Het is voor het negentiende
seizoen, dat voorzitter Dirk van der
Nulft een zeer interessant wedstrijd-
schema m elkaar heeft gedraaid
maar hoog m het vaandel van de
Sporting Club Zandvoort blijft staan
het rekreatieve badmintongebeuren

Zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Vanaf zaterdag l

september organiseert Zandvoort
Centrum het derde zaalvoetbaltoer-
nooi m de Pellikaanhal aan de A J
v d Moolenstraat Aan dit toernooi
zullen de volgende bedrijven deelne-
men Rinko, Grutters, Banana,
(EWO) Haba, Bloemenhuis Bluijs,
Auto Versteege, Zandvoort N , Mar-
celle Boys, Zandvoort C en Geerlmg
Autoservice

De toegang voor dit toernooi is gra-
tis

BURGERLIJKE

V

Geboren:
Mark, zoon van Van der Putten,

Rudolph en Van Dam, Johanna C C ,
Herbert Jacobus, zoon van Jongert,
Bartholomeus P en Berkhout, An-
thonie J M , Boy, zoon van Visser,
Siebe C en Dabroek, Monique D,
Martijn, zoon van Vermeulen, Ro-
nald en Van Duijn, Jacoba W , Nico-
laas Jan, zoon van Waaning, George
Ph en Buisman, Hermina, Paula
Leokadia T J M , dochter van Paap,
Leendert en De Mumck, Johanna M

Ondertrouwd:
Van der Veld Petrus E en Koning,

Geertruida C
Gehuwd:

Kalkwarf, Marinus J en Enkelaar,
Jeannette C F Sonneveld, Maarten
G en Van Buchem, Helen G M , Ot-
ten Hans en Van Duijn, Patncia E J ,
Van der Mije, Jan F en Olmo Cespe-
des, Ana-Mana
Kretschmann, Therese Lma oud 94
jaar, De Bois geb Straat, Anje, oud
88 jaar, Van Aalst, Johannes H , oud
75 jaar, Belksma, Jacob Remder, oud
81 jaar, Bauer geb Kuijk, Francisa
J , oud 78 jaar, Boting geb Terol, Wil-
helmma, oud 80 jaar, Gast geb Gre-
velink, Paulma B M, oud 89 jaar,
Vnjaldenhoven geb Delver, Anna C ,
oud 85 jaar, Bakkenhoven geb De
Weerd, Johanna A , oud 81 jaar

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts Ade Scipio Blume, tel
19057
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B F J Bouman, tel
14600
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel 12058
Drenth, tel 13355, Fliermga, tel
12181, Zwerver, tel 12499
TANDARTS men belle hiervoor de
eigen tandarts

HERVORMDE KERK, Kerk-
plein
10 00 uur ds J A van Leeuwen
Viering Heilig Avondmaal Col-
lecte medische zending Crèche
aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 1000 uur dr M E
Brinkman Viering Heilig Avond-
maal Bevestiging nieuwe ambts-
dragers Thema „Een ongehoor-
de kerk" Kmdernevendienst,
crèche
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag 10 30 uur de heer H de
Jong
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19 00 uur E V met or-
gel/samenzang
Zondag 8 45 uur stille viering
10 45 uur viering b g v opening
schooljaar m m v Jeugdkoor St
Agatha Thema „Het woord is
aan God"
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 10 30 uur. morgendienst
ds J Overdum
Zondag 1900 uur avonddienst
ds J Overdum
Woensdag 20 00 uur bijbelstu-
die/bidstond

APOTHEEK- Zandvoortse apotheek,
H B A Mulder, tel 13185
WIJKVERPLEGING: voor mforma
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige 023 313233
VERLOSKUNDIGE mevr Chr
Oudshoorn Kochstraat 6A, Zand
voort, tel 02507 14437 b g g 023-
313233
DIERENARTS mevr Dekkei Thor
beckestraat 17 Zandvoort, tel 15847
POLITIE telefoon 13043
BRANDWEER telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND. ongevallen tel 023-319191
TAXI: telefoon 12600 en 16843
STORINGSDIENST GASBEDRIJF.
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b g g 023 320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
900 tot 1000 uur maandagavond
van 7 00 tot 8 00 uur Verder volgens
afspraak Voor deze hulpverlening
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp tel
17373 Op alle werkdagen van 1030
tot 12 30 uur Schriftelijk postbus
100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL: Gemeenschapshuls
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17 30
tot 18 30 uur
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst m
Haarlem Maandagmiddag van 14 00-
17 00 uur, tel 023-318115

Datum
30 aug.
31 aug.
1 sept.
2 sept.
3 sept.
4 sept.
5 sept.
6 sept.

HW
06.33
07.19
07.55
0836
09.38
11.01
12.36
01.21

LW
02.36
03.22
0355
0425
0505
0612
07.43
09.22

zondag

HW
19.02
19.38
20.12
20.57
22.12
23.47

13.59

LW
14.42
15.16
1553
16.35
1728
18.48
20.25
21.53

2 septemberMaans tanden
EK 12 30 uur
Doodtij donderdag 6 september NAP
+ 64 cm

Er valt niet veel te zien in een dorp,
maar watje er hoort, maakt dit ruimschoots goed

(KmHubbard, 1868 1930)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07

hoort steeds opnieuw niets dan goed over zijn horloges,
klokken en wekkers 't Kan ook eigenlijk niet anders

't Zijn immers de beste Zeker weten'
We repareren m ons eigen atelier, ook antieke klokken

en horloges

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

'AUTORIJSCHOOL GRIMBERG /ZANDVOORT / TEL 02507 - 16197

BDVAG

AUTORIJSCHOOL

GRIMBERG

SCHAKEL én AUTOMAAT

AUTORIJSCHOOL GRIMBERG / ZANDVOORT / TEL 02507 -16197

M MG R A T l S

-/MICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop7 Kortom alles wat u m de parti
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en voor iedere letter, punt komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,60 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MITRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres _ _ _

Telefoon - _ _ —

Postcode Plaats _

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

Lieve en zorgzame

BABY-OPPAS
gevraagd, 3 dagen
per week.

Bellen na 19 00 uur:

02507-19099.

VERPLEEGHUISPLAN
KENNEMERLAND
De provincie Noord-Holland heeft voor de regio Kennemerland een
ontwerp-verpleeghuisplan gemaakt De bedoeling daarvan is, dat voorzie-
ningen voor bejaarden m deze regio beter op elkaar worden afgestemd In
het plan wordt aangegeven in welke vorm de hulp aan mensen het beste
kan worden gegeven Hiervoor zal m de toekomst iedere aanvraag voor
bouw of uitbreiding van een verpleeghuis getoetst worden aan het totaal
van de gezondheidszorg m de regio Kennemerland spreiding, kwaliteit en
samenhang van voorzieningen

Ontwerp
Het gaat nog om een voorlopig ontwerpplan Dat betekent dat iedereen
nog haar of zijn kommentaar op het plan kan geven, voordat het begin
volgend jaar door Provinciale Staten wordt vastgesteld Daarna wordt het
ontwerpplan ter goedkeuring aan de staatssekretans van Volksgezondheid
gezonden
Maar zover is het nog niet Eerst krijgen alle gemeenten, instellingen en
organisaties die op de een of andere manier met verpleeghuispatiënten te
maken hebben, de gelegenheid hun mening te geven over het ontwerp-
plan Daarbij wordt vooral van direkt betrokkenen, de patiënten en hun
organisaties, kommentaar verwacht

Inspraak
Tot en met 31 oktober a s kunt u het verpleeghuisplan inkijken m het
Provinciehuis m Haarlem (adres Dreef 3, Haarlem) en m de openbare bi-
bliotheken en gemeentehuizen van Castricum Uitgeest, Heemskerk, Be
verwijk, Velsen, Bloemendaal, Haarlemerliede en Spaarnawoude, Haar
lem, Zandvoort, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmermeer
Schriftelijke reakties moeten voor 31 oktober a s worden gezonden aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem
Er komt m december 1984 een openbare hoorzitting over het verpleeg-
huisplan De datum daarvoor wordt nog m de regionale kranten bekend
gemaakt

Informatie
Van het verpleeghuisplan is een duidelijke samenvatting gemaakt Dit
boekje kunt u gratis aanvragen btj het bureau Voorlichting van de provm-
cie, tel 023-163118 Op dit telefoonnummer kunt u ook alle andere ge-
wenste informatie krijgen, evenals bij het bureau Volksgezondheid, tel
023-163053
Ook is het plan zelf en het adviesrapport van de plankommissie bij de
provincie te bestellen Ze kosten resp f2,50 en f20,- per stuk, te
bestellen op tel 023-163426/163226
Begeleiding bij inspraak kan worden gegeven door het Ondersteunmgs
instituut Noord-Holland, Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem, tel
023-319130

Vfegxjjxjjx?
v0*'°' ° '°' T provinciaal bestuur

vannoord-holland

Éénjarige avondopleiding
: meao"havo-atheneum
Het Luzac College verzorgt een
versnelde cursus MEAO HAVO
en Atheneum waar u in een jaar
tijd grondig voorbereid wordt op
de staatsexamens

Ideaal voor mensen
- die op korte termijn hun

diploma willen halen (ineens of
via deelcertificaten),

- die afgelopen jaar gezakt zijn
en nu in alle of een aantal
vakken opnieuw examen
willen doen,

- die voor vervolgstudie of
carrière-voortgang hun vak-
kenpakket willen uitbreiden,

- die i p v een officieus
colloquium doctum graag
officieel staatsexamen doen,

- die i p v vrijblijvend schriftelijk
studeren prijs stellen op uit-
voenge studiebegeleiding,

- die in een jaar hun wiskunde
scheikunde of natuurkunde
van O- tot HAVO-niveau willen
ophalen

- die staatsexamen Informatica
(MEAO-niveau) willen doen

Tevens de oplossing voor
-zittenbhivers 4-HAVO
2-MEAO en 5 Atheneum die
door hard werken volgend jaar
toch hun diploma kunnen halen
Het Luzac College
behandelt de komplete H--^
eindexamenstof dusde ^

laatste 2 schoolklassen in 1 jaar
Plaats van studie:
Bronstee Instituut (voormalige
Bronstee-mavo)
Overboslaan 26 Heemstede
Het Luzac College heeft tevens
vestigingen m gerenommeerde
scholen m Amsterdam Den
Haag Heerlen Eindhoven
Rotterdam Utrecht Arnhem
en Zwolle
Vraag de uitgebreide brochure

aan1 Bel meteen
-fL 023-288022

LUZAC COLLEGE
Landelijk secretariaat

Postbus 82284 2508 EG Den Haag Tel 070 - 54 79 00
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Zuinig verbruik
LeCarTL
1op?l,7bi|
90Kni/h
consldiil
(ECEnoim)
(Gn_1op222 \

LeCarL Special De gelaagde Makkelijk Stoelen met De afsluitbare Leverbaar in Ruitewisser Mistachterlicht
95o i rn3 motor. LeCar Stnping voorruit monteren van verstelbare tankdopvoor- vier kleuren; mei interval en enachteruitnj-
TL OTL en belettering verhoogt de een autoradio rugleuningen komt onnodig drie-en

veiligheid nog door handige hoofdsteunen ongemak vijf-deurs
eens extra console \

sproeier op
verwarmde
achterruit.

lampen.

Beleren]- 4Versnetlnnen Uitstekend'rij- Voor-en
prestaties dooi iGTL/Turbo klimaat door achterbum-
onafhankelijk 5 bak), uitgekiende per inde-
geveerde voorwiel- ventilatie en zeilde kleur als
wielen aandrijving verwarming de carrosserie

van Renault. Verrassend veel
voor verbazend veel minder.

Als u lijtl heeft, moet u beslist even
naar de Renault showroom jjaan.

Want (kiar staat-ie. De Renault LeCar.
Fel, xu in iu ' en comfortabel gebouwd op
het vertrouwde en succesvolle concept van
de Renault .~>.

De Renault Le Car. Een auto met tal
van bijzondere extra's waaivooru bij ver-

•lijkbare wagens handenvol geld betaalt.
Een auto met een eigen, opvallend

gezicht: helemaal uitgevoerd in één kleur.
Tbt en met de bumpers, de voorspoiler en
de grille.

U heeft al een Renault Le Car vanaf
f 13.300-. Tenminste als u snel bent.
Want het zal u niet verbazen dat zo'n auto

O

maar weinig proefritten nodig heeft om
definitief verkocht te worden.

Zullen we uw proefrit in de
Renault Le Car vast boeken?
AFGLBEELD RENAULT LE CAR TL PRIJS VA H5675-
PRIJZLNINCL BTW AFLEVERINGSKOSTEN F 343-

RENAULT

vanaf f 13500V
Wijzigingen voorbehouden.

Renault adviseert elf oliën.

giinriiiiiiiuiimiiimmiiiiiinmriiin

§ FOTO QUELLE l
= Compleet foto/film- §
= assortiment, voordelig =
I afdrukken en =
= ontwikkelen. =
= DROGISTERIJ l

! MOERENBURG f
| Haltestraat 8 |
l Zandvoort |
öimiimmmiiiiiMiiiiiiiiniuiiimiif»

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel. 02507 -1 44 43,
b.g.g.15185

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

Ouder echtpaar zoekt
vanaf oktober a.s. een

vrije etage
of een goed zomerhuis.

Br. ond. nr. Z793
bur. v.d. blad.

«̂««•••••̂ •••̂ ••••̂ •̂ ••••̂ •̂ •••̂ ••̂ •̂ ^̂ •••••̂ ••̂ ••̂ •̂ •̂••••••̂ ^̂ ^̂ •̂••̂ ••̂ •«i

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. M U E
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

SOFT IJS
KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos!

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Ooit aan gedacht om
als volwassene weer naar

school te gaan?

Dan kunt u
nu inschrijven

Studeren is niet aan leeftijd gebonden.
En steeds meer mensen ontdekken dat.
Volwassenenonderwijs wil ook zeggen dat het
mogelijk is per vak te studeren en examen te doen
voor een certificaat.

Heeft u niet zoveel tijd, dan is dit de manier
om toch op een goed nivo kennis te vergaren.
En zes certificaten bij elkaar kunnen ingewisseld
worden tegen een erkend diploma MAVO of
HAVO/VWO.

Bij het Erasmus College kunt u onderwijs
volgen in Haarlem, Schalkwijk, IJmuiden, Velsen,
Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp.

LAAT HET NIET BIJ PLANNEN BLIJVEN.
SCHRIJF NU IN VOOR HET NIEUWE STUDIEJAAR

DAT BINNENKORT BEGINT EN PAK DE TELEFOON.

MAVO:023-256557. HAVO/VWO:023-252358

ERASMUS COLLEGE
DAG-EN AVONDONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN

Sekretariaat: Sportweg 9,2024 CN HAARLEM

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelponptein - Tel 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Deskundig gdvies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 8225

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT!
iDELMGSTEVLEESPRIJZENVANNEDERLANDf

runder-
tegen inlevetingvandeze
waardebon ortvangni
een heel kUo verse

i,l
t •]•

malseronder
borsl-
lappen

runderbief
ofsucade-
lappen

originele
amerikoanse BJI

fijngekruide
« « . . i * " - - ' ' •;•;."•

rttooi stukje

runderrosbief
(heeltótoj

nee kilo
4vWv mager :

varkens
braad-

heel éhils heel

kilo STUK kilo

runder-
tartaar
heel kilo

mager

runder-
gehakt
heel kilo

half
om half

gehakt
heel kilo

WITTE OPENINGSTIJDEN: Dl -WOE
DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZAT 900-15QOUUR

LEESHAL
Deslagerijwaardeklantnogechtkoningis!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEC102 BINNENWEG 117
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HOEK GEDEMPTE OUDE GRACHT

HILLEGOM HOOFDSTRAAT 83 LISSE BLOKHUIS18

BIJNA ALLE
WINTER-, ZON- EN

SNEEUW-REISGIDSEN
ZIJN BIJ ONS BINNEN.

Haalt u ze gratis bij:

REISBUREAU KERKMAN
Grote Krocht 20. Tel. 02507-13203.

,EEN KLASSE APART'

BLOEMENMAGAZIJN

,, ERICA
Grote Krocht 24 - Zandvoort

G R A A G E E N B R I L DRAGEN

TE ZIEN B
OPTIEKSLINGE

GROTE KROCHT20

ZANDVOORT



EEKMEDIA 30 DONDERDAG 30 AUGUSTUS 1984 PAGINA 3

ZATERDAGAVOND FEEST VOOR AMNESTY INTERNATIONAL
ZANDVOORT - Zaterdag-

avond l september is dé
avond in Zandvoort, waar nu
al reikhalzend naar wordt
uitgekeken, niet alleen voor
degenen die zich al van een
vaste plaats in het circus
verzekerd weten omdat zij
reeds een toegangskaart
hebben gekocht, maar ook
door de „artiesten" die deze
avond in veel gevallen zo
niet alle, hun debuut maken
als circusartiest.

Er wacht de gasten een
compleet circusprogramma,
met clowns, een goochelact,
dans en muziek, acrobatiek
en dierennummers.

Uiteraard wordt het pro-
gramma gebouwd rond „de
act" van de avond, waarvan
men hoge verwachtingen
heeft, maar hoe, wie of wat

Circusgala een uniek gebeuren
Mr. X doet, is of zal brengen
wordt angstvallig geheim ge-
houden door de organisato-
ren Dick Hoezee en Wim
Peeters.

Vast staat wel dat de arties-
ten, die voortkomen uit alle la-
gen van de bevolking en op zich-
zelf 51 een bonte impressie geven
van het Zandvoortse leven er
erg veel zin in hebben.

Dit bleek onder andere op de
eerste avond dat de werkbespre-
kingen werden gehouden. Ver-
baasde uitroepen van „hé, doe
jij ook mee" en „wat doe jij"??
waren niet van de lucht,
ledere artiest hield echter angst-
vallig geheim wat zijn/haar bij-
drage zal zijn aan deze avond die
in het teken staat van Amnesty
International Zandvoort. Het is

De vermaarde clown Didi van Rigo-
lo
artistiek leider van het circusgala

deze instelling die de recettes
van de galavoprstelling zater-
dagavond én die van het gala-
matinee op zondag zullen ont-
vangen.

Het blijkt dat de gasten een
avondvullend programma zal
worden geboden, waarvoor men
ƒ 25,- per persoon op de zaterdag
en ƒ 10,- per persoon op de zon-
dagmiddag moet betalen. Bo-
vendien is zaterdag avondkle-
ding gewenst.

Artistiek leider, Dick Hoezee,
die dit weekeinde vrijdagmid-
dag (16.15 uur) en zaterdagdag-
middag 14.00 uur met zijn eigen
circus Rigolo een circusvporstel-
ling speciaal voor kinderen
brengt, heeft zijn tent gratis ter
beschikking gesteld voor het
goede doel.

Waarschijnlijk door het afgelo-
pen Grand Pnx-weekeinde lijkt
de kaartverkoop wat langzaam
op gang te komen. Voor de zater-
dag zijn dnehonderdvijftig
plaatsen beschikbaar, waarvan
nu de helft is verkocht, doch de
organisatoren hebben er alle
vertrouwen in. „Ik kan mij niet
voorstellen dat het zowel zater-
dagavond als de zondagmiddag
niet uitverkocht zou raken.
Zandvoorters hebben zich altijd
van de goede kant laten kennen
wanneer het om een goed doel
ging, bovendien zullen er zoveel
familieleden en vrienden als ar-
tiest optreden dat het gewoon
nie;, stuk kan", aldus de enthou-
siaste Wim Peeters.

Kaarten kunnen nog gekocht
worden voor alle voorstellingen,
dus ook voor het kindercircus op
vrijdag- en zaterdagmiddag, bij
radio Peeters, Haltestraat,
Zandvoort, en vanaf 11.00 uur
vrijdagmorgen aan de kassa van
het circus. Ook bij Sociëteit
Duysterghast kan men kaarten
bestellen/kopen.

, ZANDVOORT - Vertegen-
fpordigers van PvdA en D'66
fjn het niet eens met het college
m op de planningslij sten die bij
et ministerie van volkshuisves-
ng voor l september 1984 beho-
;n te zijn ingediend, ervan uit te
aan dat van de vijftig te bouwen
oningen op het terrein van de
roegere Karel Doormanschool
f wel vijfentwintig in de premie-
-sector gebouwd kunnen wor-
en.
„Wij zijn altijd uitgegaan van

Kritiek woningbouwvereniging op college
wensen woningwetbouw

vijftig woningwetwoningen, en
wensen dat te handhaven", aldus
de fractievoorzitter van de PvdA
op de laatste raadsvergadering.

~. --'

op plaats van Karel Doormanschool

rder dan opblazen kwam het niet met de grote heteluchtballon
Foto Frans Jongen.

Sijna vierduizend
dlometer gezwommen
| ZAND VOORT - Het scheelt

;t veel of de deelnemers aan de

Afscheid van
de heer Paap

ZANDVOORT - Op woens-
dag 29 augustus heeft de heer
Paap afscheid genomen van
vrienden, collega's en bekenden
in het Gemeenchapshuis aan de
Louis Davidsstraat.

De heer A. Paap trad op 15 ok-
tober 1957 in dienst van de ge-
meente Zandvoort en heeft bijna
zevenentwintig jaar de boeken
bijgehouden op de afdeling ad-

- ministratie van de dienst publie-
ke werken.

In verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leef-
tijd, heeft de heer Paap besloten
om van de VUT-regeling gebruik
te maken, en per l september
zijn pen neei te leggen. „Ik krijg
nu genoeg tijd voor mijn hob-
bies, tuinieren en verzamelen",
vertelt hij opgewekt.

De heer en mevrouw Paap zijn
gisterenmiddag door vrienden
en collega's in de bloemen en ca-
deaus gezet, en zullen ongetwij-
feld een geanimeerde middag
hebben gehad.

zwemvierdaagse in zwembad De
Duinpan hebben gezamenlijk
vierduizend kilometer afgelegd.
Een kleine duizend deelnemers
zwom vorige week de verplichte
twee kilometer en talloos waren
dan ook de medailles die op vrij-
dagavond werden uitgerikt.
Hierbij behaalde de 83-jarige
Arendje Koper ongetwijfeld de
meeste eer, zij maakte met deze
vierdaagse haar eerste lustrum
vol.

voor de tweede maal ook werden de
kampioenschappen duinplank han-
gen gehouden. Zestig deelnemers
tussen de 6 en 46 jaar hebben lang
gehangen, soms kort, maar animo
hiervoor was toch groots.

De uiteindelijke winnaars ontlie-
pen elkaar niet veel, slechts enkele
seconden, eerste werd Hans Jansen
met l minuut 59,2 seconden, tweede
werd Johan Werkman met 1.45 se-
conden direct gevolgd door Dick Ver-
burg met 1.44.1 seconden.

De snelste tijd werd gevraagd bij
het nieuwste element toegevoegd
aan de zwemvierdaagse, het kruiwa-
teronderwaterrijden. Ging men voor-
afgaande jaren nog met de bakflets
de golven in, dit jaar waren het krui-
wagens.

Fanatiek werd er de hele week als
in de voorronden gespurt, en de rina-
le op donderdagavond leverden een
eerste plaats op voor het koppel On-
no Joustra/Hans Jansen. Ze brachten
een tijd van 29.1 seconden op de klok-
ken.

De tweede tijd was voor het koppel
Kerkman/V.d. Molen met 32.5 die het
span Koper/Bruines net een wiel-
breedte voorbleef. Koper/Bruines

Druggebruikers
gearresteerd

ZANDVOORT - De politie heeft
vorige week twee 18-jarige Oostenrij-
kers gearresteerd die in hun auto on-
der invloed van drugs werden aange-
troffen aan de Cort v.d. Lindenstraat.
In de auto van de heren werden vier
zakjes marihuana, drie zakjes hasj,
één zakje met vermoedelijk opium en
een zakje met nog onbekende inhoud
gevonden. De Oostenrijkers waren
dermate „stoned" dat ze niet in scaat
waren om te worden verhoord. De
verdachten zijn voorlopig opgesloten
tot ze in staat zijn de politie normaal
antwoord te geven.

Jan Termes (D'66) deelde deze
mening, die ook die van het CDA
was. Toen bij stemming van het
voorstel van de PvdA, „50 wonin-
gen in de woningwetsector te
handhaven", bleek dat hiervoor
geen meerderheid behaald werd,
constateerde Ingwersen (CDA):
„Het voorstel van de PvdA heeft
het niet gehaald, automatisch
blijft het collegevoorstel van
kracht, dus stemmen wij dan in
met de planninglijsten zoals die
door het college zijn vastge-
steld".

Bouwplannen
Er is veel veranderd in de wijze

waarop gemeenten in de toekomst
„contingenten" (d.w.z. subsidie en/of
toestemming om te bouwen) zullen
worden toegewezen. Er wordt nu een
planning van de gemeenten ge-
vraagd voor de komende vijf jaar
voor zowel nieuwbouw als verbouw
en renovatie.

Op basis van de verstrekte gege-
vens krijgt een gemeente een meerja-
rentoezegging bestaande uit een defi-
nitief contingent voor het eerstko-
mende jaar en potentiële contingen-
ten voor de daarop volgende jaren.
Die potentiële contingenten kunnen
dan te zijner tijd weer worden omge-
zet in definitieve, zodat een gemeente
vroegtijdig weet hoeveel woningen
per jaar gebouwd kunnen worden.

Door de gemeente Zandvoort zijn
voor 1985 opgegeven: 52 woningwec-
woningen op project De Schelp, 98
van deze woningen op het Stations-
plein, 36 bejaardenwoningen in Bent-
veld, Sterre der Zee zestig woningen
in de premiehuursector, bij Nieuw
Unicum eveneens dertien premie-
huurwoningen en op het terrein van
de Karel Doormanschool in totaal

25 woningwet/25

werden derde met 32.9.
• Dat ook vrouwen goede kruisters

kunnen zijn bleek wel uit de overwin-
ning van Elly Bol/Jeanette Westerloo
die met veel gelach en spektakel de
tijd van 41.1 neerzetten.

Jammer was het dat het meest
spektaculaire onderdeel van de festi-
viteiten op het laatste moment toch
geen doorgang kon vinden.
Rien Jurg de ballonvaarder was wel
naar Zandvoort gekomen, had ook
zijn ballon kunnen opblazen, maar de
sterke oostelijke wind vormde wel
een beletsel voor een opstijging. He-
lemaal zeker dat hij Engeland zou ha-
len was de ballonvaarder niet, reden
waarom zijn luchtvaartuig, tot groot
verdriet van velen, aan de grond
bleef.
In plaats daarvan konden bezoeken-
de kinderen en deelnemertjes zelf een
ballon oplaten, ballonnen die inder-
daad naar zee afdreven.

Voor het overige was het vrijdag-
avond weer als vanouds goed toeven
in de Duinpan waar een kinderker-
mis en muziek bijdroegen tot de
feestvreugde en veel familieleden de
deelnemers in de bloemen zetten.

Gokkers aangehouden
ZANDVOORT - De grote drukte

van het Grand Prix-weekend heeft
ook wer een aantal gokkers naar
Zandvoort gelokt. Op het binnencir-
cuit waren drie mannen bezig met
het verboden kansspel „doosje, bal-
letje". De politie heeft het speelgeld
in beslag genomen en proces-verbaal
tegen ze opgemaakt. Een Joegoslaaf,
die al als ongewenste vreemdeling bij
de politie bekend stond, werd be-
trapt met hetzelfde verboden spel-
letje. Hij is aan de vreemdelingen-
dienst overgedragen en het speelgeld
en het spel ziin in beslag genomen.

Valse kaarten
Door de politie van Zandvoort

wordt medegedeeld dat het aantal
valse toegangskaarten dat werd ver-
kocht voor de Grand Prix beperkt is
gebleven tot 77 stuks. Tenminste dit
aantal werd zaterdag (64) en zondag
(13) in beslag genomen.

Een bekende Zandvoorter, die er-
van wordt verdacht iets met de ver-
koop te maken te hebben, kon door
de politie tot nu toe niet worden aan-
gehouden. „Hij blijkt onvindbaar",
volgens persvoorlichter Ten Have.

Het betrof hier zogenaamde VIP-
paddockkaarten die een normale
waarde van ƒ 125.- hebben en het hele
weekeinde geldig waren. De meeste
personen die in het bezit van een val-
se kaart waren (kenbaar aan het ras-
ter) hebben volledig aan het onder-
zoek meegewerkt en de politie ver-
teld hoe ze aan de kaarten kwamen.
Enkele kaarten waren als relatiege-
schenk ontvangen, doch anderen
hebben er ƒ 50.- tot ƒ 125.- voor be-
taald.

vijftig woningen,
premie-A.

Kritiek
Bovendien wordt door het college

gesteld dat gezien het huidige rege-
ringsbeleid er niet van uitgegaan kan
worden dat de aangegeven projecten
ook in de aangegeven financierings-
categorie gerealiseerd kunnen wor-
den.

Dit was volgens veel raadsleden, en
zeker het CDA, wel wat al te kras uit-
gedrukt, Ingwersen verzocht aan de-
ze zin toe te voegen dat de aangege-
ven projekten niet per se in de aange-
geven financieringscategorie gereali-
seerd kunnen worden.

Ook was er een brief binnengeko-
men van de woningbouwvereniging
EMM die de raadsleden er op attent
maakte dat het project niet overeen
kwam met de afspraken gemaakt in
januari. Gesproken was toen van 50
woningwetwoningen, en de woning-
bouwvereniging was niet op de hoog-
te gesteld van deze wijziging. „Dit is
tegen de afspraken", aldus EMM, die
zich opnieuw door de portefeuille-
houder ruimtelijke ordening buiten-
spel gezet voelt.

Ingwersen had de motie van no-
vember 1983 opgediept waarin de
raad het college opdraagt er op toe te
zien de plaatselijke EMM ook direct
bij het woningbouwbeleid te betrek-
ken, en daar leek het opnieuw aan te
schorten.

Verweer

De portefeuillehouder (burgemees-
ter Machielsen) van ruimtelijke orde-
ning, verdedigde het beleid met ver-
ve.

„Het is dringend noodzakelijk dat
wij zoveel mogelijk contingenten
aanvragen, het gevaar bestaat als je
geen variëteit hebt, dat bijvoorbeeld
woningwetbouw wordt afgewezen, en
dan heb je niets, zo vangen wij met
een gespreid beleid meer contingen-
ten", was zijn zienswijze.

De 25 premie-A woningen leken be-
ter in een behoefte te voorzien, gezien
de enorme response op de Slokker-
woningen aan de Van Lennepweg.
Dat EMM nog niet in kennis was ge-
steld van de verandering kwam om-
dat slechts het gemeentebestuur het
woningbouwbeleid bepaalt. Eerst
moet het bestemmingsplan voor het
Karel Doormanprojekt worden goed-
gekeurd, en dan pas kan de raad be-
slissen welke type woningen ge-
bouwd kunnen worden, dan ook pas
kunnen wij EMM berichten, was het
verweer.

Fatsoenlijk
De raadsleden deelden deze me-

ning zeker niet allemaal. Wanneer er
veranderingen worden aangebracht
dan kunnen die meteen worden door-
gegeven aan EMM. Dit beleid leidt
tot frustratie, en het is een kleine
moeite. Ik wil het college toch advise-
ren de motie nog eens na te lezen, en
ook uit te voeren", aldus Gielen In-
spraak Nu.

Ook hadden de planninglijsten
eerst in de commissie AZ behandeld
behoren te worden, en het excuus
„tijdgebrek, want eerst moest de
planning besproken worden in de
ambtelijke regionale volkshuisves-
tingscommissie i.q.", werd zeker niet
door de socialistische fractie aan-
vaard. „Het had allemaal beter ge-
kund", was deze fractie van mening.

Toekomst
Voor de jaren 1986/1989 heeft het

college onder andere woningbouw in
Zuid ingevuld. Plannen waar door de
raad vraagtekens bij worden ge-
plaatst, want het bericht dat het mi-
nisterie akkoord gaat met een her-
roeping van de bouwgrenzen is nog
steeds niet binnen.

Evenmin is duidelijk wat het ad-
vies van GS zal zijn met betrekking
tot de geluidhinder van het circuit en
de toekomstige woningbouw. „Wij
zouden wel eens willen weten wat de
slotconclusie van GS is, want het cir-
cuit mag in principe de woningbouw
niet in de weg staan, ook al wordt het
contract tot 1988 uitgediend", aldus
Ingwersen.

Ook de toestemming voor de pro-
jecten De Schelp en Sterre der Zee
blijft uit, allemaal zaken die de wo-
ningbouw in Zandvoort nu niet di-
rect in een zonnig licht zetten.

Inmenging publiek
bij arrestatie

ZANDVOORT - Omstanders heb-
ben geprobeerd de portieren van een
politieauto open te rukken, toen drie
Amsterdamse jongens door de politie
waren opgepakt, nadat de jongelui
verschillende vernielingen hadden
aangericht op het Kerkplein. De drie
jongens, die respectievelijk 15, 16 en
21 jaar oud zijn, waren door de politie
aangehouden op aanwijzingen van
het personeel van een horecabedrijf
aan het Kerkplein en in de boeien ge-
slagen. Twee mannen, die probeer-
den het drietal even later uit het poli-
tiebureau te bevrijden en daarbij een
zeer dreigende houding aannamen,
zijn tevens door de politie vastgehou-
den. Alle verdachten zijn na een ver-
hoor naar huis gestuurd. Er wordt te-
gen alle vijf proces-verbaal opge-
maakt.

Stuifzand
DONKER EN LICHT - zijn de berichten in deze krant - de

donkere berichten van de verdrinkingsgevallen voor de kust en
de instorting van een klandestien aangebrachte loopbrug

'waarbij diverse mensen werden gewond 9
Uiteraard brengt het laatste geval ook een met aflatende ge-

ruchtenstroom op gang - zo heet het „dat de Cenav al op don-
derdag was gewaarschuwd dat de loopbrug qua constructie
niet veilig genoeg zou zijn - door Toonen werd de burgemeester
gevraagd dit gerucht eens na te gaan - waarop prompt het
antwoord kwam van de heer Machielsen - dat hij met deze
mededeling niets kon doen -- misschien kon Toonen Item (des-
noods privé) even vertellen waar hij deze informatie vandaan
had? - waarschijnlijk is dit inmiddels gebeurd - maar onder-
tussen doen er wel alle mogelijke wilde verhalen de ronde - je
hoeft maar in je vinger te snijden en er een verbandje om te
doen of er wordt je gevraagd „ben je zondag ook op het circuit
geweest" - en dat zijn wat wrange grapjes want het gebeurde is
erg genoeg - ook al omdat het gewraakte bouwsel clandestien
werd neergezet - niet met opzet - maar men had haast -- bewe-
zen is dat „haastige spoed nimmer goed is" - en de dienst PW
gaat nu precies op kaart brengen voor welke gebouwen en
bouwsels wel een vergunning is afgegeven -- en waarvoor met,
zodat iedereen eindelijk zal weten hoe het circuittcr, ein er uit
behoort te zien en niet hoe het er nu uitziet 9

Gevaarlijk blijken ook de noodtribunes te staan opgesteld -
deze bouwsels zijn wel stevig maar staan op de verkeerde
plaats - levensgevaarlijk - een conclusie gemaakt door raads^
lid Gielen -- hij constateerde afgelopen zondag dat heel wat
personen zich gevaarlijk ophielden in de directe omgeving van
de racebaan - wil de burgemeester daar ook eens wat aan doen
- „laten ze desnoods wat minder van die toegangskaarten ver-
strekken die de mensen recht geven daar te komen - ik kreeg
het er koud van" - aldus het verhaal van het Inspraak Nu-
-raadslid •

De burgemeester krijgt het druk - want de opdrachten vlogen
hem dinsdagavond om de oren - ten eerste zorgen dat de Cenav
nu eens zoet aan het lijntje loopt en niet zelfstandig zijn circuitje
verbouwd - ten tweede contact opnemen met de woningbouw-
vereniging en daar alle boze rimpels gladstrijken - naar Den
Haag gaan om daar te vragen of de bebouwmgsgrens nu ja oj
nee wordt uitgeheven - naar GS gaan om te informeren of ze al
opschieten met het verlenen voor een vergunning van geen be-
zwaar voor het bouwprojekt De Schelp - weer naar GS - maar
andere afdeling om te informeren wat ze nu gaan beslissen over
het circuit met betrekking tot de woningbouw - en nog het een
en ander -je vraagt je onderhand af waar de heer Machielsen
de tijd vandaan moet halen •

Deze mening wordt ook gedeeld door Tobber - onze zwarte
kat zag er zelfs wat witjes uit -

„Mens, mens wat een toestanden allemaal - ik ben best ge-
schrokken ~ van het één en het ander - da's geen beste beurt -
wij kunnen er wel niks aan doen - maar toch - goed de burger-
vader gaat allemaal onderzoeken instellen - die man krijgt het
druk hoor - en hij heeft het al zo druk" - sprak hij wat be-
zorgd •

Hij waste zich de oortjes en keek peinzend voor zich uit, toen
veerde hij op:

„Nou ja, kijk het helpt natuurlijk wel wanneer hij zich ergens
mee bemoeit - dan blijkt toch wel dat hij de baas is - dat is
vorige week gebleken •

Op het Raadhuisplein voor Jupiter was de dienst PW bezig
met het plaatsen van standaards voor fietsen - keurig langs het
trottoir zodat die fietsen niet in de weg staan - een hele rij joh -
allemaal soldaatjes in het gelid.

Die mensen waren zo enthousiast bezig dat hen het een en
ander ontging -- voor het gemak zetten ze ook voor de toegang
tot het zebrapad het trottoir maar vol - je begnjpt de reactie
van de mensen - speciaal moeders met kinderwagens f- rol-
stoelgebruikers -- die nemen het zebrabad en zien hun u/egr ver-
sperd door die fletsenklemmen - dus gaan ze via de rijweg de
hele hoek rond om dan hun weg te vervolgen in de Haltestraat
- zo lekker veilig op dat drukke kruispunt •

De burgemeester staat voor zijn raam en ziet met welgevallen
zijn personeel zo drukdoende, komt er een Zandvoorter langs -
ziet de burgemeester en groet - de burgemeester enthousiast
vraagt of hij het pleintje niet geweldig vindt opgeknapt

„Jawel", zegt die Zandvoorter, „maar best is het niet" -
„Hoe bedoelt u" - was het antwoord
„Nou komt u maar eens beneden dan zal ik u eens laten zien

wat ik bedoel" -
Burgemeester de straat op, echt waar, laat dat hele raadhuis

in de steek - komt kijken - nou of de duvel ermee speelde, of het
afspraken werk was, steekt er net een moeder met kinderwagen
over - ziet de klemmen - en wandelt over de rijweg naar de
Haltestraat.

„Kijk, dat bedoel ik", zei de Zandvoorter, „Ja, ik zie het" was
de reactie •

En nu zul je het niet willen geloven - maar binnen tien minu-
ten hadden die kerels van PW de overtollige fletsenklemmen
weer verwijderd - dus ik bedoel maar - als hij echt boos wordt
- dan moetje zien wat er ineens allemaal kan - dus daar houd
ik het op - ik heb wel vertrouwen in dat boodschappenlijstje
van de burgemeester --je zult het zien" •

Met de mededeling dat hij zijn eigen lijstje nu ging afwerken is
hij vertrokken •

Dat was het dan weer deze week - de krant is klaar - iioetjes
op tafel, tot volgende keer •

Vrolijke Santekraam
ZANDVOORT - Ook dit jaar werd

Rekreade, het zomerprogramma
voor alle kinderen in Zandvoort, af-
gesloten met „Santekraampje". San-
tekraampje is een soort braderie voor
de jeugd, allemaal stands bij elkaar
waar kinderen van alles kunnen doen
of laten doen. Aan een kassa, die be-
stond uit een enorm groot hoofd kón-

den kaartjes worden gehaald voor de
kraampjes, door een hand in de
mond van het hoofd te steken. Zeker
elf verschillende stands stonden op-
gesteld, allemaal met originele op-
schriften, zoals „Het doek valt" waar
de kinderen onder leiding zelf kón-
den weven. Er viel te jongleren mei
klei en met koekjes, de kinderen kón-

den affiches maken, zich interessant
verkleden bij „Achter de schermen"
of grappig bij de „Clownerie". De gri-
rneerkraam was waarschijnlijk het
meest m trek, te oordelen naar de
lange rijen en het plein waar Sante-
kraampje werd gehouden was al
gauw gevuld met prachtige, vervaar-
lijk uitziende katten- en tijgergezich-
ten.

Natuurlijk werd er ook gegeten en
gedronken. Daarvoor was de kraam
„Pauze" opgezet, waar enorme sta-
pels pannekoeken werden gebakken

die door de kinderen zeil werden toe-
strooid.

Santekraampje werd gphouden op
het Jan Snijerplem, dat zich dicht bij
het centrum van het dorp bevindt

De badplaats was. mist begonnen
zich op te maken voor het Grand
Pnx-weekend mot het daarbij beho-
rende lawaai en do diukte De t.feer
op het Jan Snijerplem deed daar-
naast extra weldadig aun, met de
blije gezichtjes m het zonnntje en de
kinderliedjes die overal te horen wa-
ren.

Uiterste concentratie tijdens „Santekraampje". Foto Frans Jongen.

(Advertentie)

7SEPTEMBER
START
SKMESSEri

NU
AANBELDEN!

Dure ski-kleding is niet
nodig, een oude broek,
trui en handschoenen is
genoeg, f

ski-verhuur: 2.50

SKS-PAS
geldig tot april 1980
Elke dag vrij skiën.

LESSEH:
{Alteen voor ski paihouden)

10 lessen 149r

15 lessen 199r

25 lessen 249.-

5 Piivé-lessen 150 r
min. 2 pers. / rncl 1 video les

ski-piste'DE MEER8ERG'
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER:

(02503) - 34746 tot 8 uur s'avonds
of kom langs (óók zondags)

J
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AUTO AUTO
Middenklasser geniet grote populariteit

Opel Ascona degelijk, betrouwbaar
en economisch automobiel

JLJe Opel Ascona is een meer
dan vertrouwde verschijning op
de Nederlandse wegen. Deze
middenklasse!' van Opel. die zich
terecht een grote populariteit
heeft verworven bij zakenlieden,
vertegenwoordigers, privé-rij-
ders en duizenden andere auto-
mobilisten, die niet op zoek zijn
naar een opvallende of super-
sportieve auto. maar degelijk-
heid. betrouwbaarheid en econo-
mische overwegingen voorop-
stellen bij de keuze van hun auto,
boekt nog steeds hoge verkoop-
cijfers.

door Jo Goezinne

Wat die degelijkheid betreft
kan ik uit eigen ervaring spreken
want zeven jaar rijpraktijk met
een Ascona hebben op het ge-
bied van onderhoud en slijtage
geen enkele onaangename ver-
rassing opgeleverd. Integendeel,
behoudens de normale vervan-
gingen van uitlaat, accu en een
defecte ruitenwissermotor 'heb-
ben zich in die zeven jaar geen
problemen voorgedaan en de
motor loopt nog steeds als een
naaimachine.

Wie nu de aanschaf van een Opel
Ascona overweegt kan daarbij keuze

De betrouwbare krachtbron van de
Ascona.

maken uit vier verschillende moto-
ren, waarvan drie benzincversies en
een dieselmotor. De drie benzinemo-
toren hebben een inhoud van 1,3, 1,6
en 1,8 liter met vermogens van res-
pectievelijk 75. 90 en 115 pk. de 1,6
liter diesel heeft een vermogen van 54
pk. Voor deze rij-impressie had ik de
beschikking over een Ascona met
een l.GS-motor en daarop hebben de
technische gegevens aan het einde
van dit verhaal betrekking.

Zoals vermeld levert die 1,6 motor
een vermogen van 90 pk en daarmee
laat de Ascona zich voortreffelijk
door het verkeer bewegen. Er is een
topsnelheid van tegen de 170 km/h

mee te bereiken en een accelleratie
van O tot 100 km/h in goed 12 sekon-
den betekent dat inhaalmanoeuvres
vlot en snel kunnen worden gereali-
seerd,

Op topsnelheid rijden en maximaal
accellereren zijn natuurlijk wel za-
ken, die een slok benzine kosten,
maar bij normaal gebruik is een ge-
middelde van ± 8,5 liter per 100 km (l
op 11,8) heel goed haalbaar en dat is
voor deze motor, die super vraagt,
toch zeer acceptabel. Veel motorge-
luid dringt tjdens het rijden niet tot
het interieur door, zeker niet als men
zich aan de hier geldende maximum-
snelheden houdt. Boven de 130 km/h
ontstaat er meer lawaai, maar dan
voornamelijk als gevolg van windge-
ruis.

De motor draait bijzonder soepel,
ook direkt na een koude start, en
vraagt geen overdreven schakelwerk.
Hiervoor is een vierbak standaard-
uitrusting, maar als extra kan ook
een vijfbak of een automaat worden
geleverd.

Het remsysteem bestaat uit schijf-
remmen vóór en trommels achter,
diagonaal gescheiden en bekrachtigd
en werkt uitstekend. Een heel sterk
punt van de Opel Ascona vind ik de
wegligging. Ook als het wegdek hob-
bels en kuilen vertoont dan worden
die door het onderstel met McPher-
son-veerpoten voor en onderling ver-
bonden draagarmen achter zo goed
opgevangen, dat de auto licht en ge-
makkelijk bestuurbaar blijft en de
oneffenheden gladjes worden wegge-
nomen. Het bochtengedrag is neu-
traal.

In- en exterieur
De buitenmaten van de Ascona

kunnen als kompakt worden aange-

Naast de 2- en 4-deurs sedan is er ook
een „hatchback"-model met vijfde deur
verkrijgbaar.

De Opel Ascona handhaaft zich nog
steeds met groot succes op de Ne-
derlandse markt.

merkt, maar dat neemt niet weg dat
het interieur wel degelijk voldoende
ruimte biedt aan vijf volwassen per-
sonen. De met „doorkijk"-hoofdsteu-
nen uitgeruste voorstoelen zijn in de
lengterichting in ruime mate verstel-
baar zodat ook de bestuurder met
lange benen zich een goede rij-positie
kan verschaffen. De rugleuningen
zijn traploos verstelbaar. De zit voor-
in is wat aan de hoge kant, maar per-
soonlijk vindt ik dat een prettige ei-
genschap, die ook het gezichtsveld
rondom ten goede komt.

De uitmonstering, zowel van bin-
nen als van buiten, mag compleet
worden genoemd. Zo behoren tot de
standaarduitrusting een voorspoiler
met PVC-rand. met kunststof bekle-
de bumpers, kunststof bescher-
mingsstrips op de zijpanelen, halo-
geen koplampen, staalgordel radiaal-
banden, traploos verstelbare slaap-
stoelen, achterruitverwarming, kilo-
meter/dagteller, enz.

Wat de carrosserieën betreft zijn er
twee-, vier- en vijfdeurs uitvoeringen.
De laatste, een „hatchback"-model,
is tien centimeter korter dan de se-
dan.

Zoals in de inleiding al even werd
aangehaald is de Opel Ascona zeer
beslist geen „opwindende" auto.
Maar de Ascona-rijder weet wel, wat
hij aan zijn auto heeft: een door en
door betrouwbare automobiel, die
zijn eigenaar vrijwel nooit in de steek
laat en die hem ook op financieel ge-
bied niet voor onaangename verras-
singen zal plaatsen. Dat blijkt ook bij
een eventuele inruil, want de vraag
naar een knappe tweedehands Asco-
na is nog steeds groot. De goedkoop-
ste uitvoering komt qua prijs in de
buurt van de twintig mille, de cluur-
ste komen boven de dertig. Maar

welk type u uit het Ascona-program-
rna ook kiest, ze zijn stuk voor stuk
liun geld waard. En dat zal ook wel de
verklaring zijn voor het „geprolon-
gcerde succes" van de Opel Ascona
op de Nederlandse markt.

Technische gegevens
(1.6S- motor)

motor: 4 cilinder in lijn, dwarsge-
plaatst, boring x slag 80 x 79,5 mm,
cilinderinhoud 1598-', max. vermogen
90 pk bij 5800 tpm., max. koppel 126
Nm bij 3800-4200 tpm., kompressie-
verhouding 9.2, brandstof super.

Topsnelheid 170 km/h, brandstof-
verbruik in liter/100 km: bij 90 km/h

constant: 6,0, bij 120 km/h 7,8, in
stadsverkeer 9,5 liter, accelleratie
van O tot 100 km/h 12,5 sec. Onder-
stel: voorwielophanging onafhanke-
lijk met McPherson veerelementen.
achterwielophanging onafhankelijk
met schroefveren. schokdempers te-
leskopisch rondom.

Transmissie: 4-versnellingsbak.
Voorwielaandrijving. Remsysteem:
diagonaal gescheiden remsysteem
met rembekrachtiging en remkracht-
regeling voor de achterwielen. Schijf-
remmen vóór, zelfstellende trommel-
remmen achter. Stuurinrichting:
tandheugelbesturing, veiligheids-

•stuurkolom en veiligheidsstuurwiel.
Afmetingen: lengte 4366 mm (5-deurs

4264 mm), breedte 1668 mm, hoogt
1395 mm, wielbasis 2574 mm, spoo
breedte voor 1406 mm, achter 140
mm, draaicirkel 10,95 m, inhou
brandstoftank 61 liter.
Prijs: ƒ 23.114.-incl. BTW

Nieuwe Galant heeft
voor wielaandrij ving
JLn september komt de nieuwe Mit-
subishi Galant op de Nederlandse
markt. Deze aerodynamisch gelijnde
automobiel i C w-waarde 0,36) wordt
de opvolger van de huidige Galant,
sinds de introductie in 1978 het
meest succesvolle model van het ge-
hele Mitsubishi-programma.

Importeur Hart Nibbrig & Greeve

bv brengt de zeer complete en ruime
Galant '85 in verschillende uityoerin-
gen: nieuwe 1.6 en 2 liter benzinemo-
toren en met een 1.8 liter turbodiesel
met intercooler. Het nieuwe topmo-
del is uitgerust met een vijfversnel-
lingsbak of een elektronisch gestuur-
de automaat. Het volledig nieuwe
concept van de Galant '85 blijkt on-
der andere uit de wielophanging en
vering (naar verkiezing elektronisch
geregeld voor grotere stabiliteit) als-
mede de overschakeling naar voor-
wielaandrijving.

De Mitsubishi Galant GLS 1985, die in september geleverd gaat worden.

Geesteskind van
sir Alex Issigonis
blijft populair

Auto-ontwerpen die zich 25
jaar na de introductie nog steeds
in een grote belangstelling mo-
gen verheugen zijn er niet veel.'
Een van de modellen, die het'wel
gehaald heeft is het op 2G augus-
tus 1959 als Austin Seven- en
Morris Mini Minor geintrodu-
ceerde geesteskind van sir Alec
Issigonis.

Aanvankelijk zag het er héle-
maal niet naar uit dat dit des-
tij ds revolutionaire ontwerp zo
zou aanslaan. De Mini werd door
het autokopende publiek maar
matig ontvangen en de verkoop
verliep aanvankelijk teleurstel-
lend langzam. Maar allengs
raakten steeds meer mensen on-
der de indruk van dit vooruit-
strevende ontwerp met geringe
buitenafmetingen maar met
veel praktische binnenruimte.
Door de lage prijs van £ 496 voor
de Britten was de Mini boven-
dien bereikbaar voor een breed
publiek.

Naar schatting zullen er op de
dag dat de Mini zijn 25-jarig ju-
bileum viert 4.960.000 van deze
auto's geproduceerd zijn. Ter ge-
legenheid van dit jubileum zal
op 26 augustus a.s. op de terrei-
nen van Donington Park een
groot feest worden gegeven met
een show, autotests en snel-
heidsdemonstraties.

21 van lentopel
zandvoort
Kam, Onnesstraat 15,

;204T C B Zandvoort.
^tel/02507-15346;

ASCONA
OLYM

DEOTHEEK
DOMBO"

Corn.
Slegersstraat2b,

tel. 16535

Sfrippen-
kaart:

20 films
100.-

OPEN: maandag t/m zaterdag 16.00-21.00 uur, zondags gesloten.

Geen borg wel legitimatiebewijs.

TIENERKOOR
Zing je graag?

Dan is dit misschien iets voor jou:

EEN TIENERKOOR!
Bij voldoende belangstelling gaan we
repeteren, elke donderdagmiddag,

om omg. 17.30 uur.
We hebben al: een prima dirigent en een

tiental enthousiaste zanglustigen.

Heb je zin?
Bel dan zo spoedig mogelijk voor nadere

informatie: tel. 12622 of 13966.

TIENERKOOR

Nieuw in Zandvoort
Beauty Studio

geeft ter kennismaking
een volledige
schoonheidsbehandelingvoor

Deze aanbieding geldt slechts voor de maanden
september en oktober.
Bel dus snel voor een afspraak!

HENNY VAN DONSELAAR
gediplomeerd Stivas schoonheidsspecialiste
Marisstraat 18, Zandvoort,
telefoon 02507-18766

Hulp in de
huishouding

gevraagd
maandag-, woensdag- en

vrijdagochtend.
Tel. 15661, na 18.00 uur.

Sportcenfer Wim Buchel Zandvoort
A. J. van derMoolenstraat47. Tel. 15829/13965
Vanaf 1 september zijn wij dagelijks geopend, ook de weekends !
Clubs voor dames, heren en jeugd.

AEROBIC
BADMINTON
JEUGDJUDO 5-6-7 jaar, nieuwe club;

donderdagmiddag 15.30 uur

JUDO en JIU JITSU als recreatieve sport,
uitstekend voor uw conditie!

JEUGDJUDO clubs voor leeftijd van 8 t/m 16jaar

KEEP FIT gymnastiek-ochtendclubs voor dames alle leeftijden

VOLLEYBAL dames-ochtendclubsen heren-avondclubs

SQUASH boek tijdig uw baan voor deze fascinerende sport!

SAUNA wij hebben alle mogelijkheden, dames apart,

heren-avond en gemengd; voor sportclubs en privé is de
sauna ook te huur.

ZONNEBANKEN
Z O IM IV E H E M ELS wegens grote belangstelling graag op

telefonische afspraak.

BURGEMEESTER
VVV
PW
ONDERNEMERS
ZANDVOORTERS
CENAV
NOS

POLITIE
ZANDVOORT

Bedankt voor de vergunningen
Bedankt voor de coördinatie
Bedankt voor 'n extra schoon dorp
Bedankt voor de medewerking
Bedankt voor uw enthousiasme
Bedankt voor de Grand Prix-happening
Bedankt voor de opnames van Zandvoort en
de prima uitzending.

Bedankt voor een vlekkeloze begeleiding

ALLE ANDEREN DIE MEEGEWERKT HEBBEN OM DIT WEEKEND TE
LATEN SLAGEN . . . BEDANKT.

Namens HANDELVERENIGING HANZE
en
HORECA-NEDERLANDafd. ZANDVOORT

Xif̂ it̂ K^"""^"»*-!

Te huur:
volledig ingericht

2-PERS.-
APPARTEMENT

met keuken, douche
en toilet.

Vrij: september t/m april.

Inl.: tel. 02507-16535.

Gevraagd:

kelner of serveerster
leeftijd ca. 19 jaar.
Haltestraat 13
Tel. 14738

Kerkstraat 15
Tel. 12253

Nieuwsblad
GASTHUISPLEIN 12 - 2042 JM ZANDVOORT. TEL. 02507-17166.
OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG GESLOTEN

10.00-13.00 uur
09.00-11.00 uur
10.00-13.00 uur
09.00-12.00 uur

13.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur

14.00-17.00 uur

HETPARGDL
HOOFDKANTOOR: HET PAROOL, WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM

TELEFOON: 020-5629333. ABONNEE-SERVICE 020-5626266.
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Zandvoorters geven „thuis" een voorstelling

„Clown moetje worden als je
ouder bent, dat is beter''

ZANDVOORT - Het is voor de eerste maal dat men in Zandvoort
kan genieten van het kindercircus Rigolo.van dorpsgenoten Dick en
Loes Hoezee. Alhoewel Dick Hoezee vanaf zijn schooljaren in het
bonte wereldje van theater en circus vertoeft is het de eerste maal
dat ze in Zandvoort hun tenten opslaan. Niet zo verwonderlijk als
blijkt dat de Hoezee's ook dit jaar voor het eerst de status „reizend
circus" hebben bereikt.

„Voordien stonden wij twee jaar bij Boltini in Oud Valkenveen, en
het is voor het eerst dat wij reizen. Een wat vreemde, maar toch wel
boeiende ervaring, omdat dat eveneens betekent dat ik alles moet
regelen, kortom de verantwoordelijke man ben, anders ligt dat an-
ders", zegt Dick Hoezee, die beter bekend is als clown Didi.

De galavoorstelling van de Zand-
voorters die zaterdagavond en zon-
dag in de namiddag worden gegeven
in hun circustent op het terrein van
Sterre der Zee op de hoek van de Bre-
derodestraat/Hoogeweg, geeft circus
Rigolo de gelegenheid daar te staan
waar ze graag wilden, namelijk mid-
den in het dorp.

Want een circus hoort in een dorp,
net zoals de kinderen in een circus,
daarom waarschijnlijk is het pro-
jramma van Rigolo zuiver afgestemd
op kinderen. Want kinderen bezoe-
ken niet alleen Rigolo, vaak gebeurt
het dat ze meespelen omdat ze wor-
den uitgenodigd, mee te komen doen
met muziekmaken en er zijn altijd
haantjes de voorste die er als de kip-
pen bij zijn om ook eens mee te mo-
jen doen met clown Didi, die de ge-
tiele voorstelling aanwezig is.

Geen solotoer
„Nu moet je niet denken dat ik een
soloprogramma breng, natuurlijk
niet, wij hebben behalve clownsnum-
mers, ook komische, zoals de taxi die
alles verliest. Wij hebben drie pony-
paardjes, een ezel, een hangbuik-
zwijntje, kippen en noem maar op.
Bovendien zijn er natuurlijk goochel-
, akrobatiek en jongleurnummers.
Nee ik ben aanwezig op de ouder-
wetse manier, zoals dat ,honderd jaar
geleden gebeurde in de circussen. De
man die iedereen erbij betrekt van
publiek tot-artiesten, en geen voor-
stelling is hetzelfde, gewoon omdat je
op je publiek inspeelt en iedere voor-
stelling toch anders is", vertelt clown
Didi.

was m 1962 in Ierland. Toen ik die
sfeer had geproefd, besloot ik dat het
nooit meer iets anders kon worden."

Circus
Hoezee werkte bij veel circussen in

veel landen, en leerde m die periode
ook veel, onder andere ook dat hij
geen goed zakenman is, maar wel een
uitstekende clown. „Bovendien denk
ik ook dat je pas clown moet worden
als je wat ouder bent, en als je wat ik
dus heb, kunt beschikken over veel

dit geldt ook voor de dieren van Cir-
cus Rigolo. Clown Didi heeft juist een
maand als clown gewerkt in een gele-
genheidscircus dat in Scheveningen
in het Circustheater heeft gestaan ge-
durende de grote schoolvakantie.

„Wij zijn nu net in Zandvoort Eear-
riveerd, geven dus vrijdag en zater-
dag onze eigen voorstelling en daar-
na is het reizen en trekken geblazen.
Een dag in Alkemade, daarna Gouda
voor twee dagen enzovoorts. Het is
wel vermoeiend, maar wij zijn vol
goede moed, helemaal wat de galacir-

De lange weg
Dick Hoezee heeft zijn ideaal „een

eigen circus" bereikt via de lange
weg van ervaring. Vanaf zijn prille
jeugd wilde hij wel „iets doen" aan
toneel of circus, via een rol in de eer-
ste film van Ciske de Rat (Sipke, de
vriend van Ciske) kwam hij bij ande-
re toneelgezelschappen voor het ver-
vullen van kinderrollen.

;;Ik weet het nog goed, dat was in
1952, daarna kwam de televisie".

In een programma met Liang de" to-
venaar, Tonny Verstoep en Adrie van
Oorschot was hij het jongetje dat ie-
dere veertien dagen op de buis te zien

was en dat zo nodig goochelen moest
leren. Hierna volgden showavonden
en avonden samen met Adrie van
Oorschot waarbij de ervaring die hij
als kind opgedaan had bij het Am-
sterdamse kindercircus Elleboog,
hem goed van pas kwam. „Daar had
ik wat leren jongleren en daar ben ik
toen verder in gaan oefenen".

Het werd dan wel niet dertien am-
bachten en twaalf ongelukken, maar
Dick Hoezee werkte wel overal waar
dat mogelijk is. „Ik heb meegedaan
aan ijsrevues, waterballetten, toneel-
voorstellingen, kleine kinderrolletjes
bij opera en operette. Maar echt thuis
voelde ik mij pas in een circus. Dat

ervaring m diverse beroepen".
Het clown zijn en een eigen circus

hebben, vergt niet alleen veel van
Dick, maar ook van zijn gezin. Zoon
Menno is geluidtechnicus, en dochter
Joyce werkt mee in de weekeinden.
Voor het overige bezoekt zij de cir-
cusschool in Arnhem. Echtgenote
Loes is het „duizenddingen-vrouw-
tje", want al die duizend-en-één din-
gen die nu eenmaal bij een goed-
draaiende circusvoorstelling horen,
daarvoor zorgt Loes.

Vakantie
Heeft iedereen net vakantie gehad,

cusvoorstelling betreft."
Kaartjes voor de kindervoorstel-

ling van Circus Rigolo zijn verkrijg-
baar vanaf 11.00 uur aan de kassa
van het circus en kosten voor kinde-
ren vijf, zes, of zeven gulden. Voor de
ouders bedragen de prijzen zes, zeven
en acht piek. „Ouders moeten meer
betalen, want ze hebben ook dikkere
zitvlakken en nemen meer plaats in",
aldus clown Didi. en zo is het.

MARGREET ATES

Vliegerkampioen -
schappen

ZANDVOORT - Op zaterdag l sep-
tember zullen de finales Nederland
Kampioenschap 1984, voor stabiel-
en wentelvliegen m het Zandvoorts
luchtruim plaatsvinden.

Fly Away die deze wedstrijden or-
gamseert, houdt in de morgenuren
van l september de laatste voorron-
de voor de deelnemers, terwijl dan
ook het jeugdkampioenschap wordt
gehouden. Op deze dag gaat ook de
vliegervierdaagse van start. Dit bete-

kent in totaal acht uur vliegeren,
voor de jeugd is dit twee uur. De
jeugd tot 15 jaar mag door een
vriend/bekende/familielid worden ge-
holpen. Deze vliegervierdaagse is m
wezen een vliegerzaterdag-vierdaag-
se, want iedere zaterdag tot en met 6
oktober kunnen de deelnemers pro-
beren de vereiste acht c.q. twee uur
te bereiken.

De wedstrijden worden gehouden
op het BP parkeerterrein aan de
Zuidboulevard. Aanvang 10.00 uur en
de finale om 14.00 uur. Aanmeldingen
en inlichtingen Edo van Tetterode,
Brederodestraat 77, tel 02507-14618
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| Ed Steffers terug |
l bij de Meeuwen l
l ZANDVOORT - Zandvoort- |
= meeuwen doelman Ed Steffers i
| die door verhuizing naar Utrecht l
= m eerste instantie de Zandvoort- =
i se vereniging had verlaten keert =
| na enige weken toch terug op |
i het oude nest. De sfeer bij de =
E voetbalvereniging m Utrecht be- |
= viel Steffers totaal niet en het =
= probleem van het reizen blijft E
E wel bestaan, maar weegt niet op =
= tegen een sfeerloos verbhjl el- =
E ders dan bij Zandvcoortmeeu- i
= wen. Ed Steffers zal toch al zijn i
| capaciteiten moeten aanwenden i
E om het doel van het eerste team |
i te verdedigen nu blijkt dat =
= nieuwkomer Joost Lampe in de |
= eerste oefenwedstrijden zeer =
= goed voor de dag komt. =
iwi i i i i i i i i i i i imuMiwi t imHUii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iB

(Advertentie)

De Zandvoortse
Hockeyclub

(50 jaar oud)
nodigt kinderen vanaf 7 jaar en hun

ouders uit voer een

spel- en kennis-
makingsochtend
op zondag 2 september om 10.30 uur,

Sportpark Duintjesveld.
Na kennismaking beginnen de spelletjes

om 11.00 uur.

Nadere informatie tel. 14532. mevr. v.
Hemert.

Ook junioren en senioren kunnen lid
worden van de Z.H.C.

Er is geen ledenstop'

Tel. 14511, secretaresse.

Sportprogramma
— Week 30 augustus-6 september —

VOETBAL
Zaterdag: bekerwedstnjden.
SlZO-Zandvoortmeeuwen 16.30 uur te Hillegom.
Zandvoort '75-bekerwedstrijd
TZB-HBC 18.30 uur om de H. de Reus-beker.

HOCKEY
Zondag: Zandvoort heren-Terries 14.00 uur Duintjesveld Zandvoort
Acolus dames-Zandvoort.

BASKETBAL
Vrijdag bekerwedstrijden:
The Lions-Cracker Jacks 20.00 uur Kennemersporthal Haarlem.
Zaterdag: Cracker Jacks-The Lions 19.30 uur te Amersfoort.

HANDBAL
Zondag
Seyst heren-ZVM 13.00 uur te Zeist.
ZVM-dames-IJmond 13.00 uur binnenterrein circuit.

ZAALVOETBAL
Donderdag 30 aug. Pellikaanhal
Zandvoort Noord dames: DVVIJ 20.00 uur; Hong Kong Z. veteranen-Grif-
fioens 20.45 uur; TZB veteranen-Borher BV 21.30 uur; TZB 2-Concordia 2,
22.15 uur.
Vrijdag Pellikaanhal
Zandvoo'rtmeeuwen A jun.-Pim Janssen 19.00 uur; Nihot A jun.-Zandvoort-
meeuwen 2 19.50 uur; Nihot-Out 20.40 uur; Zandvoortmeeuwen 4-Zwanen-
burg '84 2 21.30 uur; Zandvoort Noord 6-TZB 8 22.15 uur.
Maandag Pellikaanhal
Zandvoortmeeuwen-Palet Entage 20.45 uur; TZB veteranen-Internationaal
21.40 uur; TZB 9-Zandvoortmeeuwen 2 22.10 uur.
Dinsdag Pellikaanhal
Rinko-TZB 20.45 uur; Hong Kong veteranen-Stoffenspecialist 21.40 uur;
Hong Kong 2-TZB 2 22.20 uur.

JtViode ballen betekenen een
gevaarlijke zee! Dat wisten en
weten inwoners van Zandvoort
al heel lang. Het behoort toch
ook landelijk, en zelfs interna-
tionaal bekend te zijn, helaas de
gebeurtenissen van het afgelo-
pen weekeinde spreken dit te-
gen.

Want hoe je het ook wendt of
keert het afgelopen weekeinde
was een zwart weekeinde voor
de strandbevolking. Twee ver-
drinkingsgevallen, dat is iets om
stil van te worden.

Gelukkig werden toch nog een
groot aantal zwemmers gered,
en hebben politie, leden van de
reddingsbrigade en ook strand-
pachters zich beziggehouden
met het waarschuwen van de
gasten niet in een zwin te gaan
zwemmen of spelen vlak voor
opkomend hoog water.

Dacht u dat dit geholpen
heeft????

Misschien in veel gevallen,
maar het was om moedeloos van

De strijd vordert gestaag en
zal haar ontknoping vinden ko-
mende zaterdagavond in de
Zandvoortse sporthal De Pelli-
kaan. Vanaf 20.00 uur worden
dan de laatste wedstrijden in de
finalepoules afgewerkt waarna
direct de strijd om de eerste tot
en met de vierde plaats gaat be-
ginnen.

De wedstnjdleiding bestaande
uit Henk Kinneging en Adri van
Lent zijn tot nu toe zeer content
met het verloop van dit tper-
nooi. „Het loopt voortreffelijk,
mede door het zeer sportieve
spelpeil, de goede scheidsrech-
ters en bovendien is er iedere
keer veel publiek wat de sfeer
enorm doet oplopen", vertellsn
Kinneging en Van Lent.

Voor de finalewedstrijd heb-
ben diverse teams goede kans
op plaatsing. Zo is in finalepoule

22.30 uur: eerste en tweede
plaats

Prijsuitreiking wordt ver-
wacht omstreeks 23.00 uur.

Wij willen wel even een waar-
schuwing geven, „geen grapjes
Gert, ook al is er een finale om
de eerste en tweede plaats, jij zet
netjes een pruik op, schminkt je
en hangt de paljas uit!!!

Surfevenementen
De maand september geeft

immer een explosie te zien van
surfwedstrijden voor de diverse
kampioenschappen. Zo ook dit
jaar. Het goede weer houdt nu al
zo lang aan, dat men bang be-
gint te worden dat het dan net
„op" zal zijn, een kans die na-
tuurlijk wel bestaat, maar mis-
schien is het uitstekend surf-
weer.

trokken de lange witte broeken
met uit.

Door de fotograaf werd de
groep gesnapt toen zij een ritue-
le dans uitvoerden m de zee. Eén
der heren was de zonnekoning
en werd aanbeden door de da-
mes, een kleurig tafereeltje dat
door veel badgasten en onze fo-
tograaf werd bekeken.

Het applaus dat na deze
„volksdans" opklonk was zeker
gemeend.

Catamaran-race
Op zondag 16 september

wordt door de Watersportver-
enigmg Zandvoort in samenwer-
kmg met de Watersportvereni-
ging Noordwij k een catamaran-
race georganiseerd naar het

te worden. Door politie en red-
dingsbrigade werden kinderen
uit de levensgevaarlijke zwin-
nen verwijderd of weggestuurd

l Gesnapt werd ook een stel dat zich met gezwinde pas langs de
| vloedlijn spoedde. „Weer eens wat anders dan spelende kinde-
I ren of overvolle terrassen, dit vind ik een koel plaatje", meldde
' de fotograaf op één van de hete dagen vorige week.
l Daarom dan, om Frans een plezier te doen, deze foto die afge-
I haald kan worden, mits men zichzelf herkend (Gasthuisplcin \Z,

openingsuren zie elders in dit blad).
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en naar de ouders terugge-
bracht. Zodra waren ze vertrok-
ken, of de meute ging weer het
water in, alsof het een spelletje
betrof.

„Om gek van te worden", ver-
zuchtte een lid van de reddings-
brigade die zich serieus afge-
vraagd heeft om maar te stop-
pen met het waarschuwen ge-
zien de soms heel domme reac-
tie van ouders en volwassenen.

Wat dat betreft ook de strand-
pachter voor wiens paviljoen
een tragisch ongeval plaats-
vond. Nadat de drukte van toe-
schouwers wat was afgenomen,
het slachtoffer was afgevoerd, en
de rust wat was teruggekeerd,
ontdekte hij tot zijn afgrijzen
twee spelende kinderen in het-
zelfde zwin. Hij haastte zich
naar het grut en haalde ze uit
het water. Op de vraag waar pa-
pa en mama waren, verwezen de
jonge Duitsertjes hem naar het
ouderpaar dat rustig in een stoel
zat toe te kijken.

In zijn beste Duits heeft hij de
ouders gewezen op het gevaar,
het verdrinkingsgeval en hen
verzocht de kinderen op het
strand te laten spelen. Resul-
taat??

U begrijpt het al, hij kon een
grote mond krijgen, „want der
Papa war doch dabei". Over zo-
veel onbegrip kun je je schou-
ders ophalen, maar komen de
kinderen in gevaar dan is het
toch diezelfde strandpachter die
het niet laten kan en zal probe-
ren de kleintjes te redden. Je
kunt wel zeggen „ik doe het niet
meer", maar je doet het wel, en
dat is het trieste, dat in deze we-
reld iedereen het altijd beter
weet.

Zaalvoetbal
Terug naar de dingen van de

dag, en dat is het komende
weekeinde toch wel de finale van
de strandvoetbalkampioen-
schap.

I Take Five nog zonder verlies,
maar Sonneweelde en Castell
Plage zijn zeker niet kansloos.
Take Five kwam tot twee goede,
doch nipte overwinningen van
respectievelijk 1-0 en 2-0 op Son-
neweelde en De Wurf.

In finalepoule II maakt John-
ny wel een zeer goede indruk.
Uit drie wedstrijden werd de vol-
le buit binnengehaald. Vooral de
zeges van 7-1 op Willy en 4-0 op
Driehuizen zijn sprekend en ma-
ken Johnny zeker tot één der fa-
vorieten.

Ondanks de ene nederlaag is
Driehuizen nog niet uitgescha-
keld en verder maakt Thalassa
een kans op de finale. Dit team
heeft twee wedstrijden achter de
rug en is eveneens ongeslagen.

Het volledige programma
voor aanstaande zaterdag is:
20.00 uur: Take Five-Castell Pla-
ge
20.15 uur: Thalassa-Driehuizen
20.30 uur: Sonneweelde-De Wurf
20.45 uur: Riche-Willy
21.00 uur: Ladybird-Take Five
21.15 uur: Johnny-Thalassa
21.45 uur: derde en vierde plaats

Gasten uit India die zich kostelijk vermaken. Foto's Frans Jongen.

Het volgende weekeinde ko-
men de prominenten uil dit we-
reldje naar Zandvoort. mensen
zoals Stefan van de Berg. Onno
Tellier, John van de Starre en de
Zandvoorters Tim Klijn en Jo-
han Driehuizen. Gestreden
wordt dan om de Holland Surf
Cup.

Een groots evenement is de fi-
nale om de Eurofunsurfcup die
een hele week in beslag neemt
De beste Europese surfers ko-
men dan naar ZEtndvoort, weer
een ander soort invasie dan die
van de Grand Prix.

Vrolijk
Een zeer klein inyasielje was

die van een aantal inwoners uit
India die in Engeland wonen. Ze
vertoefden vorige week vrijdag
op het strand, een kleurig gezel-
schap, beslist niet in badpak, in
tegendeel, in lange sari's gehuld
waren de dames en de heren

voormalige KüM-eiland voor de
Noordwijkse kust.

Start en finish zijn m Zand-
voort. en ongeveer dertig motor-
boten zullen zorgdragen voor
een optimale beveiliging en be-
geleiding. Uiteraard ook via in-
terne radiocommunicatie. Het
belooft een heel spectaculair
evenement te worden waar veel
zeilers worden verwacht. Wij
houden u op de hoogte.

Tol slot nog even dit, het afge-
lopen weekeinde had de zee zo'n
kracht dat een 13-jarige jongen
zijn arm brak doordat hij door
een golf op het strand werd ge-
gooid. Momenteel ligt de zee er
al heel wat rustiger bij, maar de
zee blijft de zee, dus doe voor-
zichtig, en dat geldt voor ieder-
een of hij nu 2 of 80 is, wel be-
kend is met de Zandvoortse
kust of niet, je weet het immers
nooit.

Vereiiigkigs'-
nieows

Voor de lolklorcveiemsang De Wurf
staat de maand septembei bol van de
aktivileiten Op zaterdag l septem-
ber wordt door een delegatie een be-
zoek gebracht aan de Klepperman
van Elleven, een zustervereniging die
op deze dag haar vijlugjang bestaan
viert.

Op zaterdag 8 .september wordt
medewerking veileend aan de lu-
strumvienng van de Bodeknng
Noord-IJoIlnnd m Z.mdvoort,

Op dezellde datum vertegenwoor-
digen leden van de Bomschuiten-
bouwclub en Genootschap Oud
Zandvoort en De Wurf de gemeente
op de Histonsche Markt in de Vlees-
hal te Haarlem

Het bestuur i.s deze dag aanwezig
op de vergadering \ an de federatie m
Enkhui/en

Bijzonder eei vol voor De Wurf is de
uitnodiging deel te nemen aan de vie-
nng van Pnn.sjesd.in m Den Haag.
Hiervoor worden maximaal nen le-
den afgevaardigd die de gebeurtems-
sen van deze dag van zeer nabi] kun-
nen gadeslaan Men is dan de gast
van de piovincie Zuid-Holland

Deze drukke maand /al worden be-
sloten op 29 september met een de-
monstratie volksdansen m het win-
kelcentrum van Hoorn

Buurthuis 't Stekkie
Ballet

Op dinsdag 4 september gaat me-
vrouw Groenenstijn weer van start
met de balletgroep voor jongens en
meisjes vanaf 6 jaar Alle kinderen
die willen leren om ballet te dansen,
of zij die er mee door willen gaan,
kunnen dat iedere dinsdagmiddag;
doen van 4.15 tot 5.15 uur, in 't Stek-
kie. De eerste les op 4 september is
een introductieles Voor meer mfor-.
matie mevrouw Groenenstijn, tel."
18484 of buurtcentrum 't Stekkie, tel.
16055.

Instuif
Op woensdagmiddag 5 september'-

begint het nieuwe seizoen van „De
Instuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar
kunnen lekker komen knutselen en
spelletjes doen en krijgen dan na-
tuurhjk een glaasje limonade. De
kosten zijn ƒ 1,25 per keer. Voor meer
informatie: Yvon Roosendaal, in 't
Stekkie, tel 16055

Tafeltennisclub
Er worden enthousiaste mensen

gezocht die mee willen helpen om de
tafel tennisclub nieuw leven in te bla-
zen. Al het materiaal hiervoor is
reeds aanwezig. Voor meer informa-
tie: Wietze. in 't Stekkie, tel. 16055.

Vrouwentrefpunt
Vanaf dinsdag 4 september is het
„Vrouwentrefpunt" weer open. le-
dere dinsdagavond is er weer een „ca-
fe"-avond. afgewisseld met een the-
ma- of filmavond, aanvang 20.30 uur.
Op donderdag 6 september staat de
koffie weer klaar vanaf 9.30 uur en
dat is tevens de hervatting van de
wekelijkse koffieochtenden. Het
adres is Nic Beetslaan 14 (de voor-
mahge Josina v d. Endenschool), tel.
16689. Voor nadere informatie: E.
Schoorl, Flemmgstraat 310, tel.
17474

Rode Kruis-soos
De ..soos" van de afdeling welfare

van het Nederlandse Rode Kruis
wordt weei vanaf donderdag 6 sep-
tember wekelijks gehouden m het
Rode Kruisgebouw aan de Nic.
Beetslaan 14, vanaf 1.30 uur. Ieder-
een die iets meer over de soos wil we:

ten. is van harte welkom, de koffie en
thee staan klaar

Vrouwen van nu
Scptcmbcr-programma

4 sept Contactochtend m Hotel
Zomerlust, aanvang 10.00 uur.

5 sept Avondwandeling met de
heer Warmerdam Verzamelen bij
Johnny's Trefpunt aan de Zand-
voort&claan om lü 00 uur

12 sept Wandelen met Miep Rouss.
Verzamelen om 10.00 uur op de Ro-
tonde 20 scpl Bezoek aan juwelier
Joke Lanteus te Haarlem Start om
9.00 uur vanal de bushalte L Davids-
straat Deelneemsters met eigen ver-
voer voegen zich om 9 30 uur bij de
groep in de Tempchersstraat

21 sept Bezoek aan het Teylmger-
museum met rondleiding door de
heer Kooi] Vei^amclen om 10.15 uur
ingang museum Ko.sten ƒ 4,- per per-
soon. entree mu.seum eigen rekening.

24 september Start nieuwe seizoen
kaartclub in Hotel Zomeilust. Brid-
geclub 1330 uur. klaverjasclub:
20 00 uur

25 sept. Excuisie naar de Betuwe,
incl hel Koninklijk Weeshuis in BÜ-
ren Bezoek aan papegaaienfbkkerij
te Overasselt Kosten ƒ 25.- p p. m-
clusief koffie met gebak en toegangs-
pnjzen Weeshuis en papogaaienfok-
keru

28 sept Feestelijke opening van
het winterseizoen in gebouw De
Krocht, aanvang 20 00 uur door het
ensemble ..Les Byimants" Kosten
voor leden en donateurs ƒ 5.- per per-
soon, melusiet een kopie koffie of
thee

De Verzamelaar
Op zondaü 2 seplember houdt de

afdeling Kennemerland van ..De Ver-
zamelaar" van 13 00 lol 16 00 uur een
ruilbeurs voor poslzegels. ansichten,
munten en soortgelijke voorwerpen
in het Schalkererf, Bernadottelaan
201 te Haarlem-Meerwijk Informatie
bij W. van Delden. Halbertsmastraat
29 te Haarlem
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ZANDVOORT IN DE ZOMER
Augustus

DE MEEST
SWINGENDE

TENT
VAN

ZANDVOORT

,,Live"-muziek op de terrassen.
Prima eten. Bekend om de zelfgemaakte loempia's en saté.

Organisatie van (barbecue)feesten.

trefpunt
Hanbüoort

. 02507 =164 06

©agelijbô geopenb ban
maart t/m öeptember

Fneddu & Paul
Wij zijn iedere avond geopend

tot 24.00 uur.
Onze FRANSE KEUKEN heeft veel

lees- en visspecialiteiten
geopend van 17.00 tot 22.00 uur.

zaterdag:
jaap dekker & rob hoeke

zondag: ruud Jansen
Strandpaviljoen 1A - Zandvoort - Tel. 02507 -1 69 59

eind goed,
al goed

Onverwacht is hij toch geko-
men, die mooie hete zomer, au-
gustus breekt alle records met
het aantal uren zonneschijn in
1984. Op het zonnige Zandvoort-
se strand is het dan ook goed
toeven.

TAKE FIVE - Al eerder gemeld als
één van de strandpaviljoens met de
snelste jongens, nu waarschijnlijk ook
die van de beste voetballers, doch dat
is niet alles; men kan ervan overtuigd
zijn dat zelfs de snelheid en het beste
spel niet opweegt tegen de vermaard-
heid van de zelfgemaakte loempia's en
saté's.

CLUB MARITIME - In augutus nog
kon iedereen genieten van een perfecte
wijnavond met muziek, stokbrood en
kaas. In september geen speciale
avonden, maar de wijn én de kaas én
het stokbrood, worden evenals de spe-
ciale schotels met evenveel verve geser-
veerd.

FREDDY & PAUL - In de prijzen
viel hij, de knaap van dit strandpavil-
joen. In de prijzen als vierde bij de hore-
cawedloop en dat wil zeggen, dat on-
danks spelende kinderen, bootjs en an-
dere obstakels u op het strand een vol
glas of kopje krijgt geserveerd.

DE WURF — Immer bezig, immer ge-
zellig, ook hier wordt er streng op toe-
gezien dat de ouderwetse gezelligheid
waardoor dit paviljoen bekend werd
wordt gehandhaafd, nu en in de toe-
komst.

LADYBIRD - Behalve het serveren,
de gastvrijheid, en uitstekende terras-
sen krijgt dit paviljoen al meer bekend-
heid in het dorp. En dat komt niet al-
leen omdat werd deelgenomen aan de
solexrace, of een fïnaleplaats bij het
strandzaalvoetbal, maar ook omdat de
kunst van gastheer/vrouwschap hier
uitstekend wordt beheerst.

KLIJN SURFING EN CLUB NAUTI-
QUE worden de komende weken in één
adem genoemd. Dat kan ook niet an-
ders want grote en grootse surfevene-
menten vinden hier plaats. In het
weekeinde 8/9 september worden de
surfprominenten zoals Stefan v.d.
Berg, Onno Tellier, John v.d. Starre,
maar ook Johan Driehuizen en Tim
Klijn verwacht die hier wedstrijden zul-
len varen. Dan is er in september nog
de strijd om de Holland Surfcup en de
laatste week van september de finale
van de Europese Funcup, met alle Eu-
ropese topsurfers. Uiteraard betekent
dit ook dat letterlijk alles wat er te
koop is voor deze sport gekocht kan
worden bij Klijn Surfing, plus gratis ad-
vies.

TREFPUNT - Hier wordt behalve
een heerlijk kopje koffie een grandioos
ontbijt en een uitstekende maaltijd ge-
serveerd. Speciaal een ontbijt met het
eerste ochtendgloren boven zee, geeft
een gewoon maaltijd een aparte char-
me. Snel uit proberen, het kan nu nog.

FILMERS - Aktief, niet alleen bij
het touwtrekken, maar ook bij het zaal-
voetbal, het tweede verkooppunt, wat
niet al. Al deze aktiviteiten doen de ge-
broeders echter niet vergeten dat het
de gast is, of hij nu een ligbed huurt
voor één maand, één week, één dag, of
één uur, een glaasje pils of een broodje
bestelt, de gast is koning zeker bij
filmers.

SEAGULL - Uitstekende service,
dat kan niet anders wanneer je een
prijs behaald hebt voor de één na cor-
rectste ober, en die werken dus hier.
Bovendien: heeft u het warme stok-
brood, zo uit de oven nu al eens gepro-
beerd? Ook hier geldt, de tijd dringt,
nog één maandje kan het, en dan is het
onherroepelijk afgelopen dit seizoen.
En dat heeft u wat gemist, jammer.

BAD ZUID - Verrukkelijke zeedui-
vel, botermalse zalm, krokant gebak-
ken tong en de kleine zeekreeftjes, het
is een schotel uit duizenden, die je doet
terugkeren, of het nu bloedheet is, of
het stortregent. Onverstoorbaar maakt
deze kok de lekkerste vismaaltijden
klaar in de verre omgeving.

BOUWES HOTEL - Eind goed al
goed, nog steeds het meest riante hotel
van de badplaats Zandvoort, met uit-
stekende service, riante kamers en een
goede keuken. Veel ruimte voor het ge-
ven van partijen en het houden van ver-
gaderingen, het echtpaar Meerburg
staat garant voor goede ontspanning in
een uitstekende ambiance.

CLUB NAUTIQUE
strandpaviljoen 23
telefoon 1 57 07

VISRESTAURANT BAD ZUID

Strandpaviljoen 4-Tel. 02507-13431

NIEUW!!

HEERLIJKE VISSCHOTEL
voor 2 pers. met o.a.:

2 MOTEN GEPOCHEERDE ZALM, 2 TONGETJES,
2 NOORDZEE KREEFTJES en 2 STUKKEN

NOORDZEEDUIVEL
VELE

vlees- en visspecialiteiten
o.a.:

GROTE NOORDZEE
KREEFTJES VERSE ZALM - ZEETONGEN -

SCHOL en vele andere soorten vis.
RESERVEER TIJDIG

COMFORTABEL EN GEZELLIG
Vele vis- en vleesspecialiteiten.

Geopend tot 24.00 uur, reservering aanbevolen.
Keuken geopend tot 21.30 uur.

Wij verzorgen ook uw
# Bruiloft # Recepties
* Partijen # Koude buffetten e. d.

Seagull, dé strandtent bij de Rotonde
Tel.02507- J 32 00

Strandtent 11

Bent u er
aleens

geweest?

Jub rnaritime
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel. 02507-18888

In ons restaurant bieden wij
een ruime keuze aan visgerechten

Wi/ noemen er enkele:

GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus 13.50
GEPOCHEERDE KABEUAUWFILETS met mosterdsaus 13.50
GEFRITUURDE KABELJAUWFIIETS met kernesaus en ananas 14.50
GEPOCHEERDE TOHGFILETS m botersaus 22.50
GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" 24.50
GEBAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter 24.50

Alles met uitgebreid^ garmtuur

Natuurlijk omvat onze menukaart
ook diverse vleesgerechten.

Tevens hét adres voor:
familie-diners, recepties en.... volledig verzorgde barbecue-feesten.

Het strandpaviljoen

dat al
50 jaar

voor u klaar staat!

Shop Passage 44
2042 KV Zandvoort
Tel. 02507-186 00

WINDSURFEN?

Wijn*alv/aqs one jump aheacl

rfinö
zandvbort TP

Doe het - doe het beter!
De surfschool - Noordstrand.

Beginners - gevorderden - brandings- en jumpboard-cursussen.

'N ANDERE ZEILPLANK?
Eerst testen, dan kopen.
Testcentrum - F 2-kleppen - Windsurfen - Ten Cate e.a.

Stalling zeilplanken.
Tot ziens op het Noordstrand!

STRANDPAVILJOEN nr 12
ZANDVOORT TEL 02507-14558
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GRAND PRIX NEDERLAND IN WOORD EN BEELD

pe Grand Prix begon vroeg dit jaar in Zandvoort, vrijdagavond reeds werd
Ie tentoonstelling van Frank Gude van zeefdrukken en schilderijen over
iet formule 1-gebeuren feestelijk geopend. De uitgenodigde coureur die de
entoonstelling opende bleek Huub Rothengatter te zijn, die wel weg wist
net de chamagne. Hier de kunstenaar en coureur samen aan de vooravond
ran het grootste autosportevenement dat Nederland kent.

Voor het eerst werd een Grand Prix-festival in het cen-
trum van het dorp gehouden. Veel schuifelende tocris-
ten en inwoners hebben zaterdagavond genoten van de
ambiance in het dorp Zandvoort waar artiesten, en het
goede weer zorgden voor een uitstekende ambiance. Ex-
cessen en moeilijkheden bleven uit, zodat zondermeer
kan worden aangenomen dat het GP-festival geslaagd
was.

Na een bijzonder spannende race was het uiteindelijk
Alain Prost die de volle buit binnenhaalde, op de hielen
gezeten door zijn teamgenoot Niki Lauclu. Een onver-
wacht groot succes voor het McLaren-team, die nu on-
derling moeten uitmaken wie wereldkampioen 10984
wordt in de nog komende drie Grand Prix's. V.l.n.r. Ni-
gell Mansel (3), Alain Prost (1), en Niki Lauda (2) op het
erepodium.

Puinruimen na de Grand Prix hoort erbij. Ook dit jaar waren de scouting-
groepen van Zandvoort uitgenodigd, voor een heitje te heiepen bij het
schoonmaken van de troep die was achtergelaten. Zo te zien moesten de
padvinders dinsdagmorgen op dit gedeelte van het circuitterrein nog begin-
nen.
Foto's: Frans Jongen.

ROTHENGATTER BOORDEVOL PECH
ZANDVOORT — Volgens de statistieken wordt het volgende week

op het Italiaanse Monza weer de beurt voor Niki Lauda. Op het door
yijfenvijftigduizend toeschouwers bezochte circuit van Zandvoort
behaalde zijn teamgenoot Alain Prost immers zijn vijfde zege. Tot de
drieëndertigste Grand Prix van Nederland hadden beide McLaren-
rijders vier overwinningen geboekt. En wel om beurten. Zandvoort
[werd een herhaling van Duitsland toen Prost en Lauda als nummers
één en twee door de finish kwamen.
i Het betekent de negende zege van McLaren in dit seizoen en daar-
imee heeft de Britse renstal de wereldtitel bij de constructeurs op zak.
[Het gaat er nu alleen nog om, wie van de twee wereldkampioen
wordt. Stalorders hoeven er niet te zijn. In theorie kan alleen nog
JElio de Angelis roet in het eten gooien. De Lotus-coureur moet dan
echter wel de resterende drie races winnen, terwijl McLaren geen
punt meer mag halen. Een ideale uitgangspositie derhalve voor het
;lotoffensief, dat door Lauda met anderhalve punt voorsprong op
Prost wordt ingezet.

Bij de training werd al duidelijk,
Jat de Porsche TAG Turbo-motor
•vaarover McLaren exclusief beschikt
>ppermachtig is. Zaterdag stootte
^rost de Brabham BMW van Nelson
'iquet van pole-position door in
.13,567 rond te gaan. De dag tevoren
lad Piquet ook al indruk gemaakt
loor voor het eerst onder de één mi-
mut en veertien sekonden te duiken.
Jog nooit was er op Zandvoort zo
nel gereden. Degene die nu het
nelst door de Zandvoortse duinen
vil razen, zal dit nu moeten doen met
en gemiddelde snelheid van boven
ie 208.071 km/uur.

levaar
De droom van Nelson Piquet, dat

'onder wanklanken verlopen

rrand Prix-festival
één groots feest
ZANDVOORT - Een groots

eest, zonder wanklanken, dat is
Ie mening van het gemeentebe-
tuur en organisatoren van het
erste Grand Prix-festival dat in
iet dorp aan de vooravond van
.e GP in Zandvoort werd gehou-
len. Het festival was zo geslaagd,
at burgemeester Machielsen in
e raadsvergadering van dins-
ag 28 augustus, zijn welgemeen-

de complimenten aan de organi-
satbren heeft overgebracht.

Het blijkt een briljante gedach-
te geweest te zijn de duizenden
race-liefhebbers aan de voor-

iavond van de GP, wanneer velen
al in Zandvoort zijn gearriveerd,
wat vertier te bieden in het cen-
trum, zodat excessen en vernie-
lingen uitblijven. Door de politie

McLarens maken
opnieuw de dienst uit

hij de McLarens voor zou blijven
duurde slechts tien ronden. Toen zet-
te de huidige wereldkampioen zijn
leidende wagen zonder oliedruk aan
de kant. Prost kwam aan de leiding
en zou die niet meer afstaan.

Even heeft het er spannend uitge-
zien toen de negenentwintig jarige
Fransman twee ronden later de van
de negende plaats opgerukte Lauda
in zijn spiegels kreeg. Prost: „Ik
schrok echt wel, toen Niki tot op drie
sekonden kwam. Ik heb toen wel
even hard moeten werken, maar
spoedig werd duidelijk dat zijn ban-
den van een zachtere samenstelling
hun tol gingen eisen. Het gevaar was
toen geweken".

Gevaar was er ook toen de Honda-
motor van Jacques Lafflte de geest

Grote moeite had Alain Prost met het dubbelen van de om de derde plaats strijdende Nigell Mansel (12) en Keke Rosberg (6).

gaf en in het scheivlak een oliepias
veroorzaakte. Warwick en Winkel-
hoek werden er het slachtoffer van en
Prost herinnerde zich maar al te goed
hoe hij de laatste race in Oostenrijk
gecrasht was. Toen werd de olie van
de opgeblazen Lotus van De Angelis
hem fataal. Prost: „Ik heb oliesporen

constant sterk in de gaten gehouden,
want een herhaling wilde ik uiteraard
voorkomen. Overigens zou ook Laffi-
tés teamgenoot Keke Rosberg de fl-
nish niet halen. De strijd die hij gele-
verd had met de Lotus-rijders Nigel
Mansell en De Angelis om de derde
plaats brak hem drie ronden voor het

einde zwaar op. Gedesillusioneerd
stapte hij uit zijn Williams, nadat de
laatste druppels brandstof hem in de
pits hadden gebracht.

Rothengatter
Voor Huub Rothengatter werd het

KX»«»»»««MW^^

gezellige drukte aan de vooravond van de GP, een vooravond die werd gekenmerkt
Koor uitstekend weer, en dat is wel eens anders geweest.
l Foto: Frans Jongen.

werd gemeld dat het één van de
rustigste nachten aan de voor-
avond van de GP is geweest
sinds jaren.

Duizenden en nog eens duizenden
inwoners en toeristen hebben geno-
ten van een indrukwekkend vuur-
werk aan de vloedlijn, de vele terras-
sen en muziek, de films en de kleine
braderie, die werd gehouden.

Het centrum was afgesloten voor
doorgaand verkeer en de mensen-
massa verplaatste zich al schuife-
lend, en genoot zichtbaar. Verwach-
tingen bestaan dat na dit geslaagde
experiment volgend jaar toestem-
ming zal worden verleend het festival
uit te breiden naar twee avonden, zo-
als oorspronkelijk door de prganisa-
toren, (evenementencommissie van
de WV, de horeca-afdeling Zand-
voort en de Federatie Handelsvereni-
ging Hanze) was aangevraagd.

Wat huiverig voor het geweld in an-
dere badplaatsen die deze zomer heb-
ben plaatsgevonden, besloot het col-
lege slechts toestemming te verlenen
voor één avond en dan nog van 18.00-
24.00 uur.

„Misschien dat wij volgend jaar
langer open kunnen blijven, alhoewel
je het nooit van te voren kunt zeggen,
je kunt festiviteiten natuurlijk ook
voor een te lange periode plannen,
wij zijn blij dat het zonder incidenten
is verlopen, en dat het op zeer korte
termijn gelukt is dit van de grond te
tillen", aldus één der organisatoren.

Incident
Volgens voorzitter Moerenburg van

de Federatie Handelsvereniging
heeft zich toch nog een klein incident
voorgedaan, dat niet in de rapporten
staat vermeld.

„Wij hebben helaas moeten consta-
teren dat de horeca-ondernemer van
Scandals aan het Kerkplein zich niet
hield aan de gemaakte afspraken.
Omstreeks 0.30 uur had toch ieder-
een zijn bierpomp en muziek van de
straat gehaald, want de vergunning
liep tot 24.00 uur. Wat denk je, komt
de voorzitter van de evenementen-
commissie tot de ontdekking dat om
tien voor één bij Scandals nog vrolijk
getapt wordt. Hij er naar toe om te
waarschuwen, en kan dan nog uitge-
scholden worden op de koop toe. Dat
is te gek, die man heeft zich belange-
loos het vuur uit de sloffen gelopen
om het evenement te doen slagen.
Dat hebben wij niet gepikt, afspraak
is afspraak, twaalf uur is twaalf uur.
dat het een half uurtje uitloopt tot
daaraan toe, maar niet deze houding.
Zo'n man kan het verpesten voor een
volgend jaar. Wij hebben hem dan
ook bij de politie aangemeld, jammer
maar waar", aldus Moerenburg.

Een incident dat aan de waarne-
ming van de duizenden toeristen is
ontsnapt, een incident pok dat niet
voorkwam in de politierapporten,
doch dat door de organisatoren hoog
wordt opgenomen.

„Wij willen graag volgend jaar op-
nieuw een grootser festijn, opnieuw
zonder moeilijkheden, en dan moetje
erop kunnen vertrouwen dat ieder-
een zich houdt aan de gemaakte af-
spraken, anders is er geen samenwer-
king mogelijk wie het ook aangaat",
is de mening van Charles Moeren-
burg.

Uitslagen
1. Alain Prost (FR) McLaren/jPorsche-turbo
2. Niki Lauda (Oos) McLarenAPorsche-turbo
3. Nigel Mansell (Gbr) Lotus/Renault-turbo
4. Elio de Angelis (It) Lotus/Renault-turbo
5. Teo Fabi (It) Brabham/BMW-turbo
6. Patrick Tambay (Fr) Renault-turbo
7. Francois Hesnault (Fr) Ligier/Renault-turbo
8. Stefan Johansson (Zwe) Tyrrell/Ford
9. Stefan Bellof (Wdl) Tyrell/Ford

10. Keke Rosberg (Fin) Williams/Honda-turbo
11. Jonathan Palmer (Gbr) RAM/Hart-turbo
12. Philippe Alliot (Fr) RAM/Hart-turbo
13. Rene Arnoux (Fr) Ferrari-turbo
14. Jo Gartner (Oos) Osella/Alfa Romeo-turbo
15. Eddie Cheever (USA) Alfa Romeo-turbo

l u. 37 m. 21,851 sec.
op l O sec.

op l m. 20 sec.
70
70
70
69
69
69
68
67
67
66

Gemiddelde snelheid winnaar: 186,050 km/uur.
Koplopers: 1-11 Piquet 12-71 Prost.
Snelste ronde: Rene Arnoux 64e ronde in 1.19,465 (192,628 km/uur).
STANDEN WERELDKAMPIOENSCHAP

Rijders: 1. Lauda 54 punten; 2. Prost 52,5; 3. De Angelis 29,5; 4. Arnoux
24,5; 5. Piquet 24,5; 6, Warwick 23; 7. Rosberg 20; 8. Alboreto 15; 9. Mansell
13; 10. Tambay 10; 11. Serna 8; Fabi 8; 13. Laffïte 4; 14. Cheever 3; Patrese
3; Boutsen 3; 17. De Cesaris 2; Ghinzani 2; Surer 1.

Constructeurs: 1. en wereldkampioen McLaren 106,5 punten; 2. Lotus
42,5; 3. Ferrari 39.5; 4. Renault 33; 5. Brabham 32; 6. Williams 24; 7. Tole-
man 8; 8. Alfa Romeo 6; 9. Arrows 4; 10. Ligier 2; Osella 2.

Paardekrachten
op circuit

Temidden van het geweld van
de vele PK's van de racemoto-
ren waren er de afgelopen zon-
dag ook heel wat ,,1-PK's" te be-
wonderen. Leden van de bere-
den politie hielden een oogje in
het zeil evenals de speciale be-
wakingsdienst.

opnieuw een pechvol weekend. Des-
ondanks sprak Nederlands enige ver-
tegenwoordiger in de Formule l na
afloop van zijn beste Grand Prix tot
nu toe. Dat wil zeggen over de begin-
fase, toen hij vanaf de zevenentwin-
tigste en laatste startplaats aan en-
kele goede ronden begon. Bij de eer-
ste doorkomst zat hij vlak achter de
als achtste geëindigde Stefan Jo-
hansson en voor de Amerikaanse
Osella-rijder Jo Gardner en beide
RAM-coureurs Philippe Alliot en Jo-
nathan Palmer. „Ik had een veelbelo-
vende start en heb voor het eerst dit
seizoen met de concurrentie kunnen
stoeien".

Lang heeft de vreugde echter niet
geduurd. De wagen begon overstuur
te vertonen, waarschijnlijk als gevolg
van te hete banden. Een set nieuwe
banden bracht uitkomst, maar het
weer in de baan komen ging wat
moeilijk, omdat de Spirit Hart geen
eerste versnelling meer had. Vervol-
gens was een kapotte klepveer waar-
schijnlijk de reden dat de wagen vijf-
tienhonderd toeren verloor en met
nog twintig ronden te gaan was het
definitief over toen de gaskabel brak.

Rothengatter parkeerde zijn wa-
gen naast de baan bij „bos uit". Op
hetzelfde punt waar hij tijdens de
vrijdagtraining gecrashet was. Ro-
thengatter: „In de laatste vijf minu-
ten (van de overigens niet geklokte
tijdtraining red.) wilde ik nog een
snelle ronde maken. Maar de wagen
was onderstuurd, waarna ik de kerb-
stones raakte en van de baan vloog".
Het gevolg was, dat de officiële trai-
ning in de reserverwagen gedaan

werd. Maar toen was er weer geen
turbodruk. Zaterdag moest het dus
gebeuren.

Oliebol
De motor van de gecrashte wagen

werd overgezet, maar opnieuw het-
zelfde euvel. Rothengatter: „Toen
baalde ik als een stier. Het chassis
was namelijk erg goed, maar als de
turbo niet werkt is het net een For-
mule Ford. Ik had graag op Zand-
voort wat laten zien, maar daar sta je
dan als een oliebol. Als er ook maar
iets verkeerd gaat wordt je meteen
gekild. En terecht, want daar is het
topsport voor".

Toch mocht de Larense coureur
van start gaan, omdat de rechter nog
steeds geen uitspraak heeft gedaan
in de zaak tegen de beide Tyrrells
van Bellof en Jphansson. Een zaak
die dateert van juni toen tijdens de
Grand Prix van Detroit loden bal-
letjes werden ontdekt in de vloeistof-
tanks van de Tyrrells. Daarom rijden
de wagens buiten mededingen mee.

Zo kreeg Rothengatter toch nog de
gelegenheid om zijn fel oranje gespo-
ten bolide aan het Nederlandse be-
drijfsleven te tonen. Dit in de hoop
een sponsor aan te trekken. Om ze in
Nederland ook wakker te schudden
en te tonen dat Nederland wel dege-
lijk vertegenwoordigd is in de For-
mule l en dat sponsoring derhalve
ook voor Nederlandse bedrijven inte-
ressant is.

Torraule 1-raccn anno 1984.
Tot vlak voor de start worden de motoren met paraplu's en ijsblokjes bedekt om de
brandstofvoorraad koel te houden en uitzetten te voorkomen. Door de lage tempera-
tuur kan nog een paar liter benzine worden bijgetankt. Daardoor kunnen de coureurs
beschikken over iets meer dan de voorgeschreven 220 liter. Op de foto de goedgekoelde
wagen van Prost.

Geen sponsoring met gemeentegeld
ZANDVOORT - Door Gert

Toonen (PvdAl werd dinsdag-
avond tijdens de rondvraag in
de raadsvergadering de vraag
gesteld waar de Cenav het geld
vandaan haalde. Huub Rothen-
gatter met 1.2 ton te helpen.
„Wij hebben dit jaar drie ton ter
beschikking gesteld ter delging
van de schuld van de Cenav, het
zou toch logisch zijn als zij eerst
hun schulden afbeialcn alvorens
zij tot sponsoring overgaan", zo
vroeg de socialist. Wethouder
Jongsma antwoordde dat de
drie ton wel ter beschikking was
gesteld maar nimmer was over-
gemaakt. „Dat geld zit nog
steeds in de gemeentekas. De

Cenav heeft zo z'n eigen theorie
over het aantrekken van meer
bezoekers, sponsoring van een
Nederlander zou kunnen bete-
kenen meer Nederlandse race-
fans bij de races en meer geld in
het Cenav-laatje. Overigens
gaat het ons niet aan hoe de Ce-
nav haar reclamebudget uit-
geeft. Dat is een zaak van een
ondernemer", aldus Jongsma.

Door burgemeester Machiel-
sen werd hieraan toegevoegd
dat Zandvoort gerust kan zijn.
„Er wordt niet met genieen-
schapsgeld gesponsord. Overi-
gens heeft het raadsbesluit zich-
zelf al overleefd en zal niet uitge-
voerd worden".

Miss GP verkiezing enorm feest
ZANDVOORT - In de uit-

stekend verzorgde galatent
op het circuit werd zaterdag-
avond een oude traditie in
ere hersteld. Daar vond na-
rnelijk, nadat de verkiezing
vijfjaar niet gehouden was,
de Miss Grand Prix verkie-
zing plaats. En het was er
goed toeven. Bij binnen-
kpmst van de tent werd men
direkt wat reukjes toebe-
deeld, en stond een glas
champagne klaar, en daarbij
kwam natuurlijk het belang-
rijkste; achttien zeer fraaie
vrouwen die driemaal over
het aangebrachte plankier
schreden in de strijd om de
miss-titel.

Onde'' begeleiding van het
dansorkest „Airport Conven-
tion," toonden het vrouwelijk
schoon de volle zaal en de jury
hun bevalligheden. De jury met
daarin Gemma -van Eek, Mare
Surer, Thierry Boutsen, Mick
Boskamp (van Playboy), Rene
van de Water (AVRO) en voor-

zitter Marco Bakker had de zeer
moeilijke taak uit al dit fraais de
mooiste te kiezen.

Onder enthousiaste rcakties
uit de zaal beenden de meisjes
zich driemaal een weg over het

De drie mooiste meisjes, v.l.n.r. Shirlcy Mcrcier(3), Jacqucline Schumann (1) en
Brigitte Bergman (2) (foto: Frans Jongen) Foto: Frans Jongen.

plankier. De eerste keer in vrije-
tijdskleding, daarna in avond-
kleding en tot slot in badkle-
ding, het geheel voorzien van
deskundig commentaar van cir-
cuit-omroeper Cees Verhart.
Tussen de rondes door zorgden
uitstekende optredens van
Gemma van Eek en de Ameri-
kaanse Nederlander Joe Bour-
ne. voor verhoging van de sfeer.

Na de laatste ronde was de
spanning te snijden zowel bij de
deelneemsters als bij het pu-
bliek. Voor sommige meisjes
was het de eerste keer dat aan
een miss-verkiezing deelgeno-
men werd en dat was vaak aan
de gezichten af te lezen, terwijl
ook zeer geroutineerde meisjes
van de partij waren. Voorzitter
Marco Bakker stelde dan ook
dat het deelnemersveld van zeer
hoog niveau was en dat de keus
zeer moeilijk zou zijn.

Uiteindelijk werd de spanning
gebroken en werd tot winnares
uitgeroepen de achttienjarige
Jacqueline Schumann uit Ven-
lo, die met deze uitverkiezing tot
Miss Grand Prix een reis naar de
Canarische Eilanden kreeg aan-
geboden. Als tweede eindigde de
twintigjarige Brigitte Bergman
uit Utrecht en de derde plaats
was voor Shirley Mercier.
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Kattebakvulling per
baal is voordeliger
lichtgewicht 37 ibs ..............................

Populair bijna 23 kilo ..............................

Sepioliet 20 kilo ..................................

Amerikaans 1e kwaliteit, voormax. absorbtie, 50lbs. .

Helmersstraat 11 Zandvoort. Tel. 19345, b. g. g. 15566

ledere middag geopend van 14.00 tot 18.00 uur,
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
maandag gesloten.

1*k /O

14.HO

i O. /U

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als hetgoed moet zijn.

Haltestraat 16. Tel. 02507-16204

7 dagen per week geopend
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

Onze garnalenkroketten
een culinair hoogstandje?
Dat is wat overdreven, maar lekker zij n ze wel.

Mosselen
goede kwaliteit, zak a 2 kilo

Weet u het nog?
Onze haring werd gekwalificeerd met het cijfer 9.

VEEL SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN

r m KtUO voor als het goed moet zijn!

6.50

Alleen als u het beste wil naar
slagerij AAT ARBOUW:
Uit eigen worstmakerij:

Slagersham v oc
150gram .............................................................................. £•£•«!

Gekookte worst o nc
250 gram .................................................................................... &i«9U

Biefstuk stroganoff
peMOOgram

Haltestraat 12 -Tel. 1261 6

GOED
GOEDKOOP Kerkstraat 16, Zandvoort,

telefoon 02507-12270

Wij gaan door met lage prijzen, prima service en 7e klas kwaliteit!

RUNDVLEES

T-BONE4ons 32.50
TOURNEDOS 3ons 29.50
ENTRECÖTE 214 ons 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
B l EFSTU K-TARTAAR 21.50
CHATEAU BRIAND 2personen 52.50

OSSEHAAS
instroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac

PRIME-BEEF 2y2 ons
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE4ons
KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons ..

KALFSKOTELET225gram

VARKENSVLEES
SPARE-RIB plm.Sons

LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES
VIS
GEB.TONG4ons
2SLIPTONGETJES
A/les voouien van diverse soorten verse groenten en aardappelen

29.50
32.50

32.50
26.50
21.50

19.50

20.50

29.50
19.50

GESNAPT BIJ
P. REUS

Wie is deze mevrouw die haar keuze maakt uit één van de
heerlijke visspecialisteiten bij P. Reus?
Zij wordt vriendelijk verzocht na morgen eens even langs
te gaan bij P. Reus in de Haltestraat 16.
Misschien ligt er wel een verrassing op haar te wachten....

CHICK4QNG SNACKCORNER

Geopend van 12.00 tot 21.00 uur,
vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur.

1/2 kip met frites 7.50

Haltestraat24-Zandvoort. Tel. 02507-13201

\•

Sensationeel
ontsfoppingsnieuws

bij Drog. De Gaper

verstopte afvoeren nu geen probleem meer met
PK l.

PK l tast de leidingen niet aan maar lost verder
alles op zoals: tampons, haar, vaatdoekjes enz.

enz.

Kleine fles 9. 35

Horeca maat 2 7 • 9 5

Kerkstraat 36 - Zandvoort

Spaar onze kassabonnenl Bij 100.- aan kassabonnan krijgt u
3.- terug (geldt niet voor geneesmiddelen).

Kijk dan.....
Kijk dan.....
De buren krijgen nieuwe
Mooi hè?
Zou ik ook wel willen hebben.
Even vragen waar ze dat
gekocht hebben.

„Hé Arie, mooi spulletje zeg!
Hoe kom je daaraan
„Nou, gekocht bij Marcel,
op het Waterloopleintje".
„Zo staan daar zulke
mooie spullen!"

WATERLOOPLEINTJE
HALTESTRAAT61 -TEL. 1 34 63

KODACOIOR
VR200
FILM.

uw
KLEINBEELDCAMERA

KAN EIGENLIJK
NIETZ0NDER

Als Kodak Select fotohaiidelaar adviseer ik m'n klanten graag
Kodacolor VR 200 film. Ideaal voor kleurrijke, onvergetelijke
opnamen m en om het huis, van vakanties, dagtrips en kinder-
parüjtjes Bovendien kan ik u drie betrouv, bare zekerheden Reven'
l De zekerheid, dat uw Kodak kleurenrolletje van constante

I kwaliteit is.
l 2 De zekerheid van een goed advies.

3. De zekerheid van kwaliteit-sfoto's- Kodak Select Print-s
Mooie kleuren, zo echt als het leven En met het
stempel van het eigen laboratorium van Kodak
achterop Zeker is zeker

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31 -Zandvoort

Omwikkeld
en afgedrukt

door het klcurenlaboralorium
van Kodak zelf. J

HALTESIRAAT 54 ZANDVOWT
TEL U451

Speciaal aanbevolen onze
overheerlijke fondue en

gourmetschotels.
(Voor gourmetstellen kunt u ook bij ons

terecht)

<«

3
3

.

Voor de lekkerste kaas
blijf t,, De Kaashoek"de baas.

Deze week bij de KAASHOEK
500 gram

ZACHT BELEGEN
voor
250 gram

ROOMBOTER
voor

Tot ziens bij:

3.95
2.25

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 - Zandvoort -Tel. 1 50 00

''
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GRANDIOOS
was de circusvoor-
stelling ten bate van
Amnesty Internatio-
nal

3

3
WONINGBOUW
stagneert door de
houding van GS. Het
college klom in de
pen en dreigt met
een schadeclaim aan
de provincie

UITGEBEKERD -
zo vroeg in het sei-
zoen al nederlagen
incasseren, dat over-
kwam twee Zand-
voortse voetbal:

clubs. Jan Lammers
is zijn koppositie
kwijt en de handbal-
lers bestaan al dertig
jaar. Zie sportpagina

5

7
HUISVESTING
eindelijk zijn de za-
ken rond en kan de
Willibrordusgroep
aan de verhuizing
beginnen

Concurrentie op markt
juist een pluspunt

ZANDVOORT - Eén ding werd
vorige week tijdens de vergade-
ring van de commissie algemene
zaken en ruimtelijke ordening
duidelijk: de weekmarkt blijft.
Nu de proefperiode voor de week-
markt afloopt konden de leden
van de commissie vlot meegaan
met het voorstel tot instandhou-
ding zoals dat door de markt-
commissie aan het college van
burgemeester en wethouders
was gedaan.

Toch bleven er nog wel een paar
punten van bespreking over. In de
eerste plaats werd gesproken over de
zogenaamde „meelopers", verkopers
die een bepaalde partij goederen te-
gen zeer concurrerende prijzen aan-
bieden maar geen vaste standplaats
hebben.

Het probleem van de vaste kooplie-
den is dat in hun ogen valse concur-
rentie plaatsvindt. De commissie kon
hier niet helemaal in meegaan. A.
Gielen (Inspraak Nu) betoogde: „Wat
is er op tegen dat Zandvoorters ge-
bruik maken van de mogelijkheid

een koopje binnen te halen. Ik vind
dat deze koopjes juist het aantrekke-
lijke van het kopen op een markt ho-
ren te zijn".

WEEKMARKT
BLIJFT

Verschillende commissieleden vie-
len hem bij, maar er was toch ook wel
begrip voor de marktkooplieden die
het hele jaar door in weer en wind
hun kramen moeten bemannen of er
nu wel of niet veel kopers komen en
of er nu wel of geen „meelopers" op-
dagen.

Een andere kwestie vormde de
plaats van de markt. De wens kwam
naar voren om de markt meer naar
het dorp te brengen. Tegen deze
plannen waren vooral bezwaren van
verkeerstechnische aard. Burge-
meester Machielsen hield de moge-
lijkheid voor verplaatsing wel open,
maar merkte tevens op dat een en an-
der de nodige studie vereist zodat
verplaatsing op korte termijn zeker
niet valt te verwachten.
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KOMEND WEEKEINDE Surfspektakel voor kust

Nummer l Onno Tellier, afgelopen zondag in de branding voor Bergen aan Zee.

ZANDVOORT - Het komend weekeinde, 8 en 9 september zullen de
Nederlandse surfers in Zandvoort neerstrijken Hier zijn namen bij van
surfers die wereldbekendheid genieten, zoals de Olympisch en wereld-
kampioen Stephan van den Berg, Nederlands brandingskampioen Jo-
han van Tol, Onno Tellier, Paul Jansen, Tim Klijn en veel anderen
zullen niet ontbreken.

Het gaat dit weekeinde om de finalestnjd van de profsurfers van dit
seizoen. De geldprijzen zijn bijzonder hoog, een reden waarom de sur-
fers, en ook de vrouwen, een felle strijd zullen leveren

Deze kampioenschappen die oorspronkelijk in Schevenmgen zouden
worden gehouden, zullen zich afspelen op het Zandvoortse strand tus-
sen Klijn Surfing en Club Nautique, dus de paviljoens 23a en 23.

Wanneer door het wegvallen van de wind de surfwedstnjden zullen
worden uitgesteld, zal een alternatief programma worden gebracht van
parachutespringen, parasailing, strand-sailcarracing en waterskisla-
lom. Genoeg aktiviteiten om de toeschouwers spectaculair schouwspel
te bieden

Hiervoor staat het paraspnngteam van Rob Rienke uit Texel garant.
De wedstrijdorganisatie is m handen van Pall Mail Service to sailmg, en
wordt bijgestaan door de bondswedstrijdleider Frans Bolweg. De
strandorgamsatie is in handen van de Zandvoorters Klijn en Windsur-
flng Zandvoort, voor de evenementen draagt Jules Fransen de verant-
woording

Vorig jaar trok de Rip Curl Cup ongeveer zevenduizend kijkers naar
het strand, nu wordt een veelvoud hiervan verwacht.

Het klassement na de laatste wedstrijd is. l Onno Tellier, 2. Marcel
v.d. Zwart, 3. Marcel Gerdes, 4. Johan Driehuizen, 5. Marcel v.d. Zwart,
6. John v.d. Starre, 7. Dennis Hennevanger, 8. Stefan Vervisch, 9. Stefan
v.d. Berg en 10. Flip Walrave.

Verwacht wordt dat grote mannen als Derk Thijs en Dick v d. Spek
zich nog in dit klassement zullen dringen.
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WEIHOUDER REGEERT TE VER VOORUIT

Verhufeplannen tennisclub te
vroeg in openbaarheid gebracht

ZANDVOORT - „Zeer onlangs heeft het gemeentebestuur van
Zandvoort, bij monde van de wethouder van financiën, als vervan-
gende accommodatie aangeboden het terrein en het gebouw van de
Christelijke mavo aan de Sophiaweg, bij het begin van het Visser-
spad.

Deze verplaatsmg zou in 1989 moeten worden gerealiseerd, omdat
in dat jaar deze mavo zal ophouden te bestaan. Het gebouw, in uit-
stekende staat, zal dan niet kunnen worden overgenomen.

Het terrein, een sportveld „kuil" in de duinen, uitbreidbaar tot
negen tennisbanen, zal tegen een zeer redelijke prijs van de gemeen-
te kunnen worden gehuurd. Het geheel is zeer rustig, zelfs riant gele-
gen".

horst (WD) de uitnodiging van de
tennisclub aan de agenda toege-
voegd wenste te zien, en „openbaar"
besproken. Dit laatste met een kni-
poog naar de gewoonte van Flieringa
wat lastige vragen liever binnenska-
mers te behandelen.

Intern
Nu bleek overigens dat ook dit ge-

sprek beter binnenskamers had kun-
nen blijven, want de openbaarma-
king van deze toekomstplannen
waarvoor nog heel wat werk verzet en
plannen gewijzigd dienen te worden,
willen zij ooit gerealiseerd worden,
wordt door de raadsleden gezien als
een winstpunt voor de Kennemer
Golf & Country Club in de onderhan-
delingen met de tennisclub.

Sinds 25 november 1953 wordt door
de tennisclub namelijk een stuk
grond gehuurd van de Golfclub waar-
op tennnisbanen en een clubhuis zijn
gerealiseerd, plus een kostbare
sproei-installatie.

Hoewel het contact tussen golf &
tennisclub correct genoemd kan wor-
den, ontstonden er in 1979 moeilijk-
heden toen de Golfclub de huurprijs
exorbitant verhoogde.

Moeizame onderhandelingen en in-
terventie van het Zandvoortse colle-
ge voorkwamen toen een debacle; na-
melijk vertrek van de tennisclub zon-
der een goede vervangende gelegen-
heid, dus het einde van een bloeiende
vereniging.

Toekomst
Sinds 1980, toen het nieuwe con-

tract voor tien jaar werd afgesloten,
is bij het bestuur van de tennisclub
de gedachte gegroeid dat een nieuw
contract per 1989 wel eens tot de on-
mogelijkheden zou kunnen behoren.
Een mening die wordt gedeeld door
wethouder Flieringa, omdat vragen
hieromtrent aan het bestuur van de
golfclub ontwijkend worden beant-
woord.

„De golfclub wil haar grens uitbrei-
den tot 27 holes en kan het terrein
van de tennisclub best gebruiken.
Misschien kunnen ze zelfs hun naam
waar maken en er een echte country-
club van maken door de tennisbanen
te handhaven", aldus Flieringa in de
commissievergadering.

Persoonlijk zag Flieringa wel iets
in verplaatsing van de tennisclub
naar het terrein van de Jaap Kiewiot
Mavo. „Ik denk toch niet dat het

schoolbestuur „om niets" de sport-
velden zal afstaan, dus daar kan over
onderhandeld worden. Ik spreek zui-
ver over het schoolterrein. Aan de lin-
kerkant, vlak naast de spoorbaan zie
ik in verband met geluidoverlast
geen woningbouw verrijzen, wel aan
de rechterkant naar de Kostverloren-
straat toe. een ideaal terrein voor

eengezinswoningen, daar past een
tennisclub dan wel tussen. Edoch,
voordat ik dat balletje opsla in het
college moet ik eerst weten of de ten-
nisclub inderdaad zou willen verhui-
zen, vandaar deze eerste bespreking.
Door het zo te verwoorden als nu in

Vervolg op pag. 3

Zo luidt de uitnodiging van
Tennisclub Zandvoort aan haar
leden voor een buitengewone al-
gemene ledenvergadering, die
vanavond om 21.00 uur in hotel
Keur zal worden gehouden en
waar de verplaatsing van het
tennispark in 1989 aan de orde
komt.

Noch collegepartners, noch raads-
leden, schoolbestuur of ambtenaren
blijken door wethouder Flieringa op
de hoogte te zijn gebracht van zijn
onderhoud met het bestuur van de
tennisclub.

Dit bleek op de commissievergade-
ring van financiën waar Jaap Met-

Automobilist over
de kop

ZANDVOORT - Een 65-jarige
Zandvoorter, die vorige week te diep
in het glaasje had gekeken, is met
zijn auto tegen een op de Zandvoort-
selaan geparkeerd staande auto gere-
den en vervolgens over de kop gesla-
gen. Voorbijgangers hebben de man
uit zijn benarde positie gered en de
auto weer op vier wielen gezet. Door
iet ongeluk liep de Zandvoorter en-
cele hoofdwonden op. Hij is voor be-
handeling naar de Mariastichting
overgebracht.

(Advertentie)

een
lamsvacht

jack?

see Morris
before

you buy
Haarlem:

Barteljornsstr 20 (bij Grote Markt)
tel, (023) 312655

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)

tel (020)223596

Bromfietser gewond
ZANDVOORT - Een 16-jarige jon-

gen uit Zandvoort is vorige week ge-
wond geraakt toen hij op zijn brom-
flets van het Gasthuisplein kwam en
de auto van een 25-jarige Zandvonr-
ter niet meer kon ontwijken. Het
zicht van de bromfietser werd belem-
merd door een bij de kruising van de
Kleine Krocht en de Swaluestraat
geparkeerd staande auto, waardoor
hij de in zijn richting komende auto
te laat opmerkte. De jongen is met

• een hersenschudding naar het Mari-
nehospitaal overgebracht. De brom-
fiets was „total loss" tengevolge van
de aanrijding, de auto liep lichte
schade op.

Zaterdagavond werden de eerste duizen-
den overhandigd. Spreekstalmcester Too-
nen deed dit dan ook met veel plezier.

(Foto: Frans Jongen)Resultaat:
bijna achtduizend gulden

ZANDVOORT - „Ik ben
bijzonder onder de indruk
van het vele werk dat door
Wim Peeters, de familie Hoe-
zee en alle Zanvoorters is
verricht voor het werk van
Amnesty International.
Want laten wij eerlijk zijn,
het valt niet mee om als ar-
tiest plotseling voor het
voetlicht te treden en de tijd
beschikbaar te stellen voor
de repetities. Ook dankbaar
zijn wij dat zoveel Zandvoor-
ters van hoog tot laag deze
bijzondere voorstellingen
hebben bezocht, en dit is
dan weer een complimentje
aan de pers, die op haar wijze
toch pok heeft bijgedragen
aan dit succes, anders waren
er misschien minder bezoe-
kers geweest. Bijna achtdui-
zend gulden is een resultaat
dat wij niet hadden ver-
wacht."

Dit zegt Frans van der
Eist van Amnesty Interna-
tional naar aanleiding van
de dit weekeinde gehouden
circusyoorstellingen in Cir-
cus Rigolo, waarvan tal van
bekende, en minder bekende
Zandvoorters hebben mee-
gewerkt, met het doel geld

bijeen te brengen voor deze
instelling die nu eenmaal
een moeilijk verkoopbaar
produkt is. Tenminste dat is
de heer Van der Eist van me-
ning. „Wij vragen alleen
maar geld en tijd, en beide
zijn kostbaar. Daarom zijn
wij zo onder de indruk van
de resultaten en kunnen niet
dankbaar genoeg zijn."

Het was zaterdagavond een
trotse „spreekstalmeester" Gert
Toonen die voordat de speciale
gala voorstelling in Rigolo begon
de eerste zevenduizend gulden
aan de heer Van der Eist kon
overhandigen, gevolgd door nog
eens negenhonderd en vijftig
gulden op zondagmiddag.

„Natuurlijk waren de kaarten
op zondag vijftien gulden goed-
koper en dan loopt het niet zo
hard. Toch waren er opnieuw
zo'n kleine tweehonderd man en
speciaal kinderen, die zondag-
middag zijn geweest. Ik ben blij
dat alles goed is verlopen, ben
blij met de medewerking van
tallozen en misschien komt er
nog wel weer eens een voorstel-
ling, maar dan pas volgend
jaar," zegt een wat vermoeide or-
ganisator Wim Peelers op maan-
dagmorgen.

Voor een uitgebreid verslag zie
binnenpagina.

(Advertentie)

juweliers en diam:inuirs

Zandvoorts kleinste winkeltje

U vindt ons in de hal van _,
het Bouwes hotel. f

Rolemmers voor particulieren
ZANDVOORT - Vanaf hede mo-

gen particulieren ook gebruik maken
van de zogenoemde „rolemmers".
Het gemeentebestuur heeft hiertoe
besloten omdat hiervoor veel belang-
stelling bestaat in deze sector.

Rolemmers hebben een inhoud van
240 liter, hetgeen overeenkomt met
ongeveer zes huisvuilzakken. Naast
huisvuil kan nu ook tuinvuil, veeg-
vuil, dozen en andere grotere voor-
werpen worden afgevoerd. Het ge-
bruik van vuilniszakken kan daarbij
worden verminderd of zelfs achterwe-
ge blijven.

De rolemmers kosten per stuk
ƒ 110,- voor 240 liter en ƒ 100,-

voor 120 liter. De fabrikant geeft vijf
jaar garantie.

De gemeente brengt een huisnum-
mer aan en er wordt een registratie-
nummer ingeslagen om verwisseling
te voorkomen. De reinigingsrechten
blijven, zowel bij het gebruik van
zakken als van rolemmers, gelijk.

De rolemmer kan besteld worden
bij de dienst van Publieke Werken.
Raadhuisplein 4, tel. 14841. De em-
mer wordt in overleg afgeleverd,
waarna een nota zal worden toege-
zonden

De bedrijven m Zandvoort maken
sedert l januari van dit jaar met suc-
ces gebruik van deze rolemmers.

Inwoners moeten rekenen op
verhoging van de waterprijs

ZANDVOORT - Met ingang
van l januari 1985 zal het Water-
leidingbedrijf Zuid-Kennemer-
land, waarin participeren de ge-
meenten Zandvoort, Haarlem,
Bloemendaal en Velsen officieel
starten als zelfstandig bedrijf.

Dit betekent dat het Zand-
voorts waterleidingbedrijf defini-
tief wordt opgeheven en dat de
inwoners van deze vier gemeen-
ten eenzelfde waterprijs zullen
moeten betalen in de toekomst.
Hoewel Zandvoort sinds 1983 wa-
ter van de WLZK betrekt, werd
tot nu toe een eigen tarief ge-
handhaafd.

Deze vanuit het -rijk voorge-
schreven, dus verplichte, deelna-
me aan de WLZK zal betekenen
dat de waterprijs gebracht zal
moeten worden van ƒ l,65/m3
naar ƒ 2,05/m3. Een verhoging
van veertig cent die gespreid
over tien jaar zal worden inge-
voerd met een verhoging van 4
ct/jaar. Dit laatste behoudens in-
flatiefactoren of verhogingen die
anderszins kunnen voorkomen
in het totale bestedingspatroon.

Een en ander betekent eveneens
het opheffen van de eigen watervoor-
ziening en overplaatsing van drie
werknemers van deze dienst naar de
WLZK (Waterleidingbedrijf Zuid-
Kennemerland). Ook het onderhoud
van de watertoren en de diverse daar-

mee verbandhoudende werkzaamhe-
den zullen worden uitgevoerd door
het nieuwe waterbedrijf.

In feite heeft Zandvoort in dit op-
zicht weinig te willen. Door de cen-
trale overheid is enkele jaren geleden
al bekend gemaakt dat een waterlei-
dingbedrijf met minder dan 90.000
verbruikers diende te worden opge-
heven en men moest zien te komen
tot regionaal samenwerkende water-
leidingbedrijven.

De oprichting van de WLZK is dan
ook een proces dat al in het midden
van de jaren zeventig werd gestart en
dat nu zijn beslag zal krijgen. Op l
januari 1985 is de WLZK een feit.

De raadsleden anno 1984 kregen
dan ook te maken met voltooiing van
een werkstuk dat al vele jaren in
voorbereiding is, en waaraan ze wei-
nig kunnen veranderen. Het enige
dat de huidige raadsleden in de com-
missies Financien en Publieke
Werken dan pok op een gecombineer-
de vergadering naar voren konden
brengen was een verificatie op de
juistheid van het raadsvoorstel dat m
de komende raadsvergadering ter
goedkeuring zal worden aangeboden.

De vragen die de raadsleden nog
over hadden, werden beantwoord
door enkele vertegenwoordigers van
de WLZK.

Was de waterprijs vrij snel bekend,
de deelname van de werknemers van
het waterleidingbedrijf Zandvoort in
de WLZK blijkt enkele problemen te
geven.

Uitgegaan werd van overplaatsing
van drie werknemers naar de WLZK,
doch nu blijkt dat slechts twee werk-

nemers vrij probleemloos kunnen
worden ingepast. Voor de derde
werknemer, met een hoger salaris,
lijkt geen plaats te zijn. Wellicht dat
via een uitkering ineens deze arbeids-
plaats door de WLZK zal worden af-
gekocht. Mogelijkheden bestaan er
ook om de derde plaats te laten be-
zetten door een andere werknemer
van het huidige waterleidingbedrijf
van Zandvoort.

Volgens wethouder Flieringa zal
door het college voorlopig worden
vastgehouden aan de drie overplaat-
singen, al is er in de WLZK dan ook
geen plaats voor een Zandvoorter
„met gouden randen en een strooien
hoed" die nu te duur lijkt voor de
WLZK.

Nieuw Stekkie
ZANDVOORT - Door het ge- '•

meentebestuur wordt bekend '
gemaakt dat de bouw van het i
nieuwe wijkcentrum 't Stekkie '
naast de Van Pageehal, gegund
is aan de laagste inschrijver, te
weten de IBB Kondor Groep uit
Leiden.

Door deze aannemersmaat-
schappij, die overigens zeer ver- '
rast was van ons te vernemen
dat het werk aan hen was ge-
gund, omdat de officiële bevesti-
gmg van de gemeente Zand-
voort nog niet was ontvangen, •
kan nog geen datum genoemd
worden wanneer met het projekt
wordt gestart Dat dit wel bin-
nen afzienbare tijd zal zijn moet
worden aangenomen.

Kinderoperette zet
toch door

ZANDVOORT - Ondanks alle te-
genslagen heeft het bestuur van de
kmderoperetteverenigmg Jong
Zandvoort, toch besloten door te
gaan met het oorspronkelijke pro-
gramma.

Vorige week nog leek het erop dat
deze zeer bekende kindervereniging
gedwongen zou zijn met haar werk te
stoppen toen de decorbouwers tot de
ontdekking kwamen dat hun werk
van maanden door vandalen was ver-
nield.

Besloten is om de gemeente te ver-
zoeken naar een beter beschermd on-
derkomen, waar'de heren Ottho en
Sluis ongestoord hun werk weer kun-
nen hervatten, dat is wel noodzake-
lijk want heel veel werd vernield.

De kinderoperettevereniging kan
voor de aanstaande uitvoering nog
heel wat leden gebruiken, daarom
wordt verzocht gezamenlijk één van
Zandvqorts oudste verenigingen
weer nieuw leven in te blazen. Dit
kan wanneer ouders hun kinderen in
de leeftijd van 7-14 jaar naar de repe-
titie-avonden sturen.

Dit is de maandagavond. Begon-
nen wordt op 17 september in het Ge-
meenschapshuis van 18.15 -19.45 uur.

Greet Vastenhouw (muziek), Ed
Fransen (regisseur) en Gemma de
Boer van de gelijknamige ballet-
school zullen de adspirant-zangers en
zangeressen onder hun hoede nemen.

Zandvoorfce
IVSieuwsbSad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts f 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naarn:

Adres:

Postcode:

y Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal / 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar / 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /r^
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I \ m den Bos
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S \an den Bos
L I \ an den Bos-\an Hecide

\\oolmei Gieen (Eni» )
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H \ an den Bos
M W \an den Bos-van dei Valk
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F \an den Bos
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E Vei schooi-van den Bos
P Vci schooi
Klemkindeien
en achtei kleinkinderen

Zand\ooit 4 septembei 1984
Huis in het KosUeiloien

Coi respondentie-adi es
Jan \ an den Bos
Bildeidijkstraat 5
Zandvooit

Moedci ligt vanaf dondeidagmiddag thuis opge-
baaid op het adres Bildeidijkstiaat 5 te Zandvooit
De teiaaidcbestelhng zal plaatsvinden op vnjdag 7
septcmbei a s om 14 00 uui op de Algemene Be-
giaafplaats Tollensliaat te Zandvooit
Gelegenheid tot condoleien na de begiafenis m de
aula \an de begiaafplaats
Geen bloenu n

BESTEMMINGSPLANNEN

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend
dat ingaande maandag 10 september 1984
gedurende een maand op de secretarie (af-
deling volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
nmg) voor een ieder ter inzage ligt het ont-
werp tot wijziging van enige artikelen van de
voorschriften behorende bij het dd 30 augus-
tus 1983 vastgestelde bestemmingsplan
"Natuur- en recreatiegebieden",
De wijziging van de voorschriften betreft
juridische en redactionele verbeteringen
Gedurende de termijn van termzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad
bezwaren tegen het ontwerp indienen

De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door dé
gemeenteraad in zijn vergadering van 28 au-
gustus 1984 vastgestelde wijziging van enige
artikelen van de voorschriften behorende bi]
het bestemmingsplan "Kostverlorenstraat"
van maandag 10 september 1984 af gedurende
een maand ter gemeentesecretarie (afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
voor een ieder ter inzage ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schriftelijk bezwaren
tegen de vaststelling van voornoemde
wijziging indienen.

Zandvoort, 30 augustus 1984
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen.

Dankbetuiging
Vooi de hai lelijke bewijzen van medeleven die wij
van u mochten ontvangen na het heengaan van
mijn lieve man en onxe zoi g/ame vadei,
sc.hoon\adei en opa

Jacobus Cornelis Seijsener
betuigen v. i j u onze oprechte dank

Uit alki naam
W SEIJSENER-
MEEUWENOORD

Zanchooit, septembc-i

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenptein - Tel 1 50 68 /1 3612 /1 2518

Deskundig gdvies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

TE HUUR AANGEBODEN:

voor 1 persoon:

GESTOFFEERDE KAMER
met kitchenette, balkon en badkamer, 650.- incl.

KLEINE GESTOFFEERDE KAMERS
v.a.2SO.-tot37S.-mcl
Borg: 2 maanden huur

Inlichtingen
tel. 02507 -1 52 12 ('s avonds)

r Éénjarige avondopleiding
meao havo atheneum

Het Luzac College verzorgt een
versnelde cursus MEAO, HAVO
en Atheneum, waar u in een |aar
tijd grondig voorbereid wordt op
de staatsexamens

Ideaal voor mensen,
- die op korte termijn hun

diploma willen halen (ineens of
via deelcertificaten),

- die afgelopen jaar gezakt zijn
en nu in alle of een aantal
vakken opnieuw examen
willen doen,

- die voor vervolgstudie of
carrière-voortgang hun vak-
kenpakket willen uitbreiden,

- die i p v een 'officieus
colloquium doctum graag
officieel staatsexamen doen,

- die i p v vrijblijvend schriftelijk
studeren prijs stellen op uit-
voenge studiebegeleiding,

- die m een jaar hun wiskunde,
scheikunde of natuurkunde
van O- tot HAVO-niveau willen
ophalen,

- die staatsexamen Informatica
(MEAO-niveau) willen doen

Tevens de oplossing voor.
-zittenbliivers 4-HAVO,
2-MEAO en 5 Atheneum, die
door hard werken volgend jaar
toch hun diploma kunnen halen
Het Luzac College
behandelt de komplete
emdexamenstof.dusde

laatste 2 schoolklassen, in 1 jaar
Plaats van studie:
Bronstee Instituut (voormalige
Bronstee-mavo)
Overboslaan 26, Heemstede
Het Luzac College heeft tevens
vestigingen in gerenommeerde
scholen m Amsterdam, Den
Haag, Heerlen, Eindhoven,
Rotterdam, Utrecht, Arnhem
en Zwolle
Vraag de uitgebreide brochure

aan1 Bel meteen
023-288022

LUZAC COLLEGE
Landelijk secretariaat

Postbus 82284,2508 EG Den Haag, Tel 070 - 54 79 00

WEGGELOPEN:
2 POESJES

Eén donkergrijs cypers,
roepnaam „Kyra",

één zwart met witte bef,
witte neus en sokjes,
roepnaam ,,Snoopy".
Omg. v. Lennepweg.

Tel. t 77 64 of 1 69 72.

W/L T U GEZELLIG DANSEN LEREN?

10 lessen

f50.-
in

RESTAURANT LIDO
Boulevard Barnaart 10 - Zandvoort

SPECIALE CLUBS VOOR JONGELUI,

ALLEENSTAANDEN EN GEHUWDE PAREN.

Tevens privé-les
Tel.02507-1 4301

Inschrijving elke avond van 18.00 tot 20.30 uur,
tel.02507-1 8558
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| FOTO QUELLE j
= Compleet foto/film- i
§ assortiment, voordelig =
= afdrukken en =
= ontwikkelen =
I DROGISTERIJ I

l MOERENBURG |
Haltestraat 8 =
Zandvoort |
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PAK DEZE KANS!!
Nu worden de z g a n Chateau tourcaravans en Para-
diso vouwcaravans, bouwjaar 1984, welke enkele we-
ken verhuurd zijn geweest, verkocht met kortingen tot
/2000,-

BERGMAN CARAVANS Bovag-bednjf
Leidsevaart 189 Noordwi|kerhout, tel 02523-2649
Oij IK IPI Piet GIJS plm 500 ni langs hel water richting Noordwijk

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507-1 88 12 / 1 57 05

KARL GRANNETIA

GELD LENEN NIET DUUR
leensom
in Va dag
gereed

5.000
10.000
15.000
20.000

5.000

145.93
282.44
414.72
548.49
680.80

60
mnd.
124.95
239.60
350.76
463.29
575.70

96
mnd.

178.06
259.48
337.30
363.44

Effectief
rente

(18.69)
(16.45)
(15.33)
(1471)
(14.41)

1e en 2e hypotheken tot 100% mogelijk
Informeer eens vr/jb/ijvend

ÏPostbus247 2040 AE Zandvoort Tel 02507-12150 l

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds

Tel. 02507 -1 96 32

GEVRAAGD:

KAPSTER
AAN HUIS

Tel. 165 59
na 19.00 uur.

ndvqorts
Nieuwsblad

GASTHUISPLEIN 12 - 2042 JM ZANDVOORT. TEL. 02507-17166.

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG GESLOTEN

10.00-13.00 uur
09.00-11.00 uur
10.00-13.00 uur
09.00-12.00 uur

13.00-16.00 uur
14.00-16.00 uur

14.00-17.00 uur

HOOFDKANTOOR

PARCOL
HET PAROOL WIBAUTSTRAAT 131 1091 GL AMSTERDAM
TELEFOON 020 5629333 ABONNEE-SERVICE 020-5626266

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn.
Haltestraat 16-
Tel. 02507 -1 62 04

Zondags gesloten,
's Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

GEBAKKEN VIS
Heerlijke dikke schollen, kabeljauwfilet
zonder graat, scholfilet, kabeljauw-
wangetjes, bokking, mosselen,
lekkerbekjes, schoi;
gebakken in hoogwaardige plantaardige olie;
rijk aan meervoudig onverzadiqde vetzuren

Haltestraal 13.
Tel 14708

Deze zondag:
Slagroomschelp

met bramen
om mee te nemen

1.50
Vanaf l i september a s zijn wij weer
IEDERE D1NSDA C GESLOTEN

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

t
«

VREEBURG & ZN. j
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51

^ «^ALLES VOOR UW HUISDIER^
^.DEZEWEEK:

»IAMSHART
,per kilo 4.20}

RUNDERHART - LAMSHART
- PENS

KINDER-OPERETTE

„Jong Zandvoort"
Kom er ook bij!

Hou je van zingen, toneelspelen en dansen?
Bij „Jong Zandvoort" kan dat allemaal!

Wij gaan weer een leuke operette of musical instuderen
onder leiding van Ed Franssen, met Greet Vastenhouw

aan de piano
De repetities beginnen 17 september a s

van 18.15 tot 19 45 uur m het Gemeenschapshuls
Inlichtingen

tel. 1 62 20 of 1 4620

PARTICULIER VRAAGT:
ROYALE, VRIJSTAANDE OF

HALFVRIJSTAANDE WONING
mm. 5 slaapkamers, evt. met garage en tuin,

in rustige buurt
Prijs-ideei.f200.000.-

Bneven onder nr. Z 756 aan bur van dit blad

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. l 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
«HAUTE CUISINE«

in het centrum van Zandvoort
WILDSPECIA LITEITEN

Primeurs • Nouveautés ' Delicatessen
Zaken- of familiedmers vanaf 30 personen ]jjff

Eventueel besloten Améticôn

Kerkplein 8-2042 JH Zandvoort ,£&

Kerkstraat 15.
Tel. 12253

Er zijn weer

'verse mosselen
gebakken of gekookt, met

gemengde salade en stokbrood.

EJTUTI
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Voor leden komt beschikbaar
1. de flatwoning Lorentzstraat 473, bestaande uit

woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift, blokverwarmmg
Huur ƒ 657 55 per maand
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen voor deze
woning slechts woonvergunning aan,
- twee-persoonshoudens,
- (onvolledige) gezinnen

2. de garage, Keesomstraat J.
Op deze garage kunnen alle leden inschrijven De toewijzing van de garage
geschiedt op volgorde van lidmaatschapsnummer

De toewijzing van de woning geschiedt volgens het voor de vereniging geldende
„puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van woningen" Dit
systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem In de inschrijvingsbrief
dient u te vermelden
- het rangnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum,
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter

minus het aantal punten voor het onderdeel duur van inschrijving bij de gemeente
Zandvoort

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 11 september voor 7 uur 's avonds
schriftelijk te reageren Reacties kunt u deponeren m de brievenbus van het kantoor
op het adres Thomsonstraat 1 Het bestuur verstrekt een bereidverklanng De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort De uitslag van de
voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 14 september as om 14 00 uur m het
gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd

RUILRUBRIEK SEPTEMBER 1984

Aangeboden 4-kamer eengezinswoning
Van Leeuwenhoekstraat
huur 395 85 per maand
eengezinswoning
een-kamerwoning
Nieuwstraat
huur 330 75 per maand
duplex-wonmg of 2-kamerwomng en douche m oud noord tot 400 -

3. Aangeboden 4-kamer flatwoning
Keesomstraat
huur 607 65 per maand
eengezinswoning
4-kamer flatwoning
Lorentzstraat
Huur 651 05 per maand
beneden(flat)wonmg
4 kamers, in Noord
5-kamer maisonnettewoning
Sophiaweg
Huur 396 50 per maand
kleinere woning met tuin
4-kamer flatwoning
Flemmgstraat
Huur 425,40 per maand
eengezinswoning, niet m centrum

Reacties dient u voor het einde van deze maand, schriftelijk m te dienen bij het kantoor
van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1 Wonmgruil geschiedt alleen volgens
de richtlijnen van de ruilregelmg Hierin staat o a dat bij toewijzing van een
verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer U kunt
uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand

Gevraagd
Aangeboden

Gevraagd
Aangeboden

Gevraagd
Aangeboden

Gevraagd

Aangeboden

Gevraagd
Aangeboden

Gevraagd

BELANGRIJKE
KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING

TE VOGELENZANG.

Op maandag 10 september 1984 en volgende dagen, telkens aanvangende
n m. 19.1 5 uur, zal ten verzoeke van de erven van wijlen de heer F. Meijer
en anderen m de villa ,,Klein Zilven" Bekslaan 15 te Vogelenzang (gem.
Bloemendaal), tel. 02502 - 8396, t o..v de weled. heer C.H. Boeder,
gerechtsdeurwaarder te Haarlem, publiek è contant worden verkocht o a

Kollektie antieke en klassieke salon-, eetkamer-, hal-, kantoor- en klein
meubelen • Ant. Amsterdams staande horloge • Ant. Friese staartstoel- e.a.
klokken en pendule's • Schilderijen • Perzische e.a. oosterse tapijten •
Ant. gobelin • Chinees, Japans en Europees porcelem • Koper • Tin •
Brons • Barometers • Lampen • Curiosa • Goud, zilver en juwelen •

Auto M.G.B. G.T. '72 enzovoort.

Kijkdagen zaterdag 8 en zondag 9 september van 11 00 uur tot 17 00 uur
en maandag 10 september van 11.00 tot 15 30 uur
Katalogus tijdens de kijkdagen a f. 2,- verkrijgbaar.

_ Veilingdir: E. Spies - Ede - telefoon 08380 - 10440. --

Dinsdagochtend 9.30-10.15 uur Dinsdagavond 19.30-20.15 uur

Donderdagochtend 9.30-10.15 uur Woensdagavond 19.30-20.15
(dames)

3 kwartier grondgymnastiek,
daarna vrij zwemmen.

Hot whirl-pool, Turks stoombad,
voor f 10.-per keer.

In september starten ook de zwemlessen weer,
vanaf 5 jaar.

SONNEVELD SPORTING
Tel. 02507-14678 Passage 37, Zandvoort.
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mdkracht 8 tot 9. Dat is
het weertje waar veel bran-
dingsurfers (de echt goede
dan) van dromen.

Afgelopen dinsdag bulderde
deze storm langs de Zand-
voortse kust en de organisato-
ren van het surfevenement
voor het komende weekeinde,
De Holland Surfpool, hebben
even gewatertand, en hopen
fanatiek op zonnig weer met
een fikse wind, toch minimaal
een vijfje.

Na een daverend surfspektakel
in Bergen aan Zee doet de Hol-
land Surf-pool dit weekeinde voor
de'laatste keer dit jaar Zandvoort
aan.

Hier wordt zondag en zaterdag
de finale om de Pall Mail Surfcup
gehouden en als er in Zandvoort
evenveel wind staat als het afge-

:Jopen weekeinde in Bergen aan
Zee, dan belooft dit voor de toe-

, schouwers weer een groots spek-
itakel te worden.

•"• Eén ding is wel duidelijk gewor-
iden, twee van de drie betaalde
'professionals hebben nu definitief
de leiding genomen in de Holland
Surfpool.

Het afgelopen weekeinde stond
ook in het teken van de slalom en
course racing, waarbij Onno Tel-
lier en Olaf van Tol lieten zien wie
er de baas was in deze moeilijke
surfonderdelen.

Voor Van den Berg is de Hpl-
land Surfpool nog steeds een uit-
stekende training voor zijn pptre-
den in het World Cup-circuit,
waarvoor hij dit jaar nog in Sylt
(Japan) en in Scheveningen aan
de start komt.

Onze bijna profsurfer (hij is nog
steeds een beetje strandpachter
ook) Johan Driehuizen (zijn bij-
naam in de surfwereld is „De beer
van Zandvoort " behaalde het af-
gelopen weekeinde een fraaie
tweede plaats.

Wij zijn Zandvoorters genoeg
om Johan een eerste plaats toe te
wensen, uiteindelijk vaart hij
toch op „eigen water" zondag,
maar of hij dit kan realiseren in
het profgeweld is nog maar de
vraag.

Momenteel is daar nog geen
peil op te trekken, op de einduit-
slag dan, er zijn teveel elementen
die de einduitslag kunnen bein-
vloeden. zoals windstilte, mate-

riaalpech etc. Wij wensen Johan
succes dit weekeinde, en houd de
geel/blauwe kleuren hoog!!

Dames
Wanneer er over vrouwen ge-

sproken wordt in de surfwereld
dan is een andere Zandvoortse
naam niet weg te denken. Martine
van Soolingen gooit in de aparte
damescup hoge ogen, naast Yo-
landa de Jong en Anita Jansen.

Ook Martine succes, het belooft
een grandioos surfspektakel te
worden in de Zandvoortse bran-
ding.

Sonneweelde
Een ander grandioos spektakel

dat alweer voorbij is, bleek toch
voor de strandbevolking het
strandzaalvoetbaltoernooi te zijn
geweest.

In een sporthal die uitpuilde
werden afgelopen zaterdag de fi-
nalewedstrijden gespeeld.

Onze sportverslaggever bericht
hierover:

de tweede aflevering van het
zaalyoetbaltoernooi van de pach-
ters is een groot succes geworden.
Daardoor staat nu al vast dat vol-
gend jaar opnieuw dit kampioen-
schap wordt gehouden.

De finale-avond in de Pellikaan-
hal was goed bezocht en ook het
spelpeil was zeer redelijk, alhoe-

wel soms iets te fel.
Nadat nog enkele voorwedstrij-

den werden afgewerkt traden de
teams van Johnny en Take Five
aan voor de strijd om de derde en
vierde plaats. Het in de voorron-
den duidelijke favoriete Johnny
had te veel gegeven en was tegen
Take Five niet opgewassen. Tot
aan 4-3 kon Johnny het aardig bij-
benen, maar toen ging de betere
conditie van Take Five een
woordje meespreken en liepen de
mannen van coach Leijenhorst
uit naar een ruime en zeer ver-
diende 7-3 zege.

De finale ging uiteindelijk tus-
sen Sonneweelde en Thalassa.
Sonneweelde dat in de poulewed-
strijd een nederlaag kreeg te slik-
ken, herstelde zich prima en wist
tot de finale door te dringen. Tha-
lassa had in een eerder stadium
afgerekend met Johnny en vol en-
thousiasme startten beide teams
de finalewedstrijd.

Sonneweelde was vanaf het be-
gin de betere ploeg. Technisch
liep het wat vlotter dan bij Tha-
lassa dat het rneer van de inzet
moest hebben.Tot aan de tiende
minuut ging de strijd gelijk op,
maar toen knalde Marcel Schoort,
twee maal schitterend raak. Tha-
lassa kwam in het tweede gedeel-
te van de strijd meer aan aanval-
len toe, maar een zuivr schot ont-
brak. Met snelle counters voerde
Sonneweelde de stand op naar 4-0
door doelpunten van Jos v.d.
Meij. In de laatste minuut kon
Thalassa de eer redden: 4-1. Ho-
ger werd de score niet, hetgeen in-

hield dat de wisselbeker zeer ver-
diend naar het team van Sonne-
weelde ging.

Na afloop van de strijd reikte de
voorzitter van de strandpachters-
vereniging, Jaap Paap, de prijzen
uit aan de winnaars. De sportivi-
teitsprijs ging dit jaar naar pavil-
joen Zwemmer.

Paap bedankte de organisato-
ren, de scheidsrechtrs, en natuur-
lijk de deelnemers voor hun inzet.
Hij liet weten dat het succesvolle
toernooi volgend jaar zeker een
vervolg zal krijgen.

Proficiat Sonneweelde! maar
jullie moeten natuurlijk niet den-
ken dat de wisselbeker nu in pa-
viljoen 26 thuis hoort. Wel nee,
daar zullen jullie nog hard voor
moeten strijden in 1985, en dan
zien we wel wie de bl.., de beste
voetballers van 1985 in huis heeft.

Onze excuses aan het team van
Sonneweelde, door een misver-
stand met de fotograaf ging jullie
statiefoto de mist in.

Is er iemand die van het win-
nende team een foto heeft ge-
maakt? Dan graag even bij ons
bezorgen dan plaatsen we die
graag de volgende week in de
laatste strandkorrels van 1984.

Eén na laatste
Want ja, dit is alweer de één na

laatste strandkorrel. We zouden
natuurlijk nog wel door kunnen
gaan tot l oktober, maar traditie
is traditie, en wij klemmen ons in
dit opzicht vast aan de strandpo-
litie die ook vanaf half mei tot half
september op het strand opereert.

Wanneer er nog nieuws is dan
melden wij dit gewoon in onze ru-
brieken, net als de politie overi-
gens die toch winter en zomer een
wakend oogje,in het zeil houdt, of
zo u wilt op het strand let.

Dat wakend oog is maar goed
ook, want vorige week donderdag
werd opgemerkt dat zich op onge-
veer driehonderd meter uit de
kust een surfer in moeilijkheden
bevond.

Deze sportman kon het strand
niet meer op eigen gelegenheid
bereiken. De politie begaf zich on-
middellijk naar de surfer en heeft
hem de laatste tachtig meter naar
het strand gebracht. De 19-jarige
surfer verklaarde dat hij aan het
eind van zijn krachten was en het
op eigen krachten nooit gehaald
zou hebben. De mast en zeil met
giek werden later ter hoogte van

paviljoen 4 teruggevonden, de
jongen dreef namelijk alleen nog
maar op zijn plank en trachtte al
„roeiend" met zijn armen de kust
te bereiken.

Gevonden
De politie werd vrijdagmorgen

gebeld door een man uit Zoeter-
woude, die een enthousiast kano-
vaarder bleek te zijn. De avond te-
voren had hij echter zijn kano ver-
speeld voor de kust van Katwijk,
hij was omgeslagen, naar de kust
gezwommen, en weg boot. Hij ver-
zocht de politie naar het vaartuig-
je uit te zien.

En wat denkt u? Juist vrijdg-
morgen spoelde zowaar bij kilo-
meterpaal 68.500 de bedoelde ka-
no op het strand. De agenten heb-
ben die meegenomen naar de Ro-
tonde, waar de kanovaarder later
dolblij zijn eigendom heeft terug-
gehaald.

Nadat de Sonneweelders dolblij
zaterdagavond terugkeerden
naar hun paviljoen met de wissel-
beker, troffen zij daar echter een

' grote puinhoop aan.
Alles was overhoop gehaald en

er wordt een geldbedrag vermist,
door de politie wordt een onder-
zoek ingesteld.

Jammer, dit eind van een
feestelijke dag voor de Sonne-
weelders.

Misverstand
Trouwens een groot misver-

stand was ook het pak slaag dat
een jonge Duitser opliep. Hij had
op het strand al wel een uur naar
een surfplank compleet met mast
en zeil liggen kijken, die daar
maar onbeheerd rond dreef.

Hij besloot met zijn zusje samen
de plank uit het water te halen en
het zeil op te rollen. Toen ze daar
mee bezig waren werden ze over-
vallen door een 54-jarige Amster-

dammer, die plotseling opdook en
de surfplank als eigendom claim-
de. De Amsterdammr gaf de Duit-
ser een paar rake klappen, het
zusje vluchtte en waarschuwde de
politie.

Zowel zus als broer verklaarde
dat zij slechts de plank veilig op
het strand hadden willen bren-
gen. De boze Amsterdammer, die
was gaan eten en zijn hebben en
houwen in de branding had ach-
tergelaten werd ernstig door de
politie onderhouden over zijn na-
latigheid en agressiviteit. Men
laat nu eenmaal geen eigendom-
men onbeheerd op het strand
acher.

Wel beste mensen dat was het
nieuws zo'n beetje deze week. Nog
even melden dat 't Trefpunt weer
een invasie van wielrenners
wacht zondag, namelijk de deel-
nemers aan de Eurautex wed-
strijd en dat was het laatste deze
week. Nog een goede week!!!

Surfers aküefbij harde wind, en het lijkt altijd makkelijker dan het is. De meeuw heeft er veel belangstelling
voor. (foto: Frans Jongen)

Na jarenlange speurtodht eindelijk een goed onderkomen!
ZANDVOORT - Na jaren van onderhandelingen, be-

sprekingen en zoeken naar een andere huisvesting, kan
de Scoutinggroep Willibrordus gerust zijn. De gemeente-
raad is namelijk akkoord gegaan met het voorstel van
het college dertigduizend gulden te voteren voor een
nieuw clubgebouw.

Hierbij werd op de raadsvergadering nog eens ƒ 2500.-
gevoegd, omdat het op het laatste nippertje onmogelijk
was gebleken het nieuwe gebouw voor het genoemde be-
drag ook neer te zetten.

Vijftienduizend gulden van deze som zal ten laste van
het woningbouwproject Van Lennepweg worden ge-
bracht, en het resterende bedrag, zijnde ƒ 17.500.- zal in
vijftien jaar worden afgeschreven. De huursom voor de
scoutinggroep zal gebaseerd worden op de kapitaalslas-
ten, zodat er geen lasten voor de gemeente overblijven.

Leden van de Stichting Katholieke Jeugdraad en van
de scoutinggroep die op de publieke tribune deze raads-
vergadering bijwoonden, hebben opgelucht adem ge-
naald, „het nieuwe clubhuis kwam er aan".

Dit constateert ook John Lem-
nens, groepsvporzitter van de scou-
nggroep en lid van de werkgroep
ie zich heeft beziggehouden met het
oeken naar een nieuw onderkomen.
Hoewel de leiding al tien jaar in on-
erhandeling was met het gemeente-
estuur over de plaats en een nieuw
nderkomen, kwam de hele zaak in
en stroomversnelling toen bekend
'erd dat er drieëndertig premie-
uurwoningen zullen worden ge-
ouwd op het terrein Sophiaweg/Van
ennepweg waar momenteel „De
unker" van de padvinders zich be-
indt.

listorie
In mei 1974 betrok de scouting-
toep het voormalige consultatiebu-
eau voor zuigelingen en peuters aan
e Sophiaweg, nadat zij hun bunker
an de Kennemerweg moesten verla-
en om plaats te maken voor particu-
ere. woningbouw. „Nog geen half
ïar later, juist toen wij ons hadden
einstalleerd, kwam het bericht van
et gemeentebestuur dat wij op-
tieuw moesten verkassen, omdat
ok hier woningbouw werd gepland.
'u bleek dat achteraf niet zo'n vaart
e lopen, wij hebben er dus tien jaar
ezétén, maar in het begin weet je
at niet. Je weet alleen dat je moet
erhuizen, zodra de woningbouw-
lannen rond zijn en ieder jaar bij het
tigaan van weer een huurcontract
an een jaar, werd door ons bij het
ollege geïnformeerd waar en wan-
>eer wij moesten vertrekken.
Wij zijn ettelijke malen bij de vroe-

gere wethouder Van der Mij e geweest
en werden dan naar huis gestuurd
met de mededeling „dat het zo'n
vaart niet zou lopen", nou het laatste
jaar zat die vaart er wel in en wij heb-
ben dan ook heel wat besprekingen
en onderhandelingen achter de rug",
vertelt Lemmens.

Stroomversnelling
In februari 1983 werd de scouting-

groep in kennis gesteld van de wo-
ningbouwplannen en er volgde een
gesprek met de „bouwgroep" van de
padvinders, (John Lemmens, Evert
en Jeroen Bluys en Jan Berkhout)
met de heren Jongsma, Smits van
PW, Sandbergen van huisvesting en
De Boer sport- en jeugdzaken.

.. i ^^m,
l "^

Het noodgebouw aan de Sophiaweg,
afgebroken.

toch gezocht moest worden in afge-
dankte bouwketen en dergelijke.
„Het bedrag dat de gemeente voor
ogen stond, zo'n twaalfduizend gul-
den, bleek een lachertje. Wij zijn te-
ruggegaan naar de wethouder dat wij
onder de dertigduizend gulden niets
konden vinden. Jongsma heeft toen

dat door de padvinders „De Bunker" werd genoemd dat eerdaags wordt
Foto: Frans Jongen

Over deze huisvesting zullen de padvinders omstreeks half oktober
(als alles mee zit) kunnen beschikken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhoul. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hooldkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, lel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: f 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per hal! jaat, ƒ 34.50 per jaar.
Voor poslabonnemenlen gelden andere
tarieven.

Kantoor Ztndvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. lel. 02507-17166, Postbus 26.
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-1B.OO uur. dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant nlit ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.
Hedadl*: Dick Piet (chef). Margreet
Ates.

„Na dit gesprek hebben wij maan-
den niets gehoord, wel werd door ons
aangedrongen op een schriftelijke be-
vestiging van het gesprek, maar er
gebeurde niets. Door de raadsleden is
in september vorig jaar gevraagd hoe
ver het nu was met de gesprekken
tussen ons en de wethouder en het
antwoord luidde „Dat de zaak in be-
handeling was".

Begin van dit jaar werden wij plot-
seling weer uitgenodigd voor een ge-
sprek, men wilde ons de huur opzeg-
gen, maar contractueel behoort de
gemeente het contract op te zeggen
vóór l januari, waarna wij dan per 31
maart het jaar daarop moeten ver-
trekken. Wel het was al januari ge-
weest, dus wij zaten riant tot 31
maart 1985", vertelt Lemmens.

Niet dat de scoutinggroep van plan
was om woningbouw in welke vorm
dan ook tegen te werken, maar men
moest wel een vervangende huisves-
ting hebben en die was nergens te
vinden.

Als vervangende ruimte werd ge-
noemd het voormalige clubgebouw
van de scoutinggroep De Zeedistels,
doch dat verkeerde in zo'n slechte
staat van onderhoud dat de Willi-
brordusgroep hier weinig voor voel-
de. Wel wilde men het gebouw van de
Zeedistels kopen, om dan de nog goe-
de onderdelen te gebruiken voor een
kleine berging op het terrein van de-
ze voormalige groep aan de J.P.
.Thijsseweg, waar de Willibrordus-
groep zich zal vestigen.

Inmiddels trok de bouwgroep van
Willibrordus door het land op zoek
naar een geschikte huisvesting, die

toegezegd dat dit bedrag wel ak-
koord zou zijn, maar opnieuw werd er
niets bevestigd", herinnert Lemmens
zich.

Inmiddels was het premie-C koop-
woning-project zover gevorderd dat
bezwaarschriften konden worden in-
gediend. De Stichting Katholieke
Jeugdraad Zandvoort reageerde
alert en diende een bezwaarschrift in.

Gehannes
Toen begon wat door Lemmen;

plastisch wordt uitgedrukt als „ge
hannes" met het gemeentebestuui
pas goed. „In eerste instantie werc
ons bezwaarschrift door ambtenarer
op het raadhuis een „lachertje" ge
npemd, het zou toch niet ontvanke
lijk verklaard worden. Toen bleek
echter dat wij wel degelijk gelijk zou-
den kunnen krijgen, werden wij opge
beid met het verzoek „trek in dat be-
zwaarschrift, jullie brengen de wo-
ningbouw in gevaar".

Dat wilden wij echter wel doen.
maar wij wilden verzekerd zijn van
bepaalde voorwaarden, en zo lang wij
niets zwart op wit van het gemeente-
bestuur ontvingen, voelden wij er
niet veel voor. Dat hebben wij dan
ook gezegd".

Om een lang verhaal kort te ma-
ken, uiteindelijk stelde de scouting-
groep de voorwaarden pp waaronder
de leiding de verhuizing naar de
Thijsseweg accepteerde, dit stuk
werd door wethouder Jongsma op 11
mei 1984 voor akkoord getekend,
waarop het bezwaarschrift werd inge-
trokken.

Raadsleden kregen van een en an-
der de lucht en stelden lastige vragen
in de commissievergadering van juni,
vragen die wethouder Jongsma niet
direct wist te beantwoorden, reden
waarom het voorstel werd aangehou-
den, ook al omdat de commissieleden
van mening waren, dat men in een
commissievergadering niet over een
krediet kan beslissen, dit behoort de
raad te doen.

Duurder
Inmiddels was de voordelige aan-

bieding van een nieuw clubhuis al
weer verlopen, en kon men slechts
met moeite een andere aanbieding
bemachtigen. Het betreft nu een aan-
bieding van de firma Dispon uit Har-
derwijk, een dochter van Slokker BV,
die uitging van ƒ 35.000.- plus BTW.

Het gehele project zou dan ƒ 37.500
gaan bedragen en dat was veel te
hoog. „Wij hebben als bouwgroep de-
ze firma iets onder druk gezet, en het
is dan gelukt om uiteindelijk tot
overeenstemming te komen voor een
bedrag van ƒ 32.500,- all-in. Gelukkig
dat de raad akkoord gegaan is. Wij
kunnen nu beginnen, en hopen half
oktober aan de Thijsseweg te kunnen
openen."

Deze opening zal met de nodige
feestelijkheden gepaard gaan. Niet
alleen is er voor de scoutinggroep een
einde gekomen aan alle onzekerheid,
maar kunnen alle groepen, zoals de
meisjes en Rohan's nu in één „bun-
ker" worden ondergebracht. „Voor
ons is het natuurlijk een geweldig
vooruitzicht alle honderd leden ein-
delijk gezamenlijk te kunnen huis-
vesten", aldus John Lemmens.

Margreet Ates

Geen padvinders
ZANDVOORT - In de krant

van vorige week door ons ge-
meld dat het circuitterrein na de
Grand Prix door de padvinders
van Zandvoort zou worden
schoongemaakt.

Dit blijkt een verkeerde voor-
lichting van een van de mede-
werkers van het circuit geweest
te zijn. In verband met de onkos-
ten wordt het circuitterrein nu
in eigen beheer schoongemaakt.
Padvinders die hier vroeger een
extraatje mee verdienden, doen
dit de laatste twee jaar niet
meer.

Gespreksgroepen over opvoeden
HAARLEM - Voor ouders van

peuters van 2 tot 4 jaar start de
RIAGG Zuid-Kennemerland, samen
met de Kruisvereniging Haarlem,
eind september weer gespreksgroe-
pen over opvoeding. In deze ouder-
groepen, waar iedere vader of moeder
van een peuter welkom is, worden er-
varingen uitgewisseld en wordt infor-
matie gegeven over zaken die bij kin-
deren in deze leeftijd voorkomen.
Duur: 6 avonden van 2 uur. Kursus-
geld: ƒ 20,- per persoon of ƒ 25,- per
paar, koffie en informatiemap inbe-
grepen. Opgave en informatie: bij het
konsultatiebureau, via de folder in de
speelzalen of tel. 023-319325 (RIAGG
Zuid-Kennemerland).

Voor ouders van oudere kinderen
wordt op woensdagavond een cursus
georganiseerd over omgaan met kin-
deren van 4-12 jaar. Deze cursus be-
staat uit negen bijeenkomsten van

2'/2 uur en 2 a 3 maanden later een
terugkom-avondJiEr zal gepraat wor-
den over hoe ouders hun kinderen
vertrouwen in zichzelf kunnen geven,
hoe ouders en kinderen beter naar el-
kaar kunnen luisteren, en hoe ze met
ruzies in huis kunnen omgaanj pej.
cursus doen minimaal 8 en maximaal
14 mensen mee.

Kursusgeld: ƒ30,- per persoon of
ƒ 35,- per paar inclusief koffie en kur-
susmateriaal. Opgave en informatie:
bij de afd. Jeugdzorg (MOB) van de
RIAGG Zuid-Kennemerland, tel.
023-319325.

Op woensdag 12 september wordt
voor beide groepen een informatie-
avond gehouden om 20.00 uur op het
Wilhelminapark 6 te Haarlem.

Voor ouders van peuters in Zand-
voort is het mogelijk om deze ge-
soreksgroep in Zandvoort te volgen.

WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023- ,
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847. •
POLITIE: telefoon 13043. - • • ".-•-,
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-.'fi
LAND: ongevallen tel. 023-319191. . ••
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT, Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of;
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.

DIENSTEN
WEEKEND: 8-9 september 1984
HERVORMDE KERK, Kerk-
pleiii:
zondag 10.00 uur: ds. J. A. van
Leeuwen. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: drs. H. Plomp.
Ouderkerk. Kindernevendienst,
crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugslraat 15
Zaterdag 10.45 dienst Nieuw Uni-
cum; zondag dienst verzorgd
door eigen leden. Thema „Bo-
men": dinsdag 20.00 uur kader-
bespreking.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
zaterdag 19.00 uur: E.V. met or-
gel/samenzang.
Zondag 8.45 uur: stille viering.
10.45 uur: hoogmis met St. Caeci-
liakoor. thema ,,Laat elkaar
nooit vallen".
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlwcg- 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst
ds. J. Overduin.
Zondag 19.00 uur: zendings-
avond.

BURGERLIJKE

Geboren:
Johannes Teunis Evert, zoon van
Fransen, Johannes H. en Maerten,
Dina E.

Gehuwd:
Determann, Leonardus en Hilbers,
Johanna P. Krouwels, Paulus G.M.
en Stenger, Karoline G. Van der Vel-
de, Johann D. en Bronkhorst Angela
B. De Froe, Steven A.J. en Weber, Al-
berta M. Penning. Richard en Van
den Brink, Caroline E. Hausel, Torn
en Krielaart, Jacqueline.

Overleden:
Jonker, Robert Jan. oud 59 jaar.
Maas, Pieternella M., oud 90 jaar.

Datum
6 sept.
7 sept.
8 sept.
9 sept.
10 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.

HW
01.21
02.31
03.12
03.43
04.22
04.59
05.29
05.51

LW
09.22
10.40
11.45
13.28
00.11
00.48
01.29
02.07

HW
13.59
14.57
15.36
16.08
16.39
17.31
17.48
18.14

LVV
21.53
22.58
23.39

is.io
13.44
14.05
14.11

Maanstanden: maandag 10 septem-
ber VM 09.01 uur.
Springtij: dinsdag 11 september NAP
+ 107 cm.

Sportprogramma
VOETBAL
Zondag: Zilvermeeuwen--Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Zaandam;
DSC '74—T2B 14.30 uur te Haarlem: zaterdag: De Kcnnemers-Zand-
voort '75 te Beverwijk.
HANDBAL
Zondag: dames Bato-ZVM 11.30 uur: heren Concordia--ZVM 15.00
uur.
BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames—Hoofddorp 16.45 uur, Pellikaanhal; Lions he-
ren-Hillegom 20.30 uur. Pellikaanhal.
HOCKEY
Zondag: Zandvoort dames-Leiden 13.00 uur. Duintjesveld; Reigers he-
ren- Zandvoort.
ZAALVOETBAL
Vrijdag Pellikaanhal: 19.00 uur TZB 3-Sekura 2; 19.45 uur TZB 8-
Kalmthout 3: 20.30 uur Zandvoort Noord 2-De Meer 2: 21.15 uur Hong
Kong-DIO; 22.00 uur Zandvoort Noord 4-Koppers OG 4.
Maandag Pellikaanhal: 21.00 uur TZB 5-BSM 2; 21.45 uur Zandvoort-
meeuwen 2—Meervogels 2; 22.30 uur TZB 7-TZB 6.
Dinsdag Pellikaanhal: 19.00 uur Zandvoortmeeuwen A jun. 2-Schalk-
wijk; 19.45 uur Zandvoort Centrum—HG Snackhuis; 20.30 uur Zand-
voort Centrum 2—Hillegom 3: 21.15 uur Zandvoortmeeuwen 2—Sea
Gulls 2; 22.00 uur Zandvoort Centrum 3-HD '80 2.



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1984 PAGIN

,HERTOG' . . .
't is puur, 't blijft puur!

Met ROOMIJS bedoelen
wij

ÓÓMIJS
4.95

AART VEER
GROENTEN en FRUIT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. l 44 04

I n tal van smaken
Een héle l i ter
t i jdeli jk
(ook voor diabetici)

schoner!

al uw kleding en gordijnen,
vioeddeden, dekens, slaap-
zakken

»tomerij/dry claanlng

Z*ndvooft: Grot» Krocht 21
H»»m»tede: 2«ndwooru«li»n 69

Bloemsndaal: Bloem«nd»«l»«w«g23
Haarlem: Jan Gijienkod* 163

Wol en
handwerk

BERENDINA
PINGOUIN MATERIALEN:

o.a. donzige acryl voor 2.95 per bol (7 è 8 bollen

per°boTn trU'K NieUWe gemêleerde draad f 4.95

HERFSTBOEK
Wij brengen

FOUS™RJN -= '"»"• - -
Exclusief voor Zandvoort •

LANARTE HANDWERKEN, nu ook
Pakketjes „Liefde is " "

POPPA MODE, popjes plus losse patronen
om te breien en te haken

JAPANS BORDUREN metinlichtingen
en demonstratie staan wij klaar.

met exclusieve modellen: f 6.50.

KADOTIEK

„de schatkist"
DE VAKANTIES ZIJN VOORBIJ.

De kadotijd komt weer aan!
U kunt beter nu alvast beginnen met
uw inkopen dan te wachten tot de

,,dure" maand weer daar is.
Op verzoek verpakken wij graag uwkadootje

in St.-Nicolaas- of kerstpapier.

Voor prachtige

boeketten

\ BLOEMEN-

f MAGAZIJN

„Erica „
Grote Krocht 24 - Zandvoort

,
Tel. j 43

Lida Bromet Mode
gaat verhuizen.

Lida Bromet Mode
Lida Bromet Mode gaat verhuizen, het is niet anders!
Na vier jaar blijkt dat de zaak aan de Grote Krocht toch te klein wordt, daarom

volgt in oktober de verhuizing naar het riante pand Haltestraat 19.
Een en ander mag echter geen enkel beletsel zijn om nu al vast aan de Grote Krocht

een kijkje te nemen, want . . . de nieuwe collectie is bijna binnen.
En de nieuwe mode is om van te watertanden, supervrouwelijk, terug van wegge-

weest onder andere de slanke rok, slankgeknipt of slankvallend, met en zonder loops-
plit.

Uitgebreid is ook de collectie mantelpakken, met korte of langere jasjes of met
blouson.

Uiteraard hoort hier een blouse bij. „Nergens is de collectie zo groot als bij ons",
meldt Lida Bromet trots. Wollen, zijden of katoenen blouses in de nieuwste tinten.
Met ruimvallende mouwen, met kleine geraffineerde details, een zeer ruime keuze.

Truien en vesten is een hoofdstuk apart, beeldschone jumpers van superzachte wol
met wijde mouwen, of een sportieve trui op een pantalon, want ook voor de laatste
broekmode kan men bij Lida Bromet terecht.

Ondanks de aanstaande verhuizing draait de zaak gewoon door, en nu is misschien
wel de juiste tijd dat exclusieve winter of najaarsensemble uit te komen zoeken,
straks is het misschien al „weg".

Lida Bromet is geopend van 10.00 -17.00 uur, dagelijks behalve op maandagmor-
gen.

Het adres tot 13 oktober: Grote Krocht 19, tel. 17878.
Alles voor de vrouw in de maten 36-44.

HEBIWAW HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20 b

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht

modieus, prijsbewust,
in één assortiment
dat is onze omvangrijke
monturenkollektie!

Bekijkt u onze brillenkollektie maar
eens op uw gemak, want daar zit
beslist iets bij dat voortreffelijk
bij u past.

;*"<«

focht29.tei.niuc,

^

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

PENS
400 gram

BLIKVLEES
voor hond en kat, 3 voor

KATTEBROKJES
7 smaken, 500 gram

lid ditoevo

De nieuwe

KANTOORAGENDA'S
voor 1985 zijn er weer!

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN
• STRIPBOEKEN • KANTOOR-
ARTIKELEN • ROOKWAREN
STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

De Krocht
Grote Krocht 77 - 2042 LT Zandvoort

Wacht niet op onze verhuizinq
wantde WINTERKOLLEKTIEisnu
reeds aanwezig op de Grote Krocht

Grote Krocht 19 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 78 78

BIJNA ALLE
WINTER-, ZON- EN

SNEEUW-REISGIDSEN
ZIJN BIJ ONS BINNEN.

Haalt u ze gratis bij:

REISBUREAU

KERKMAN
GroteKrcchtZO. Tel. 02507-13203.
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TONDERDEN ZANDVOORTERS BELEEFDEN VROLIJKE AVOND

Amateurs zetten hun beste beentje voor
ZANDVOORT — En toen viel het licht uit. Midden in de act van

im Vermeulen en Conty. Terwijl beide hondenvangers bezig waren
mn vehikel aan de gang te krijgen waarmee ze de bedaard wachten-
Ie boxer zouden vangen, begaf de stroomvoorziening het in de volle
ircustent van Rigolo, zaterdagavond tijdens de galavoorstelling die
verd gehouden door Zandvoortse ingezetenen voor Amnesty Inter-
latipnal, afdeling Zandvoort.

Wie ook maar even heeft gedacht „dit i« het einde, hier komt pa-
liek van", kwam bedrogen uit, want het publiek was gekomen om
;ich te vermaken en dat deed het, licht aan of uit, het deerde niet.
Spontaan begon het muzikale trio onder leiding van Dico van Put-

,en afrikaanse junglemuziek te spelen, geassisteerd door iemand uit
et publiek, die met veel verve improviseerde op een bekend thema,
et zo lang tot Menno Hoezee het defect had opgespoord en het licht

veer aan ging.

De reactie op dit onvrijwillige
ntermezzo typeerde meer dan
ets anders de sfeer zaterdag-
ivond waar ruim driehonderd-
ijftig Zandvoorters (meer pu-

Dliek kon niet in de tent), zich
costelijk hebben( geamuseerd
net de vertoningen van hun me-
leburgers.

Want ga er maar eens aan
taan, op te treden in een piste
p een dikke laag zaagsel, zeker
ien centimeter, en dan acts op te
/oeren voor een enthousiast pu-
jliek. Pistekoorts was enkele ar-
iesten dan ook niet vreemd.
Organisatoren Wim Peeters en

3ick Hoezee hadden een wervelend
rogramma opgezet, waarin de Zand-
oorters al dan niet een solo-act ten
este gaven, of werden geassisteerd
oor het eigen circuspersoneel.
Bijzonder knap en vertederend was
e voltige van leerlingen van manege
'hilip Drost. De jeugdige amazones
eden zo vreselijk hun best, en dat
erwijl de piste aanmerkelijk kleiner
as dan de ruimte die ze normaliter

ot hun beschikking hebben in de
nanege. Knap zoals deze jonge kin-
eren op en af het paardje klommen
n hun oefeningen ten beste gaven.
Ze werden direct gevolgd door goo-

helaar Minko Meerburg, die teza-
nen met de knappe Valerie en met
ehulp van gasten uit het publiek
en knap staaltje van verdwijnen te

;ien gaf.
Dolkomisch was het nummer van

:iara met koe Coba. Dat Klaartje
ampte met lachbuien, verhoogde al-

een maar de vrolijkheid, evenals de
ondspuitende chocolademelk.
Hierna kwam een nummer met kip-

en, waarbij een vertegenwoordig-
ter van Duysterghast assisteerde.

Hanna den Oude gedroeg zich alsof
e dagelijks kippen en geiten van glij-
anen laat afglijden en had duidelijk
elf meer plezier dan de kippen die
et al kakelend en met veel gefladder

ZANDVOORT - Het college
•an b en w heeft in een schrijven

aan het college van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Holland
.angedrongen nu op korte ter-
nijn een ontheffing te verlenen
oor de Grand Prix in het kader
an de wet geluidhinder.

Deze ontheffing is ondertussen
[ringend noodzakelijk geworden
mdat geen nieuwe bouwprojek-
en kunnen worden gestart zo-
ang door GS geen standpunt is
epaald met betrekking tot de
jrand Prix. „De tijd dringt, wij
.ebben de projecten klaarliggen,
.et wachten is op het verlenen
an de toestemming," zegt wét-
ouder Jqngsma, hierbij doelend
p de projekten Van Lennepweg,

De Schelp en Sterre der Zee.

protesteerden en het in hun nacht-
hok prettiger vonden.

Hierna volgde het nummer van
Miss Diana en mr. X. Ondanks het
feit dat mr. X echt zelf een bierflesje
kan openen lukte het hem niet zich
van de boeien te bevrijden, ondanks
het telwerk van spreekstalmeester
Toonen, die, dat mag zeker niet on-
vermeld blijven, zich bijzonder op
zijn gemak voelde en een vlotte bab-
bel in huis had wanneer er iets uit de
hand dreigde te lopen.

Er waren ook verschillende knappe
acts, zoals die van de sterke mannen
anno 1900.

In slechts enkele dagen hadden
Marco Termes, Charles Moerenburg,
Rob Bouman, Wim Peeters en Wil
Preenen de tijd gehad om hun act in
te studeren. Ondanks de toen al op-
gelopen blauwe plekken, verliep deze
act geweldig en veel lachtranen

De sterke mannen uitgerust met vervaarlijke knevels, één van de
succesnummers van de afgelopen voorstellingen.

Foto's Frans Jongen.

Amazones van Manege Philip Drost in hun vertederende voltige

College dringt aan op
ontheffing Grand Prix

Het is namelijk niet ondenkbaar
dat, wanneer deze verklaring door
GS wordt afgegeven, door het Hoofd
Inspectie Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne (HID) dr. Copier, hierte-
gen een AROB-procedure wordt aan-
gespannen. Mocht de HID dit proces
winnen, dan is in Zandvoort wo-
ningbouw onmogelijk geworden tot
het jaar 1988 wanneer het contract
met de Cenav, de circuit-exploitant
verloopt.

Ontheffing

WONINGBOUW
STAGNEERT

DOOR
HOUDING GS

Ook wanneer GS een „verklaring
an geen bezwaar" zou verlenen
oor deze woningbouw, zonder dat
:n ontheffing voor de Grand Prix
ordt verleend, dan vindt het colle-

e dit een te wankele basis om de
oningbouw te starten.

Het circuit van Zandvoort moet na-
melijk van GS van Noord-Holland
met ingang van l januari 1988 aan de
wet geluidhinder voldoen. Dit bete-
kent dat alle races niet meer dan 55
dBo-geluid mogen produceren. Voor
de formule-1 race (de Grand Prix) is
dit niet mogelijk. Daarom is door de
Cenav ontheffing aangevraagd voor
de Grand Prix.

Het principebesluit van GS is be-
kend, een meerderheid van de staten-
leden zijn tegen het verlenen van de-
ze ontheffing. Dit zou betekenen dat
de Grand Prix vanaf 1988 niet meer
verreden zou mogen worden. Dé be-
langrijkste activiteit zou dan uit
Zandvoort verdwijnen, hetgeen voor
inwoners Van de badplaats zelf en de

ondernemers een grote financiële
aderlating zou betekenen. De inkom-
sten van het circuit in de gemeente-
kas bedragen ieder jaar meer dan een
half miljoen, terwijl ook rapporten
van de Kamer van Koophandel heb-
ben aangetoond dat de ondernemers
in Zandvoort een aardig graantje
meepikken. Helemaal wanneer het
een slechte zomer is, zoals dit jaar het
geval is, dan is de Grand Prix in staat
veel voor de inwoners van Zandvoort
goed te maken in financieel opzicht.

Omdat het circuit in de huidige op-
zet een bestaande situatie is mag het
tot l januari 1988 (de datum waarop
het huurcontract met de gemeente
verloopt) voorlopig blijven voortbe-
staan. Daarna zal het moeten vol-
dqen aan de eisen die in de wet ge-
luidhinder zijn vastgelegd.

Woningbouw

Niet alleen het circuit, ook nieuw-
bouw van woningen moet nu voldoen
aan de regels van de wet geluidhin-
der, reden waarom in Zandvoort de
woningbouw stagneert, omdat nog
niet bekend is welke situatie ont-
staat na l januari 1988, dit hangt af
van het ia dan nee verlenen van een
ontheffing voor de Grand Prix.

moesten na afloop door het publiek
worden weggeveegd.

Bijzonder knap de act van The
Broods, zes frêle en een fors uit de
kluiten gewassen „ballerina", die het
ballet New York, New York met veel
verve brachten. Een daverend ap-
plaus oogstten zij met dit nummer.
Een oenbaring was ook zondermeer
het optreden van politieman Bar-
menthlo die over een stem beschikt
die klinkt als een klok. Met zijn jazzy
nummers die uit volle borst werden
meegezongen, steeg de sfeer m de cir-
custent tot ongekende hoogte.

De act van Vermeulen als honden-
mepper was eveneens geslaagd, want
nadat het voertuig van de vangers
letterlijk uit elkaar was gesprongen
en gebarsten, werden beide meppers
door de hond de tent uitgejaagd.

Het licht viel eveneens uit bij de
paardendressuur waaraan Netty
Smit medewerking verleende, geluk-
kig liep dit allemaal goed af, doch het

Zolang door GS de vereiste verkla-
ringen niet zijn afgegeven stagneert
de woningbouw. Het gemeentebe-
stuur vreest nu dat de bouwgrond
door de stagnatie te duur wordt voor
sociale woningbouw en overwegen
zelfs het indienen van een schade-
claim bij GS.

Ook is het voor de circuitexploi-
tant onmogelijk nu reeds voor de
overige races geluidwerende maatre-
gelen te treffen, omdat deze er weinig
voor voelt het terrein te huren wan-
neer geen GP verreden mag worden.
Eveneens stagatie bij het treffen van
geluidwerende maatregelen, dus.

Voor de Cenav zijn namelijk inves-
teringen mogelijk die de geluidhin-
der kunnen terugdringen tot het aan-
vaardbare niveau van 55 dBo.

Door het college van Zandvoort
wordt nu in een schrijven aangedron-
gen het principebesluit te herzien, en
alsnog de ontheffing te verlenen voor
deGP.

In hun schrijven wijzen de vroede
vaderen van Zandvoort ten overvloe-
de op het standpunt van de CDA-sta-
tenfractie, die wordt gedeeld door de
raadsfractie van het CDA van Zand-
voort, dat de woningbouw in Zand-
voort geen belemmering mag onder-
vinden door besluiten over de GP.

Hoewel bekend werd gemaakt dat
het college van GS zich dinsdag over
deze kwestie m haar vergadering na-
der zou beraden en een uitspraak zou
doen, is tot op het moment van slui-
ting van de persen, nog geen officiële
verklaring bekend.

Er wordt wel gesproken over op-
nieuw een week uitstel in verband
met nadere bestudering van rappor-
ten. Uitstel dat voor Zandvoort wel
eens zeer nadelige gevolgen kan heb-
ben voor de woningbouw, met name
het projekt Van Lennepweg.

Verhuisplannen
ennisclub

'ervolg van pag. l

e uitnodiging is gedaan, wordt een
erkeerd beeld geschapen, dat is niet

nijn bedoeling geweest", was het
erweer van Flieringa in de commis-
evergadering.

Onderhandelingen
Methorst betoogde dat het de taak

an het gemeentebestuur is druk op
et bestuur van de golfclub uit te oe-
nen, zodat de tennisclub (een club
iet 900 leden, waarvan 68% Zand-
oorters) op haar oude stekkie kan
.ijven. „Regeren is vooruitzien,
laar ik vind dat u te ver vooruit
opt, dat terrein is in de eerste
aats bestemd voor woningbouw",
dus de liberaal.
Steun ontving hij van Aukema
'vdA) en Ingwersen (CDA) die bei-
en van mening waren dat de wét-
ouder verder gesprongen was dan
jn polsstok lang is. „Dit behoort ei-
enlijk in rip portefeuille Ruimtelijke
rdening en wat denkt u van sport-
aken?" informeerde Aukema liefjes.
Als wethouder Onderwijs echter
ehoort Flieringa er straks op toe te
en dat het gebouw van de mavo (ei-
endom van het Rijk) goed wordt be-
eerd, vandaar zijn „brainstorming"
iet de tennisclub.
Bovendien bekende Flieringa dat

ij slechts eenmaal dit balletje in een

collegevergadering naar voren had
gebracht, doch dat hij „weggesmas-
hed" was met de kreet „woning-
bouw".

Dat de wethouder „de kat op het
spek gebonden had" in dit geval de
golfclub attent gemaakt had op het
feit dat er misschien in Zandvoort
wel een andere accommodatie en ba-
nen te vinden zijn voor de tennisclub,
werd door Flieringa krachtig ont-
kend. ,

Slechts het bestuur van de tennis-
club was verantwoordelijk voor het
naar buitenbrengen van deze mpge-
lijkheid. Hij had slechts zeker willen
zijn dat hzj niet voor niets in het
strijdperk trad. „Ik wilde alleen ze-
kerheid dat ik niet in mijn hemd zou
komen te staan wanneer deze plan-
nen eventueel doorgang zouden vir-
den.

Het zou wat moois zijn als ik dan
tot antwoord zou krijgen „Mijne he-
ren, het is een leuk idee, maar wij
voelen er niets voor".

Momenteel dus slechts „brainstor-
ming" van de wethouder, voorlopig
gaan de mavoleerlingen nog naar
school en spelen de leden van de ten-
nisclub op het gehuurd terrein van de
Kennemer Golfclub.

Duinbrand
ZANDVOORT - In de duinen tus-

sen de golfbanen en de spoorlijn heeft
op zaterdag een brand gewoed die
ongeveer 30 vierkante meter beplan-
ting verwoestte. De brandweer was
het vuur snel meester, waardoor uit-
breiding van de brand kon worden
voorkomen.

Hoofd van politie beslist
uiteindelijk over doorgaan
autoraces op het circuit

ZANDVOORT - Wie beslist nu ei-
genlijk of tijdens een Grand Prix een
helicopter wordt ingezet of niet, of de
race wel doorgaat of dat er moet wor-
den gestopt. Deze vragen kwamen
vorige week naar voren tijdens een
vergadering van de commissie voor
algemene zaken en ruimtelijke orde-
ning.

,, In normale gevallen wordt door
de wedstrijdleiding, het hoofd van de
brandweer en het hoofd van de poli-
tie besproken welke maatregelen
worden genomen", aldus korpschef
H.J.A. Menkhorst van de Zandvoort-
se politie. Met dit antwoord waren
verschillende commissieleden nog
niet helemaal tevreden. Zij wilden
precies weten wie nu eigenlijk de be-
slissingsbevoegdheid had om in te
grijpen in het hele gebeuren.

Na wat heen en weer gepraat bleek
de zaak als volgt in elkaar te steken:
de burgemeester geeft vergunning
voor de race af. Diezelfde burgemees-
ter is hoofd van de politie, maar in
zijn plaats treedt de korpschef op.
Mocht de nood aan de man komen,
dan kan de korpschef de vergunning
voor de race intrekken. Hieruit blijkt
dat bij tegengestelde belangen, het
hoofd van de politie altijd kan ingrij-
pen.

Menkhorst vertelde overigens dat
het bij de gebeurtenissen voor het be-

gin van de Grand Prix niet nodig was
geweest om op een of andere manier
in te grijpen. De nodige ambulances
konden snel naar en van het circuit
komen, terwijl ook de verwondingen
van de slachtoffers niet zodanig wa-
ren, dat van kritieke situaties kon
worden gesproken.

Hotelgast op de
vuist

ZANDVOORT - Een 35-jarige
man uit Utrecht die zelf de hulp van
de politie had ingeroepen bij een ge-
schil met een hoteleigenaar, is in bij-
zijn van de politie de hoteleigenaar te
lijf gegaan. De agenten moesten ge-
weld gebruiken om de man uiteinde-
lijk mee naar het bureau te krijgen,
omdat hij weigerde het hotel te verla-
ten. Op het bureau vertelde de inmid-
dels gekalmeerde Utrechtenaar dat
de ruzie was ontstaan omdat de ho-
teleigenaar weigerde hem zijn eigen-
dommen, te weten tien cassetteband-
jes, een paar damesschoenen, een
stretchbed en een schrijfmachine, te-
rug te geven. Hij deed aangifte van
verduistering en mocht na het ver-
hoor op het bureau weer naar huis.
De hoteleigenaar heeft aangifte ge-
daan van mishandeling. Hij hield een
dikke neus over aan het incident.

angstige gezicht van Netty sprak
boekdelen.

Uiteraard waren de clowns niet ver-
geten. Joustra en Ingwersen hadden
dit wel heel moeilijke nummer op
zich genomen. Dat zij in de politiek
wat beter uit de verf komen, deed
niets af aan deze prestatie.

De avond werd besloten met zang
van een wel zeer uitgedund Zand-
voorts Mannenkoor, maar plaats-
ruimte was er dan ook niet.

Het grote succes van deze avond
heeft de initiatiefnemer Wim Peeters
ertoe gebracht zijn gedachten te la-
ten gaan over een herhaling volgend
jaar. Een gedachte die steun en me-
dewerking verdient, want ook zon-
dagmiddag heeft een groot aantal
kinderen en ouderen van de voorstel-
ling genoten.

MARGREET ATES

EHBO-cursus
ZANDVOORT - Het Nederlandse

Rode Kruis, afdeling Zandvoort,
geeft in de komende wintermaanden
wederom een EHBO-cursus. Deze zal
starten op donderdag 6 september.

De lessen zullen worden gegeven in
hotel „Keur", Zeestraat 49. Aanvang
20.00 uur.

Opgave voor deelname en eventue-
le verdere informatie op de eerste
cursusavond.

De herhalingscursus zal beginnen
op maandag 10 september, eveneens
om 20.00 uur in hotel „Keur".

WONINGBOUW c.q. HUISVESTING - blut/ een zorgelijke
zaak -- helemaal wanneer na passen en i/ictcn nuy opt'ii loka-
ties blijken te zijn en de zo noodzakelijke ontheliuun n en cjoed-
keuringen van de provincie blijven uit»

Daarom is het college in de pen geklommen en diciijt ,s< iiade-
claims bij diezelfde provincie te deponeien otnclal nu al
maanden gewacht wordt - de Ie bouwen woningen /wu'.s n j n
verkocht l Slokker) - en, mocht het allemaal H.Y/ luncjei gaan
duren -- de toekomstige huiseigenaren ;/aw/»(7// lu/i
moeten gaan afsluiten waarvan de rentepe/cetiUu,!'-* hotjer lig-
gen dan enkele maanden geleden - icanl ook een hi/pnttieek-
garantie is slechts voor een bepaalde pennde </<'idi(j laqi\c!i
dus de ongerustheid van de dorpsbestuuidcr - en de i> i ilaliet,
over het herhaaldelijk uitstellen van een üe/tnttui Insluit <n er
de toekomst van het circuit en de Grand Prn»

De huisvesting van het wijkceritnnn m een goede acconuno-
datie zit eraan te komen -- tenminste het projekt / s gegund aan
de IBB Kondor groep uit Leiden. Niet dat dc;,e aniuiemer liier-
van op de hoogte was - op maandag 3 september innui goed
volgens het persbericht van de gemeente i.s het uu/i Je Iaa(/t>l
inschrijvende, de IBB Kondor gegund - dut, dat u ns een aardig
nieuwtje voor de heer Verberne - nog niet bekend /.s wanneer
met de bouw gestart wordt - maar wel spoedig du^ gloort er
hoop voor alle betrokkenen*

Dan zullen de rode mouwen moeten verhuizen -- trekt het
Rode Kruis in de Josina van den Endenschool - en hebben die
twee groeperingen/veremgingenlinstelhngen - tenminste het
onderdak waarom al die jaren is gevraagd»

Huisvesting van de Wülibrordus padvindeit, lijk l uol: gere-
geld met het laatste raadsvoorstel - het blijkt dat deze lieden al
tien jaar lang aan hel lijntje zijn gehouden -- vanaf het moment
dat ze verhuisden van de Kennemer weg naar de Van Lennep
weg - en ook de tennisclubbesluurderf, blijken ovei een roor-
uitziende blik te beschikken - want ook zij maken zich zorgen
over de huisvesting m 1989 -je zou denken - wal voorhang -
maar met het verhaal van de padvinders in de oicn - denk je -
,ja ze moeten opschieten - straks slaan ze op straat"»

Met al deze voorbeelden voor ogen verdient het misschien
aanbeveling de leeftijdsgrens voor woningzoekenden m Zand-
voort te verlagen tot acht-jarigen misschien dat - wanneer de
ouders tien jaar lang regelmatig van zich laten horen - er er-
gens een plaatsje is wamieer hun nazaten de leejtijd der vol-
wassenen bereiken -je weet het maar nooit»

Tobber maakt zich voorlopig geen zorgen ovei ~~iju /nnsves-
ting - „Komt tijd komt raad", sprak hij gelaten - toen i >i hem
maar gingen opzoeken op het strand - want de eei^te -tiudwes-
terstormen waren er oorzaak van dat hij zijn stntndlenl met
wenste te verlaten»

„Ik zit hier goed - tot l oktober tenminste - dan zien wij wel
verder - ik heb het trouwens druk gehad - ik ben twee keer
naar het circus geweest - en gelachen dattewemehebben -
mens, ik heb er nog pijn in de buik van - wat dal betrejt -
mogen ze het voor mij ieder jaar aan het einde van het seizoen
wel houden - want dan wordt het dorp toch weer van ons - en
kunnen we lekker „onder ons" een klem feestje bouwen - ik
vind het knap hoor, al die mensen die het zo druk hebben -
twee keer te laten meedoen - want er waren veel ondernemers
bij - en die zaken waren wél open - dus daar moesten ze toch
iemand in hebben - om de boel draaiende te houden - dat vind
ik hartstikke goed - ook het doel was goed - weet je wat ik niet
snap??

Nee, niet dat er zo weinig hooggeplaatste personen waren -
neen dat moeten ze zelf weten - misschien kun je als notabele
wel niet met je voeten in het zaagsel gaan zitten - dat weet ik
niet - ze hebben wat gemist - maar dat interesscci l mij ook niet
- nee wat ik niet snap is dat ze nooit op de gedachten gekomen
zijn om die jongen die adjudant die vroeger hoofd van de ver-
keerspolitie was - op drukke dagen met een klein bandje op
pad te sturen»

Dat was effe uniek geweest - de adjudant hoogstpersoonlijk
met een combo had ik hem langs de files gestuurd - want zin-
gen kan die man - het resultaat zou geweest zijn dut alle toeris-
ten swingend Zandvoort waren binnengetrokken en er zou dan
geen ruzie geweest zijn over parkeren - wat een eenvoudie
oplossing was dat geweest - dat ze daar nooit aai: gedacht
hebben hè?»

Helemaal glunderend bij dat idee hebben n u hem voorlopig
nog op het strand achtergelaten»

Dit was het dan deze week - de krant is klaar - voetjes op
tafel - tot de volgende keer»

Demonstratie politie en
brandweer

ZANDVOORT - Op woensdag 12
september zal door de Zandvoortse
politie en de plaatselijke brandweer
een gezamenlijke demonstratiedag
worden verzorgd.

Een politie-informatiebus zal op
het terrein van de weekmarkt wor-

Collectanten
gevraagd voor
Prinses Beatrix
Fonds

ZANDVOORT - Het Prinses Bea-
tnx Fonds dat dit jaar de collecte-
week zal houden van 17 tot en met 23
september, verzoekt iedereen in
Zandvoort die wil helpen met de gel-
dmzameling, zich te melden bij me-
vrouw R. van Maris, tel. 14687 of bij
mevrouw B.H. Smits-Schotvanger,
tel. 13129. Het Prinses Beatrix Fonds
zamelt jaarlijks geld in voor mensen
die lijden aan ziekten die het zenuw-
stelsel aantasten, zoals multiple scle-
rosc, kinderverlamming of andere in-
validerende ziekten. Het geld wordt
zowel voor wetenschappelijk onder-
zoek gebruikt als voor het bouwen
van aangepaste woningen en het ver-
strekken van speciale hulpmiddelen
voor deze gehandicapten.

Het Fonds, dat een particuliere in-
stelling is en geen subsidie ontvangt,
is geheel afhankelijk van de collecte.
Het is ook mogelijk een bijdrage te
storten op giro 969 ten name van het
Prinses Beatrix Fonds, Den Haag.

den geplaatst, waarin het publiek
voorlichting kan ontvangen over de
diverse laken van de politie.

De onderwerpen die dit jaar onder
de aandacht zullen worden gebracht
zijn. de maatschappelijke verande-
ringen van de laatste jaren waar ook
de politie mee te maken heeft, de
funktie van de wijkagent, de ver-
keersbegeleiding en de mbraakpre-
ventie.

Een en ander woidt door middel
van foto's en infonnatieplannen na-
der toegelicht.

De brandweer zal deze dag met en-
kele brandweerauto's en ander blus-
materiaal op de weekmarkt aanwezig
zijn en enkele demonstraties verzor-
gen.

Beide korpsen zullen belangstel-
lenden graag advies geven en ont-
vangen, dit gebeurt van 10.00 - 16 00
uur, Prinsesseweg.

Diefstallen
ZANDVOORT - De afgelopen week
bleven de diefstallen niet uit m de
badplaats. In totaal werden er drie
auto's gestolen en kon een poging tot
het stelen van een vierde worden
voorkomen. Er werden twee brom-
fietsen en zes fietsen ontvreemd en
uit negen auto's werden artikelen
meegenomen. Ook werd een caravan
als vermist aangegeven Twee tassen
en een hoeveelheid wasgoed 'waren
evenmin veilig voor dieven.

Er werd op verschillende plaatsen
ingebroken. Uit een bedrijfsruimte
aan de Thorbeckestraat verdwenen
een aantal artikelen en er werd een
videorecorder uit een flat aan het
Burgemeester van Fenemaplem ge-
haald. Inbrekers verschaften zich de
toegang tot een huisje achter de
Kostverlorenstraat en stalen artike-
len uit een hotelkamer.

Euraudax fietstocht
vanuit Zandvoort

ZANDVOORT - Op zondag 9 sep-
tember oigani.seei i de rij wielt oerclub
„Olympia" eun 100 km Euraudax
fietstocht vanuit Zandvooit

Een Euraudaxiocht woidl gereden
achter vooiiiidnr.s "/olke een yemid-
deld tempo van 25 km per uur aan-
houden en ei zorg \>vm dragen dat
het tijdschema ^i-lundhaald wordt
Er zal om 9 00 uui gestart woiden bi)
strandpaviljoen no 8 „Trefpunt".
Vanaf 8.00 uui kan men /uch laten m-
schrijven De route gaat door
de duinen, via Lan^eveldeislag.
Noordwijk, KuUuik, Sdievenmgen
naar Kykduin

Na een knilïepaiue gaal de terus-
weg via Uen Haat; Wa.s.senaai. Val-
kenburg. Riinsbuip Voorhout, Lisse.
De Zilk un Vd^olen/ani; naai Zancl-
voort Vooi nadeu'
inlichtingen K i K o p i i . u l H833 of
CC Hoedt, tel 12004

(Advertentie)

ISSW-LESSEN
VÓÓR
DE KERSÏ:

NU
AANMELDEN!

Duie ski kleding is :net
nodig, iaën umie bioek,
trui en !i<indschoenen is
genoe9 skive,huu..2M]

geldig lot april 1981)
Elke datj vr i j skiën

5 Pnve le^en 150 r
mm 2 pers inri l virl>>o les

Ainolduspdik 10 - HoofiUlotp
Bel voor GRATIS FOLDER

(02503) - 34746 tol 8 HUI s'avoncls
of kom langs (ook /nndags)



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1984 PAGINA 4

Ooit aan gedacht om
als volwassene weer naar

school te gaan?

Waarop wacht
7

Dit is de laatste week waarop u
zich kunt laten inschrijven.

I let Hrasmus College geeft
onderwijs aan volwassenen in Haarlem,
Schalkwijk, I jmuiden, VeLsen, Zandvoort,
Heemstede en I loofddorp

Pak de telefoon:
MAVO: 023-256557. HAVO/VWO: 023-252358

ERASMUS COLLEGE
n.u; i N A V O N D O N D I uwiisvcxm V O I W A S S I N I N

Sekretariaat: Sportweg 9,2024 CN HAARLEM

AUG. v. d. fVSUE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

DeKreatieve PersB.V.
Postbus 1853,
Afd. Margriet-Knip naaicursus,
1000 BW Amsterdam

De MARGRIET-KNIP naaicursus zoekt:

CURSUSLEEDSTERS
in Zandvoort/Bentveld

Heeft u een goede beroepsopleiding (coupeuse/
maatcoupeuse/acte NA) of een gedegen praktijk-
ervaring, beschikt u over een aparte lesruimte
aan huis en voelt u er bovendien iets voor om
kleine groepjes cursisten te begeleiden,
schrijf dan, liefst zo snel mogelijk, naar boven-
staand adres.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

Piano- en

blokfluitlessen

doorgedipl. lerares.

Inl.: tel. 18486.

TE KOOP:
GESLOTEN

VUILNISAANHANGWAGENTJE
(géén stankoverlast!)

Gegalvaniseerd en geschilderd, makkelijk
schoon te houden.

Kantelbaar, door middel van handliertje
in 10 sec. gelost.

In zeer goede staat, inhoud 2.5 m3.
Prijs f 950.-

Tent19-Tel. 1 2705

Maak een extra
goede beurt
met bloemen van

BLOEMENHUIS

De specialist
in al uw

bloemwerken.

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

ISX1

Wie tegen het ruisen van de blaren niet kan
moet nooit het bos ingaan.

GUIDO GEZELLE (1830-1899)
Maar wie prijs stelt op een fantastisch mooi en goed

horloge moet zeker gaan naar

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
Horloges, klokken, wekkers, horlogebanden,

baro-, thermo- en hygrometers.
Uurwerkspeciaalzaak met eigen reparatie-atelier.

Ook voor antiekrestauratie.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

A

U Er gebeurt méér
in de Raadsheer

Elke donderdagavond
in september

Live muziek
„café de Raadsheer"

Dorpsplein 2
Zandvoort

LEKKERETEN

VOOR WEINIG GELD!
mooi stukje blanke

vatfcens-

heel kilo
DEBESTE BALVAN NEDERLAND SUPERLAAGGEPRIJSD

tidlfbmhaif

hielkiloi

runder-

,;ll|l '^>*.f>^ J™*'*™ T*-..,..- .,','

fijngèkruid
panklaar

\:; heel kilo ^;; •§'

runder-
tartaar

; heel kilo ••#
SMULLEN MAAR!
heel kilo gelderse

gekookte
worst

WITTE OPENINGSTIJDEN: DI.-WOE.-
DO.-VRIJ.: 9.00-18.00 UUR.
ZAT.:9.00-15.00UUR.

HAARLEM:

HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - USSEiBLOKHUIS 18.

Deslagerijwaardeklantnogechtkoningis!

ZIJLWEG102
JULI AN AP ARK 64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEC117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

let op! ons filiaal Botermarkt 6O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

• Weten jullie dat HAND-
BAL met 7 jongens ge-
speeld wordt en wij maar
met z'n vijven zijn, we kun-
nen dus nog versterking
gebruiken. Leeftijd 8 tot 12
jaar. Tel. 16017, 16289,
12114.
* DAME 50+ zkt. beschaaf-
de rust. dame om samen te
gaan wonen of samen huis
te huren en voor vriend-
schap, niet lesb. Br. nr. Z
795 bur. v.d. blad.
* Gevr. in Zandvoort-Zuid
flinke zelfst. WERKSTER
voor de maandagmiddag
van 13.00 tot 16.00 uur.
Tel. 02507-15247.
* SC HONG KONG vrijdag-
avond 9.15 uur Pellikaan-
hal, Zandvoort.
* Te koop CATAMARAN
Hobie 14, nieuwe mast,
giek en zeil, zeilnr. 34444,
pr. n.o.t.k. Tel. 02507-
15235.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en •zoutloos'

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Te koop DIEPVRIESKIST
420 Itr., Zanussi met toe-
beh. i.z.g.st. 375.-, tel.
02507-18690.

Hallo allemaal! Wij zijn
weer open! BRUIN WOR-
DEN of bruin blijven bij El-
lie van Straaten zonne-
kuur(bank en -hemel). Per
30 min. ƒ 7.50, gezichtska-
non per 15 min. ƒ 7.50,
abonnement 10 x ƒ 65.-.
Maandag, woensdag en
vrijdag zijn wij open van
10.00-21.00 uur. Voor inf.
en afspraken tel. 02507-
18097. TOT ZIENS.
Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK
De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.
Te koop RUIME GARAGE
met nieuwe kanteldeur na-
bij De Schelp, Zandvoort-
Ztiid, vaste prijs 9000.-
k.k. Tel. 02507-15774.
Te huur gevr. WONING of
flat, min. 4 kamers, voor ±
l jaar. L. Heino, p/a Werk-
straat 11, 2042 JC Zand-
voort, tel. ma., di., do., vr.
tussen 10.00-13.OO uur
19535.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

Alléén als u het beste wilt:

Slagerij AATARBOUW

Malse biefstuk

Quiche Lorraine

250 gram. . .

perstuk. . .

7.95

1 .75

. 1.50Ragouthoorntjes perstuk..

ALLES 1^^
UITEIGEIM hna£?*r:

WORSTMAKERIJ /^«S HART i
' «*gram

H ALTESTRAAT 12 ƒ y Q|~
TEL. 1 26 16 *-.£**iÖ

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER^
Haltestraat 23-Zandvoort \\Mx»
Tel. 1 21 59

Wij zijn met vakantie
van maandag 10 sept. t/m

zaterdag 29 sept.

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. inpoedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat26,
tel. 02507 -156 26.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

TEHUURGEVR.:

WONING
of FLAT
min. 4 kamers,
voorÜ jaar.
L. HEIISIO

p/a Kerkstraat 11,
2042 JC Zandvoort.

Tel. ma., di., do. en
vrijdag tussen

10.00 en 13.00 uur'
19535

GEVRAAGD:

2e KAPSTER
en/of

GEV. LEERL KAPSTER
leeftijd _±. 18 jaar

KAPSALON VAN HOUTEN
Blomstraat 2 - Uithoorn

Tel. 02975 - 6 37 13, na 18.00 uur:
02977 - 2 99 13

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

BEKENDMAKING
De INBOEDELVEILING is

vastgesteld op
donderdag 27 september a.s.

Inbreng van goederen
is nog mogelijk.

Inlichtingen:
tel. 1 21 64 of 1 3713

* Te koop SKELTER, eiken
tv-kast, boekenplanken, 2
dwergkonijntjes + hok.
Tel. 17030.
Te koop electr. NAAIMA-
CHINE, inklapbaar, 2OO.-.
Tel. 12121.
* Te koop in zeer goede
staat van onderhoud John-
son B.B.MOTOR, 5 pk +
20-ltr.-tank. Tel. O2507-
18340.

* VOLLEYBALVER. SPOR-
TING-OSS zoekt nieuwe le-
den voor seizoen '84/'85,
zowel senioren als jeugd
v.a. 8 jr., in competitiever-
band of recreatief. Tel. inl.
15556 en 16312.
* WOONR. gevr. v. 2 pers.
in Zandvoort. TeL 02507-
14802.,
* Te koop weg. verh. 2 x
KEUKENKASTJES, gash.
Dru Rembrandt, gevelka-
chel, Fasto keukengeiser,
groene wat. + toebeh.,
plantenbak, bed achter-
kant + 2 nachtkastjes,
kaptafel, 4 linnenkasten.
Tel. 17030.

* Te koop VOUWDEUR 50.-
, motorkap Volvo Amazone
75.-, dubbele carburateur
Amazone 175.-. Tel. 02507-
14891.
* Te koop ISOLATTEMATE-
RIAAL, 4 pakken 16 ma, 4
cm dik, nw.pr. 350.- nu
175.-. Tel. 02507-12387.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Te huur:
gestoff.

zit/slaap-
kamer

incl. gebruik van
douche en toilet.,
f 400.- p.m. all-in.
Tel. 02507-12150.

* Te koop 5 pk Johnson
B.B.MOTOR met 20 Itr.-
tank, in zeer goede staat.
Tel. 02507-17269.
* Te koop Kindermann Au-
tofooua DIAPROJECTOR
z.g.a.n. 225.- + diasoherm
75.-. Tel. 17923.
* Echt waar!! De PIETS-
STALLING is al meer dan 4
weken open.
* 2 dames zoeken
SCHOONMAAKWERK-
ZAAMHEDEN voor de
avonduren, liefst kantoren
O.d. Tel. 15927 of 17157.

VERSE

BOTERKOEK
R. v d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandyoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand
voort.
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders'buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt f-1 .OC
in rekening gebracht.

R A T l S

A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere

huisraad te koop? Kortom alles wat u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA. ,
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres -

Telefoon.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van u w postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Postcode. . Plaats.
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SPORT KOUT

*rima start van
'VM-handballers
ZANDVOORT - De heren hand-
allers van Zandvoortmeeuwen heb-
en zondag zeer goed gedeputeerd in
e hoogste klasse van de handbalre-
10. De Zandvoorters hadden een
eer intensieve voorbereiding achter
e rug dat direkt z'n vruchten af-
derp. In Zeist werd van Seijst met
4-20 gewonnen. De dames waren
linder pp dreef en konden niet tot
en positief resultaat komen. GVO
as de betere ploeg en zegevierde
iet 7-4.
De.ZVM-spelers bleken in de eerste

:ompetitiewedstrijd direkt goed in
orm. Trainer Henny van de Koekelt
.ad de spelers door een harde trai-
ing'in een zeer goede konditie ge-
iracht en Seijst werd volkomen over-
last. ZVM kwam wel met 1-0 achter
laar-het antwoord was afdoend. Het
.eft werd in handen genomen en ra-
endsnel liepen de Zandvoorters
aar een 5-1 voorsprong. Defensief
at de zaak goed dicht en met goede
n snel opgezette aanvallen werd
>eijst op grote achterstand gezet,
luststand 4-9.
Na de rust heeft ZVM geen moment

ist gehad van Seijst. De Zandvoor-
ers bleven de strijd volledig beheer-
en en vooral Cor van de Koekelt was
nnavolgbaar. Met twaalf doelpun-
en werd hij de absolute uitblinker
an deze wedstrijd. ZVM voerde de
tand gestadig pp naar een zeer gave
0-14 overwinning. De overige doel-
unten waren van Djurre Boukes (4),
oop Boukes (3) en Ko Schouten (1).
De dames hadden meer verwacht
an de 7-4 nederlaag tegen GVO. Vol
oede moed was ZVM aan de kompe-
tie begonnen maar het liep totaal
iet. Tien minuten kon ZVM stand
ouden maar toen liep GVO naar een
-2 ruststand. Na de pauze werd het
l snel 0-4 en leek de strijd gestreden.
VM,kwam nog wel terug tot 4-5
laar liet vijf strafworpen onbenut.
rVO deed dat beter en bepaalde de
indstand op 4-7.

5VM uitgebekerd
ZANDVOORT - De bekerwed-

trijd tegen SIZO is voor Zandvoort-
iceuwen een-zware teleurstelling ge-
orden. Na een goede oefenperiode
as zeker meer verwacht dan de 4-1
ederlaag.
In deze matige partij voetbal heeft
andvoortmeeuwen vooral in de eer-
te helft mogelijkheden te over gehad
m voldoende afstand te nemen vn
e Hillegommers. Het enorme over-
icht dat de Zandvoorters opbouw-
en leverde in het geheel niets op. Ve-
kansen ontstonden er voor Zand-

oortmeeuwen, doch de uitstekende
IZO-doelman was een sta in de weg.
lovendien stond het vizier der Zand-
oorters slecht gericht.
Na een 0-0 ruststand gaf de eerste

(ilnuten van de tweede helft een zelf-
e beeld te zien. Een veel sterker
andvoortmeeuwen dat geen raad
fist met de gecreëerde kansen. Een
itval van SIZO betekende wel een
oelpunt, zodat Zandvoortmeeuwen
l snel tegen een onverwachte 1-0
chterstand aan keek. Het duurde
iet lang of de Meeuwen hadden via
teef Water de stand gelijk getrok-
en, 1-1. Na deze gelijkmaker kwam

een meer gelijkopgaande strijd,
ieide teams streden voor de over-
inning zonder tot hoogstaand spel
e geraken.
In de twintigste minuut forceerde
IZO een vrije trap net buiten het
estien-metergebied en dat beteken-
e de tweede Hillegomse treffer, 2-1.
andvoortmeeuwen drong toen sterk
an en gaf daardoor de SlZO-aanval-
ers te veel ruimte wat noodlotig zou
orden. Met snelle counters voerden
e Hillegommers toen de stand op
ot 4-1. Voor Zandvoortmeeuwen zat
r niets meer in en ondanks de vele
aogelijkheden op doelpunten werd
n zware nederlaag geleden.

Zandvoort-centrum
-| ZANDVOORT - Het door Zand-

ioort-centrum georganiseerde zaal-
foetbaltoernooi is een goed geheel
eworden waarbij de organiserende
ereniging zeer succesvol was. Tien
eams namen deel aan de strijd, en
ie teams waren verdeeld in twee
oules. Bekerhouder EDO/Haba kon
ch dit jaar niet waarmaken en

noest in de poule slechts genoegen
emen met een derde plaats. Het was
andvoort-centrum dat ongeslagen
oulewinnaar werd voor de Marcella
oys. In de andere poule was het ge-
outineerde Rinko de sterkste met
Is goede tweede De Grutters.
De strijd om de derde en vierde
laats tussen Marcella Boys en De
^rutters was een enerverend gebeu-
n met vele doelpunten en kansen

oor beide teams op de overwinning,
larcella Boys was uiteindelijk net
ets beter en verdiende de derde
laats door een 5-4 zege.
De finale tussen Zandvoort-cen-

um en Rinko stond op een behoor-
jk niveau. Zandvoort-centrum was
ver het geheel genomen technisch
at beter mede door goed spel van de

eugdige Bob Brune, Peter Braam-
eel en Leo Krippendorf. De verdedi-
ïingen overheersten over het geheel
enomen, doch Zandvoort-centrum
Ist toch de enige en winnende tref-
er te produceren.

Start schaakseizoen
ZANDVOORT - Vanavond opent

Ie Zandvoortse Schaakclub haar
ieuwe seizoen met een ledenverga-
ering in het Gemeenschapshuis aan
Ie Louis Davidsstraat.
Op donderdag 13 september zullen

e eerste schaakpartijen vanaf 20.00
ur worden gespeeld. Belangstellen-
en kunnen zonder enige verplich-
'|ng een kijkje komen nemen. Inlich-
ingen zijn telefonisch verkrijgbaar
'ij de- secretaris, Ruud Schiltmeijer,
el. 17272.
De Zandvoortse Schaakclub staat

*(geschreven bij de Koninklijke Ne-
•erlandse Schaakbond en de Noord-
'ollandse Schaakbond en speelt ook
'lee in de externe competitie.

ZHC-teams goed van start
in eerste kompetitiewedstrijd

ZANDVOORT - Het eerste op-
treden van de Zandvoortse hoc-
keyteams, in de kompetitie 1984/
1985 is zeer goed verlopen. De da-
mes kwamen'tot een overtuigen-
de 2-0 overwinning op Aeolus en
de ZHÖ-heren hadden meer ver-
diend dan het 2-2 gelijkspel te-
gen Terriërs.

De strijd tussen de ZHC-heren en

Terriërs kende een aftastend begin,
en hierbij was duidelijk te zien dat
Zandvoort nog niet volledig op el-
kaar was ingespeeld. Het verloop in
de wedstrijd liet evenwel zien dat dat
slechts een kwestie van tijd is en
coach Jeroen Adema ziet dan ook
mogelijkheden om dit seizoen hoog
te eindigen.

Het Zandvoortse team dat een ge-
heel ander gezicht heeft als vorig jaar

is een mixture van routine en jeugd
en speelde tegen Terriërs een redelij-
ke partij hockey met een prima inzet.
Al vrij vlot kwam ZHC op 1-0 na een
gaaf doelpunt van Bob Goll. De
Zandvoorters knokten fel om de
voorsprong te behouden maar een
foutje in de defensie betekende de ge-
lijkmaker, 1-1.

De tweede helft was duidelijk voor
Zandvoort dat Terriërs geheel op ei-
gen helft terug drong. Goed voorbe-

Veel duels werden zondag op het hockeyveld gestreden, waarbij de techniek van de Zandvoorters beter bleek dan die van Terriërs,
(foto Frans Jongen)
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

KOMEND WEEKEINDE VALT BESLISSING

Lammers
leider af

ZANDVOORT - Met enige re-
seve reizen de coureurs Lammers
en Bleekemolen dit weekeinde af
naar de Renault-turbo-wedstrij-
den in Italië. Een en ander omdat
door de wedstrijdleiding op zon-
dag 26 augustus aan Wolfgang
Schütz en Massimo Sigala een
strafminuut werd gegeven.

kreeg. Bij de start sprong het borg-
veertje van de turbo, waarna de onge-
lukkige Zandvoorter pas na drie ron-
den kon beginnen aan de achtste Eu-
rppacup-race voor Renault 5 turbo-
rijders. Een hopeloze zaak uiteraard,
maar Lammers pakte toch nog een
kostbaar bonuspuntje door de snel-
ste rondetijd tijdens de race neer te
zetten.

Vooral de woede van de Ita-
liaan baart zorgen. Hij brieste na
afloop „Hollandse maffia" en
aangezien men in het zuiden
reeds lange tijd kan bogen op een
twijfelachtige reputatie op dit
gebied, is de vrees van beide cou-
reurs voor de race van aanstaan-'
de zondag in Italië 'niet geheel
ongegrond.

Nadat Sigala als eerste was afge-
vlagd stormde hij het ereplatform op,
omdat hij vond dat alleen hem de
hoogste eer te beurt viel. Het kostte
de organisatie moeite om de zieden-
de Italiaan van de huldigingsplaats
te verwijderen. Niet hij maar de als
tweede gefinishte Joel Gouhier kreeg
de bloemen.

De Fransman nam door deze zege
tevens de leiding in het klassement
over van Jan Lammers, die op zijn
thuiscircuit met pech te kampen

Niet begrepen

deo beelden te zien is. Hij voelt narne-
lijk niets voor een herhaling van zijn
Italiaanse avontuur. Hij is daar al
eerder de dupe geworden van wraak-
gevoelens. Zijn auto is er al eens héle-
maal uit elkaar gehaald en de heren
deskundigen bleken monteurs van
Sigala te zijn.

Natuurlijk was hij blij, dat hij door
dit voorval de tweede plaats in het
klassement kon pakken, maar spor-
tief gezien zei hij er moeite mee te
hebben. Bleekemolen wacht nu maar
af hoe hij en Lammers in Italië moge-
lijk worden teruggepakt. Vast staat
voor hem echter dat het niet voor een
onreglementaire auto of een valse
start zal zijn. Dat kunnen ze immers
zelf vorkomen.

reidend werk van Joost Poelman
bracht Eugièn van Woerkom in stel-
ling en deze haalde keihard en on-
houdbaar uit, 2-1. Zandvoort was dui-
delijk sterker en Terriërs moest nog
al eens aan de noodrem trekken. Het
spel werd wat harder en ZHC had in
deze periode zeker enige strafballen
verdiend, maar ook goede kansen
werden helaas niet benut.

Het slotoffensief was voor Terriërs
dat door het uitblijven van Zand-
voorts derde treffer, in de races voor
de gelijkmaker bleef. Zandvoort ver-
dedigde de voorsprong goed maar
had pech in de laatste minuut toen
Terriërs op gelukkige wijze de bal
over de doellijn drukte, 2-2. Het bete-
kende dat Zandvoort, gezien het
spelbeeld wat te weinig kreeg in deze
aantrekkelijke wedstrijd.

Dames
De ZHC-dames bleken goed voor-

bereid aan de kompetitie te zijn be-
gonnen. Trainster Monique Stok-
mans had ZHC conditioneel veel
werk laten verrichten wat vooral in
de tweede helft tot uiting kwam.
Toen overspeelden de Zandvoortsen
Aeolus. In de eerste helft ging de
strijd tussen Zandvoort en het gepro-
moveerde Aeolus vrijwel gelijk op.
Beide teams braken weieens door de
defensies maar tot scoren kwamen zij
niet.

In de tweede helft was Zandvoort
duidelijk sterker en dat resulteerde
al snel in de beslissende twee doel-
punten. Het was Karin van de Staak
die met twee prima treffers Zand-
voort op een 2-0 voorsprong zette.
Deze achterstand kwam Aeolus niet
meer te boven mede door het goede
Zandvoortse spel. Ook na deze voor-
sprong bleef Zandvoort het meest
aanvallende team en de zege is geen
moment in gevaar geweest. Aeolus
heeft wel geprobeerd de bakens te
verzetten, maar de ZHC-verdediging
had er goed het oog in en kansen wer-
den niet weggegeven.

{Advertentie)

Duikteam Zandvoort
start nieuwe

SNORKEL-en
DUIKOPLEIDING

Voor informatie:

tel.02507- 172 37 of 16968

^-^ ZEILRACE / PRESTATIETOCHT /
.

ZANDVOORT - NOORDWIJK - REMEILAND v.v
-—™__ "^ i t- r. ••=

. WATERSPORTViïRFNIGING ZANDYOOR'
/ ' ' Z E I L Y l - R H N I G I N G NOORDWI]K

Catamaran-race om Remeiland
ZANDVOORT - Op zondag 16 september wordt de Zandvoôrt-

Noordwijk-Remeiland Catamaran zeilrace gehouden. Deze presta-
tietocht wordt georganiseerd door de watersportvereniging Zand-
voort in samenwerking met de watersportvereniging Noordwijk.

De start en de finish vinden plaats voor het clubgebouw van de
watersportvereniging Zandvoort. Zowel ongeveer 30 motorboten als
de interne radiocommunicatie via een centrale radiokamer te Noord-
wijk zullen zorg dragen voor een optimale beveiliging en begeleiding.

Medewerking aan deze race is reeds toegezegd door KNZHRM,,
KNBRD, strandpolitie Noordwijk, het Pall-Mall team, visvereniging
Noordwijk en de Katwijkse watersportvereniging Skuytevaert. De
deelnemers kunnen vanaf 14 september hun boten stallen in de par-
keerhaven van de WVZ. Voor transport van en naar het strand zal
worden gezorgd.

Vanaf midden augustus is het wedstrijdprogramma met de in-
schrijfformulieren beschikbaar bij de verenigingen en de associaties.

Voor Gouhier kwam de zege als een
complete verrassing. Overtuigd als
hij was dat hij achter Sigala als twee-
de was geëindigd. Ook Bleekemolen
wist niet wat hem overkwam toen hij
inplaats van de vierde, de tweede
plaats kreeg toebedeeldJBeiden had-
den niet begrepen, dat Schütz en Si-
gala een stramiihuut bij de start had-
den opgelopen. Bleekemolen begreep
er ook niets van, omdat hij op de
tweede startrij vlak achter het twee-
tal niets daarvan gemerkt had. „Wat
is hun voordeel dan geweest", wilde
hij weten. Hij had immers als eerste
de Tarzanbocht in kunnen duiken.

Maar voor wedstrijdleider Jelle
Hingst was de zaak duidelijk: „De he-
ren waren vertrokken terwijl het licht
nog op rood stond en dan is maar één
beslissing mogelijk: een strafmi-
nuut." Michael Bleekemolen hoopt
vurig dat het startlicht ook op de vi-

Strafschoppen vellen
Z'75 in bekerstrijd

ZANDVOORT - Na een span-
nende en zeer aantrekkelijke
wedstrijd heeft Zandvoort'75, in
de bekerstrijd tegen Haarlem, na
verlenging en strafschoppen aan
het kortste eind getrokken. Het
vertoonde spel geeft echter veel
vertrouwen voor de kompetitie.

Bij zijn heroptreden voor Zand-
voort'75 presenteerde Rob Gansner
direkt zijn visitekaartje. Na de Haar-
lem-aftrap bemachtigde hij de bal en
ondernam een solo, die met een inzet
werd besloten, die net door de Haar-
lemse doelman kon worden afge-
weerd. Ondanks de harde tegenwind
bleef Zandvoort'75 tegen het tech-
nisch iets betere Haarlem goed partij
geven.

Na tien minuten spel kwam Zand-
voort'75 goed weg toen de bal via een
Zandvoorts been net naast eigen doel
ging. De Zandvoortse achterhoede,
met als uitblinker doelman Wiebe
Beekelaar, wisten de snelle Haarlem-
niers prima af te stoppen. Aan de an-
dere kant bleef Zandvoort'75 gevaar-
lijk en zo ontstond er een gelijkop-
gaande strijd, die het aanzien volko-
men waard was. Haarlem was de
ploeg, die in de twintigste minuut
door een schot via de binnenkant van
de paal aan de leiding kwam, 0-1.

Na de rust kwam Haarlem iets
meer in de aanval en een schot van
de linkerspits vloog net langs de
staander. Een uitval van Zand-

voort'75 gaf Ronald Zaadnoordijk
een vrij veld voor zich maar op de
rand van het strafschopgebied werd
hij neergelegd. De vrije trap leverde
niets op. Het werd toch gelijk toen
Rob Gansner keihard inschoot, kon
de Haarlemse keeper de bal niet
klemmen en de toestormende Rei-
nier Kreuger scoorde beheerst.

De vreugde was echter van korte
duur, daar Haarlem een minuut later
opnieuw de leiding nam, 1-2. Zand-
voort'75 was totaal niet aangeslagen
en bleef de aanval zoeken. Het bete-
kende al snel de gelijkmaker. Een ga-
ve voorzet werd door Ronald Zaad-
noordijk onhoudbaar ingekopt, 2-2.

In de verlenging gebeurde er veel.
Een flink aantal hoekschoppen aan
beide kanten bracht veel spanning
voor de doelen. Zandvoort'75 wilde
de zege en Rob Gansner kon tenau-
wernood gestopt worden door een
overtreding.

De vrije strap ging een centimeter
naast, maar even later was het toch
3-2 toen een combinatie tussen Rob
Gansner en Toine Toonen door
laatstgenoemde werd afgerond. In de
tweede verlenging kon Zandvoort'75
het Haarlemse offensief niet bedwln-
gen en werd de strijd alsnog in een 3-3
eindstand gebracht. De serie straf-
schoppen verliepen voor Zand-
voort'75 eerst zeer gunstig, doordat
Wiebe Beekelaar tweemaal de bal
keerde.

ZVM HANDBAL DERTIG JAAR

Jubilerende vereniging groeit nog steeds
ZAND VOORT'- Dit seizoen- "den'als'kool.'Ook-in'.Zandvoort, die

viert de handbalvereniging
Zandvoortmeeuwen haar 30-ja-
rig bestaan, een feit waar zeker
even stil bijgestaan mag worden.
Uit het onderstaande blijkt hoe
het handballen de afgelopen der-
tig jaar zich ontwikkelde.

De handbalsport werd na de oorlog
1940-1945 door de gymnastiekvereni-
ging OSS nieuw leven in geblazen.
Begonnen werd met een enthousiast
damesteam, al snel gevolgd door een
herenteam. In die tijd was alles nog
elf-handbal op een grasveld. Toen in
Amsterdam (oude Rai) het zaalhand-
bal zijn intrede deed, volgde de afde-
ling Haarlem dit voorbeeld snel op, in
de huidige badmintonhal. Dit bleek
een groot sukses voor de zaalsport
want de handbalverenigingen groei-

toen nog de kompetitie in Amster-
dam speelde, wat wekelijks een kost-
bare zaak was.

De Zandvoorters waren in Amster-
dam zeer gevreesd als de „gele kana-
ries", waar soms honderden toe-
schouwers naar kwamen kijken als
de strijd ging tegen bekende vereni-
gingen als Niloc of Aalsmeer. In 1954
gingen de handballcrs(sters) over
'naar de voetbalvereniging „Zand-
voortmeeuwen", waarvan zij een on-
derafdeling werden met een eigen
handbalbestuur. De oorzaak hiervan
was dat door de grote groei OSS niet
over de voldoende veldakkommoda-
tie beschikte om dat op te vangen.

In dat jaar kreeg direkt grote aüi-
dacht de jeugd. En dat bleek een zeer
goed besluit, daar binnen korte tijd
het 100ste lid zich aanmeldde, dit ook
dankzij de grote toernooien die toen

georganiseerd werden. Toen van het
elfhandbal overgegaan werd op het
zevenhandbal (kleinere velden), ging
het Nederlands Handbalverbond ver-
harde velden verplicht stellen daar
de grasvelden te intensief bespeeld
werden en na enkele wedstrijden niet
meer van gras gesproken kon wor-
den.

Na een onderhoud van het hand-
balbestuur met het goed medewer-
kende gemeentebestuur kreeg men
toezegging dat er verharde velden
zouden worden aangelegd op het bin-
nenterrein van het circuit. Toch wil-
de ZVM op eigen benen staan, vooral
nu over twee verharde velden werd
beschikt. Aan de vele jaren prettige
en bijzonder goede samenwerking
met de voetbalvereniging Zandvoort-
meeuwen kwam op 11 december 1978
een einde, en werd de handbalafde-

ling een zelfstandige vereniging. Wel
met dezelfde naam, want die had.zo
een grote bekendheid gekregen in"de
regio, dat die niet meer weg te deri-'
ken was.

In het jaar 1975 was het dan zover,-?
dat op de verharde velden gespeeld
kon worden. En hoe, twee prachtige
velden met een kleine kleedruimte. ;
Dankzij een grote financiële bijdrage
van de gemeente Zandvoort is die
kleedruimte inmiddels veranderd in ;
een riant eigen clubhuis. Binnen een" '
jaar voor het grootste gedeelte door
eigen leden in hun vrije tijd opge-
bouwd, de officiële opening vond"
plaats op 15 maart 1980.

De plannen om dit dertigjarig jubi-
leum te vieren zijn al op stapel gezet,
en vergen nog vele uurtjes van voor-
bereidingen. In het voorjaar 1985 zal
wel een groots jubileum-handbal- .
toernooi met buitenlandse gasten '
worden georganiseerd.

De ZVM-handbalvereniging wil het,_
niet laten bij deze dertig jaren van-:-
bestaan en om nog langer te blijven
voortbestaan zal de vereniging sterk
moeten zijn en dat wil zeggen een;
goede onderbouw van jeugd om de"
seniorenteams tijdig aan te vullen en
te versterken. ZVM zal daarom gaar-
ne jongens en meisjes in de leeftijd:
van 8 tot 15 jaar van harte welkom
heten, maar ook senioren zijn wel-.:
kom. " ~-:

Inlichtingen over de jubilerende
vereniging kunnen worden verkregen
bij E. v.d. Linden, Westerparkstraat-
14. telefoon 14973 en bij H. Wardenier
Burg. Beeckmanstraat 2. telefoon
12114 (afd. jeugd).

Het ZVM dames-team dat in 1956 kampieon werd van de afdeling Haarlem: staande v.l.n.r. coach E. v.d. Linden, Els Bos, Ada
Wieman, Hanny Klap, supporter Marion Wardenier, NN Tiny Keur en Nel Loos. Zittend v.l.n.r. Gerrie Flietstra, Maartje Heidoorn,
Carla Dercns, Zina Loos en Rietje Nijs.

Veel wind bij wedstrijden
ZANDVOORT - De

vliegerwedstrijden die afgelopen
zaterdag door Fly Away werden
;eorganiseerd, zijn bijzonder

succesvol verlopen. Dit laatste
was mede te danken aan de uit-
stekende wind, onontbeerlijk bij
een dergelijk evenement.

Op het parkeerterrein Zuid hadden
zich ditmaal veel deelnemers verza-
meld, die ingeschreven hadden voor
diverse onderdelen.

Het nationaal kampioenschap sta-
bielvliegeren werd uiteindelijk ge-
wonnen door Henk Stevens uit Haar-
lem, hij ontving de goude plak De zil-
veren was voor Henk Jonkers uit
Bloemendaal, terwijl voor de derde

plaats in aanmerking kwam Sjarin
Stevens, die zich gezien zijn leeftijd,
eveneens j eugdkampioen mocht noe-
men.

De voorronden voor het stabielvlie-
geren kenmerkten zich door een aan-
tal deelnemers die vrij gelijkmatig
hun soms kunstige bouwsels in de
lucht hielden. Iedereen promoveerde
dan ook naar de finale.

Tijdens deze finale deed zich een
incident voor. De gedoodverfde win-
naars, die direct aan de leiding gin-
gen en op hun kampioenschap leken
„toe te zweven" kwamen met elkaar
in botsing en tuimelden uit de lucht.
Een en ander was zeker te wijten aan
de steeds sterker wordende wind.
Uiteindelijk gingen de prijzen naar
de drie eerder genoemde vliegeraars.

Voor dit zogenaamde „Indonesi-
sche gevechts-vliegeren" een nieuw
onderdeel van de Fly Away wedstrij-
den had een groot aantal deelnemers
ingeschreven.

Het was een spectaculair schouw-
spel deze liefhebbers met hun
vliegers bezig te zien, ware luchtge-
vechten speelden zich boven de
Zandvoortse duinen af.

Hier bleek A. Wattima uit Zeist uit-
eindelijk de sterkste, gevolgd door W.
Philippens uit Hoofddorp en F. Bec-
kers uit Zeist.

Er is tevens een begin gemaakt met
de vierde Europese Vliegervierdaag-
se waarbij de vliegeraars hun vlieger
in totaal acht uur in de lucht moeten
houden. Voor de jeugd bedraagt dit
twee uur. De volgende vliegerdagen
hier voor zijn: zaterdag 8,15, 22 en 29
september en de finale op 6 oktober.
Vliegertijden zijn van 10.00-14.00 uur
op het parkeerterrein Zuid.

Bert van Voorden
opent fotoseizoen

ZANDVOORT - Op dinsdag 11
september "wordt het nieuwe clubsei-
zoen van de Fotokring Zandvoort ge-
opend door Bert van Voorden. Deze
eerste avond, die in het teken van de
foto-expositie van de heer Van Voor-
den zal staan, wordt in de Openbare

Bibliotheek gehouden en begint om
19.45 uur. Belangstellenden worden
uitgenodigd om te komen luisteren
naar de uitleg over de geëxposeerde
foto's.

De tweede avond wordt pp dinsdag
25 september gehouden in het Ge-
meenschapshuis vanaf 20.15 uur. Op

deze avond kunnen foto's worden in-
geleverd, die besproken zullen wor-
den. Het onderwerp voor deze serie
foto's is vrij.

De daarop volgende clubavond is
op 9 oktober. Deze avond wordt spe-
ciaal voor dia-liefhebbers gehouden.
Er kunnen per persoon zes dia's wor-
den ingeleverd, die dan besproken
zullen worden.

De Fotokring Zandvoort houdt ie-
dere veertien dagen op dinsdag een
bijeenkomst in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat, aan-
vang 20.15 uur. Voor nadere inlichtin-
gen: D. ter Haar, tel. 023-244398.

HBC klopt TZB ^
ZANDVOORT - Als laatste

voorbereiding voor de kompeti-f
tie speelde TZB om de H. de'
Reusbeker tegen HBC en moest
na een redelijke partij voetbal dé:
eer aan de gasten laten, 0-2.
Vooral in de eerste helft heeft .
TZB de mogelijkheid op een be-'
ter resultaat niet gegrepen.

In deze eerste helft was van';
krachtsverschil weinig te bespeuren.
TZB trok met veel elan ten aanval en
schiep zich goede kansen. Willem Kb-"
ning probeerde het vaak maar vond
een uitstekende Heemsteedse doel-
man op zijn weg. Defensief had TZB „
toen weinig te duchten van HBC dat"
een te doorzichtige opbouw kende,
waarmee de Zandvoorters geen moei,- ,
te hadden.

In de tweede helft begon HBC ^
een offensief dat in de tiende minuut*
resulteerde in de openingstreffer.
TZB was even aangeslagen maar
kwam daar goed doorheen en zette .
opnieuw aan voor een aantal goed"
opgebouwde aanvallen. Ook nu kre-
gen de badgasten goede kansen pp;
een doelpunt, doch de juiste richting*
aan de schoten en kopballen ont-
brak. Een uitval van HBC, tien minu-
ten voor het einde, betekende het de-
fmitieve vonnis voor TZB. De Zand-
voortse verdediging greep onvol-
doende in en daarvan profiteerde de
Heemsteedse spits. 0-2.

TZB heeft in de laatste minuten
nog wel geprobeerd tot een beter re-
sultaat te komen maar de voorhoede
bleef onmachtig in deze zeer sportie-
ve wedstrijd.
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Volkswagen Polo 1985 met
een completere uitrusting
Een compk'ieie

vooi alle Polo modellen en een
gtnaueeidei piogtamma vooi de
Coupe kenmeiken het Polo mo
deljaai 1985 De Polo en de Polo
Classic /ijn thans naai keuze le-
veibaai in /o\\el de C als de CL
uitvoeinif;

De t inkmhoud \ an alk Polo s is
v e i f - i o o t \ a n i < > tot 41 litei wat een
toename \ an de ai t i c l ad ius met en
ca lüü km biukdi t Het geleidmgs
systeem \ a n de handtupkabels is
veibeteid Hu ondeistel is aan de
vooias 10 mil l imetei \ t t l aaud wa t
zowel liet u i t e i l i ] ka l sdeae iod \nami
ca en de ii | eii>ensc happen len goede
komt Het uitlaatsjsteem is vetbe
terd waaicioui de levensduui hiei
van is \ e i l enyd < h het geluidsniveau

steik ib geieclmeeid De automati
sche dnepuntsgoidels van de stoelen
hebben een verbeteid geleidingssys
teem gekiegen

De Polo CL heelt nu ook een in ge
deelten \vegklapbai e achteibank ha
loRcen koplampen nieuw Restileeide
aeiodvnamische \uelkappen biede
stoothjsten op de danken een volge
schuimd \eiligheidsstuui een mid
denconsole met \eiwaimingsopenin
gen vooi de \oetunmte van de passa
gieis achtenn en nieuwe luxueu/eie
binnenbekledmg De Polo is nu levei
baai met 40 pk ben^memotoi als Po
lo C met 40 ol 55 pk benzinemotol en
als Polo CL met 55 pk benzmemotoi
Polo Classic

Oveieenkomstige verbetenngen
zijn te vinden bij de Polo Classic Op
vallend aan de 1985 modellen zijn de
nieuwe londe koplampen de 7\vai
tombieste liontspoilei de zwaite

O De Volkswagen Scirocco GTX - modeljaar 1985.

Volkswagen verandert
details van Scirocco

De Volkswagen Scirocco, het para-
depaardje maar ook de duurste uit de
Volkswagen-modellenreeks, heeft
voor 1985 een aantal veranderingen
in de uitvoermgsdetails ondergaan
Het levenngsprogramma omvat
voortaan de Scirocco GT, de GTL en
de GTX De eerste met een benzine-
motor van 66 kW (90 pk), de tweede
naar keuze met benzinemotoren van
66 kW (90 pk) of 82 kW (112 pk) en de
laatste uitsluitend met de zwaarste
motor

De hierbij afgebeelde Scirocco
GTX onderscheidt zich door zijn zo
genaamde rondom spoilerset (voor-
spoiler, wielkast- en dorpelverbre-
ding, grote achterspoiler en speciale
„bekleding" van achterzijde), hcht-
metalen velgen 6 J x l* met banden
185/60 HR 14, opvallende achterlich-
tunits en een speciaal programma
van lakkleuren/bekledingscombina-
ties
Prijs ƒ 40 500 - mcl BTW

spaitbord en doipelverbiedingen en
de brede banden 165 65 SR 13 op 5' _
J \ 13 velgen

Ook bij de Polo Coupe is het aantal
uitrustmgs en motorvai lanten uitge
breid Deze spoitieve coupe is nu Ie
verbaar als C CL en GT Het C mo
del is naai keu^e veiknjgbaai met 40
of 55 pk benzinemotol de CL en GT
modellen a]n alle uitgei ust met de 55
pk motor

Motorhandel leent
video-banden uit

Motoinjden is pleziei vooi icdei
een zo luidt de titel \ an de op \ ideo
band gezette film die speciaal be
doeld is vooi hen die zich wel aange
tiokken \oelen tot motorfietsen en
scooteis maai nog te \eel nadelen
zien om ei ook op te gaan njden In
de ammetende tolpient piobeeit de
BOVAG deze vei meende nadelen
vaak zijn het \ootooidelen weg te
nemen

Tal van aspecten \ an het motoiii]
den komen in de film aan de oide Al
leieeist natuui l i jk het pleziei \ a n h e t
motoi of scooteilijden maai ook
\ eiligheid gebi uiksmogelijkheden
techniek kosten enz

De meeste motoihandelaien m Ne
dei land aangesloten bij de BOVAG
beschikken o\ei genoeg videoban
den om aan de veiwachte giote viaag
te voldoen Uiteiaaid zijn de due be
kende s\ sternen beschikbaai VHS
Betamax en Video 2000 (Philips sys
teem)

Ook motoiclubs en motoniischo
len kunnen de band giatis lenen Wel
kan het vooi komen dat de motoihan
delaai \ooi het uitlenen van de vi
deoband een boigsom viaagt Wan
neei de videoband weei VvOidt ingele
veid woidt de borgsom natuuilijk te
lugbetaald

Wie met weet waai n znn buui t een
motoihandelaai zit kan met de BO
VAG bellen 070 907222 toestel 249

De Volvo 340 is nu ook in diesel-uitvoering verkrijgbaar

Volvo 340 nu ook met
zuinige dieselmotor

De populaire Volvo 340 sene is nu
een interessante aanvulling njkei de
340 Diesel De nog steeds hoge benzi
nepiijzen werken de viaag naar eco
nomische dieselmotoren in de hand
en Volvo heeft met deze uitbreiding
van haarlevenngspiogramma hierop
ingespeeld

De dieselmotoi heeft een cilmde
rmhoud van 1596 cm3 en levert 40
kW 54 5 DIN pk bij 4800 ornw mm De
topsnelheid bedraagt 140 km/h De
brandstofveibiuikcijfers zijn bij 90
km/h 47 1/100 km bij 120 km/h 74
1/100 km en in stadsverkeer 7 O l 100
km
Nieuwe 4-ciImdcr motoren

Ook kondigt Volvo voor de 1985
modellen een nieuw motortype aan

dat vooi de 740 weid ontwikkeld en
nu ook in de 240 en 360 modellen zal
worden toegepast Deze viei cilmder-
motoien znn leveibaai met twee
slagvolumes 2 O en 2 3 litei Zij be-
staan uit een gietiizeien cihndeiblok
met een aluminium cilmdeikop en
wolden geleveid met caibuiator
benzine inspuiting ol benzine inspui-
ting met Tuibo

Hoofdkenmerk van de nieuwe mo-
toren is een veimmdeide inwendige
wi ij ving waai dooi het benzine ver-
bruik lagei ligt Bovendien leveien
deze motoren een gunstigei koppel
bij de meest voorkomende toeiental-
len waardooi de Volvo s aan leven-
digheid en souplesse hebben gewon-
nen

Bij Opel keert de
Olympia weer terug

In 1962 verdween een bekende
type-aanduiding uit het model-
programma van Opel Olympia
In 1935 begon Opel met de bena
ming Olympia" voor een nieuw
1300 cc model vooruitlopend op
de Olympische Spelen van 1936

Ditmaal siert de benaming
drie Kadetts, namelijk de l 2 S
l 2 S Special en l 3 S Special
Deze Olympia-versie is voorzien
van sierstrepen en metallic lak
Het klantenvoordeel varieert

van ƒ1259- tot ƒ1346- waar-
door de l 2 S Olympia in basis-
uitvoenng vooi ƒ 16 730 - staat
geprijsd

Ook in de Ascona sene heeft
Opel een speciale aanbieding,
extia voorzien van rechterbui-
tenspiegel portiei kaartenvak
rechts en zoemer voor ingescha-
kelde koplampen Met deze uit-
monstermg kost de Ascona
ƒ 19 995 - wat een vooi deel voor
de klant inhoudt van ƒ 2343 -

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

AJ\N VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04VERHUIZERS

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto !! !

Sportcenter Wim Buchel Zandvoort
A.J. van der Moolenstraat47. Tel. 15829/13965
Vanaf 1 september zijn wij dagelijks geopend, ook de weekends!
Clubs voor dames, heren en jeugd.

AEROBIC
BADMINTON
JEUGDJUDO 5-6-7 jaar, nieuwe club;

donderdagmiddag 15.30 uur
JUDO en JIU JITSU als recreatieve sport,

uitstekend voor uw conditie!

JEUGDJUDO clubs voor leeftijd van 8 t/m 16jaar

KEEP FIT gymnastiek-ochtendclubs voor dames alle leeftijden

VOLLEYBAL dames-ochtendclubs en heren-avondclubs

SQUASH boek tijdig uw baan voor deze fascinerende sport!

SAUNA wij hebben alle mogelijkheden, dames apart,

heren-avond en gemengd; voor sportclubs en privé is de
sauna ook te huur.

ZONNEBANKEN
ZONNEHEMELS wegens grote belangstelling graag op

telefonische afspraak.

Twee van binnenuit O Deelbare achterbank, i\ Hoofdsteunen op M In hoogte verstelbare F Opbergvakken aan f Bumpers met sier- "JF Sierlijst op taillelijn, O Voorspoiler, voor een Q Vierspaaks stuurwiel, ^f\ Middenconsole, V% Volledige beklede
verstelbare buiten- stoffen Glencheck'- J| voorstoelen voor «f bestuurdersstoel, J voorportieren, Q li|sten, een elegante j maakt de Rimmi-look Q verbeterde aero- y een sti|lvol en t\J onderweg alles onder || bagageruimte,
spiegels bekleding meer comfort maatwerk handige extra ruimte afronding compleet dynamica sportief accent handbereik verzorgde luxe

MANIEREN OM N PERFEKTE AUTO
:PASSAT RIMINI.

Al jaren is de Volkswagen Passat een optelsom van bijzondere technische
voordelen. We noemen bijvoorbeeld de combinatie van voorwielaandrijving, zelfcorrigerende
stu u ri n richting en koerscorrigerende achteras voor een muurvaste wegligging.

Soepele, krachtige motoren van 75 pk (benzine) en
54 pk (diesel) die ook bij 'n sportieve rijstijl onvermoeibaar zijn.

Kan een perfecte auto nog beter?
Eigenlijk niet. Maar de Passat in Rimini-uitvoering bewijst
wel dat 't nog completer, nog comfortabeler, nog
luxueuzer kan. En dat't VANAF P
niet eens duurder hoett. b
Maar da n worden er wel ••
snelle beslissers gevraagd!

Van de Passat Rimmi wordt maar een
beperkt aantal geproduceerd. Neem daarom snel
contact op met uw Volkswagendealer.

Wilt u z'n naam, adres en telefoon-
nummer, bel dan even 020-867351.
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WERKWIJZE van
de politie verander-
de de afgelopen ja-
ren. Het reorganisa-
tierapport is klaar en
de veranderingen in-
gevoerd.

5DE LAATSTE van
dit seizoen - de
strandactiviteiten
naderen het einde.
Hoe was het de afge-
lopen zomer op het
strand? De laatste
strandkorrels

/" WEIGERING - Oudpas-

O toor Voets ontdekte in de
stadsarchieven van Haar-
lem weer tal van wetens-
waardigheden over Zand-
voort.

GRANDIOOS was
het surfevenement
voor Zandvoorts
kust, dit en nog meer
sport, zie de sportpa-
gina.
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Vrouw ernstig
gewond na
aanrijding

ZANDVOORT - Op dinsdag 4 sep-
.ember is een 45-jarige vrouw uit

Zandvoort ernstig gewond geraakt,
;oen zij fietsend op de Verlengde Hal-
estraat, aangereden werd door een

auto die werd bestuurd door een 29-
arige Zandvoorter. De automobilist

verklaarde te zijn geslipt als gevolg
/an het natte wegdek. Door de aan-
ijding kwam de vrouw op de auto-

kap terecht en viel vervolgens op de
jrond. Ze is met ernstig rug- en
loofdletsel overgebracht naar het

Academisch ziekenhuis. Haar toe-
tand wordt momenteel bevredigend

genoemd. De auto is in beslag geno-
nen voor een technisch onderzoek.

Volgens de politie zou de man onder
nvloed van alcohol gereden hebben.

GS HANDHAVEN PRINCIPEBESLUIT
HAARLEM - Het besluit van

het college van gedeputeerde
staten van Noord-Holland, het
eerder ingenomen principe-
standpunt te handhaven en geen
ontheffing te verlenen voor de
Grand Prix als buitengewone be-
drijfsomstandigheid in het kader
van de wet geluidhinder, is in
Zandvoort met gemengde gevoe-
lens ontvangen.

Overheerst bij woningzoeken-
den en toekomstige bewoners
van het project aan de Van Len-
nepweg, de angst dat in'de naas-
te toekomst in Zandvoort geen
woningbouw meer mogf lijk is tot
aan 1988, en dat hun huidige
woonellende zal worden geconti-
nueerd, bij wethouder Jongsma
van volkshuisvesting en sportza-
ken, overheerst de opluchting
„dat wij eindelijk weten waar we
aan toe zijn".

„Het besluit van GS geen onthef-
fing te verlenen, doch wel toestem-
ming te verlenen voor woningbouw,
had ik eerlijk gezegd wel verwacht.
Wij hebben ons best gedaan, letter-
lijk alles wat in ons vermogen ligt,
om het principebesluit van GS ver-
anderd te krijgen, nu dit niet is ge-
lukt, kunnen wij op zeer korte ter-
mijn stappen ondernemen bij de ho-
gere overheid. Men is bij GS politiek
niet bereid medewerking te verlenen
Zandvoort uit de impassee helpen,
dus zullen wij het zelf doen", zegt
wethouder Jongsma.

Zeer binnenkort zal het college van
Zandvoort de minister verzoeken in
de circulaire industrielawaai en de
handleiding voor het verlenen van
een ontheffing voor bijzondere be-
drijfsomstandigheden expliciet te
omschrijven wat als een uitzonderlij-
ke bedrijfsomstandigheid kan wor-
den aangemerkt. Voor hoeveel da-
gen, dagdelen of uren per jaar een
ontheffing kan worden verleend. Er is
een evaluattie-commissie in het le-
ven geroepen die momenteel onder-
zoekt hoe de wet geluidhinder func-
tioneert. Een rapport wordt binnen-
kort verwacht.

Wethouder Jongsma zou graag een
antwoord van de minister op deze
vraag ontvangen voordat dit rapport
behandeld zal worden, omdat dit wel
.weer eens maanden in beslag kan ne-
men.

„Zodra wij het besluit van GS
zwart/wit hebben ontvangen, kunnen

.Teleurgesteld, maar opgelucht
we weten waar we aan toe zijn'
wij beroep hiertegen aantekenen en
verzoeken, gezien de urgentie, dat dit
snel behandeld wordt", aldus Jongs-
ma.

Hoofd Volkshuisvesting
Door de hoofdinspecteur Volksge-

zondheid, dr. Copier, is al aangekon-
digd dat hij een Arabprocedure tegen
GS zal aanspannen wanneer wél toe-
stemming wordt verleend voor wo-

mngbouw, zonder dat een ontheffing
voor de Grand Prix is verleend.

Wanneer dr. Copier geen Arobpro-
cedure aanspant, doch de Raad van
State verzoekt om schorsing van het
besluit van GS, én die schorsing
wordt toegestaan, dan kan het inder-
daad jaren en jaren duren voordat in
Zandvoort woningbouw, waar dan
ook, mogelijk wordt. (Een goed voor-
beeld hiervan is het bestemmings-
plan Halfweg 1974, waartegen een be-

roep werd ingebracht en waarvan
juist dezer dagen 1984, een uitspraak
van de Raad van State is gekomen.
Ruim tien jaar heeft deze procedure
geduurd voordat die uiteindelijk
werd goedgekeurd, (red.)

De gemeente Zandvoort kan in een
beroepsprocedure hooguit om ver-
snelde behandeling verzoeken, doch
dan neemt deze toch op zijn minst l
tot 2 jaar in beslag.

The Computing Company

Jim Vermeulen overhandigt aan ge-
deputeerde De Boer liet Circuit van
Zandvoortspel. „Om hen op een ple-
zierige wijze te confronteren met de
nationale racebaan". De wens dat
tot een wijze besluitvorming geko-
men zou zijn, worden, lijkt voor
Zandvoort niet vervuld. Jammer, de
geachte afgevaardigden hebben zich
kennelijk niet op de juiste wijze met
het spel vermaakt,
(foto Berlott)

„Na jaren van dromen willen wij ook wel fijn wonen", stond er op het spandoek dat de huismoeders van de Van
Lennepweg meedroegen. Het zal voorlopig bij dromen moeten blijven, (foto Berlott).

Cenav
Dirk Buwalda, perschef van de Ce-

nav, de huurder van het circuitter-
rein en exploitant van het circuit,
zegt het eveneens jammer voor de
Zandvoortse woningbouw te vinden,
wanneer er inderdaad protesten ko-
men van de zijde van Volkshuisves-
ting. „Gedeputeerde De Boer heeft
de zwarte piet toegespeeld aan de mi-
nister. Wij zullen nu trachten door
middel van een aantal procedures
een snelle uitspraak van het rijk te
krijgen. In mijn ogen is het wel dege-
lijk een politieke beslissing die wei-
nig oog heeft voor de realiteit in
Zandvoort en de wens van het over-
grote deel van de bevolking. Ik denk
dat wel eens vergeten wordt door be-
paalde mensen dat zij door het volk
zijn gekozen. De kiezer zelf lijkt geen
enkele inspraak te hebben en dat is
fout. De Boer heeft dan wel gezegd
aan de heer Klabpu bij de overhandi-
ging van de petitie dat het principe-
besluit geen zwart/wit beslissing was,
je vraagt je ondertussen wel af, wat
het dan wel was".

HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE

Geen verdachten in
Zandvoortse kwestie

ZANDVOORT - De hoofdoffl-
ier van Justitie van Haarlem,

mr. H.W.P. Remmerts de Vries,
eeft naar aanleiding van het on-
erzoek dat door de rijksrecher-
he werd ingesteld naar een
ventueel „lek" in het ambtena-
enapparaat van Zandvoort, be-
loten dat er in Zandvoort geen
irivacyschandaal is, omdat er
reen verdachten zijn.

„Wij begonnen al met een 10-0
chterstand, omdat er geen be-

vijsstukken zijn. Het is net zo
ets wanneer je een moord moet
nderzoeken en er is geen lijk.

Wel in de Zandvoortse kwestie
was geen enkel bewijsstuk, en
lat heeft de rijksrecherche ook
niet kunnen ontdekken", aldus
de hoofdofficier.

Begin augustus werd door burge-
leester Machielsen een onderzoek
oor de rijksrecherche aangevraagd,
adat bij raadslid Koning een bere-
ening van een uitkering van een
liënt van Sociale Zaken in de brie-
enbus zou zijn gedeponeerd. Koning
et dit zien aan raadslid Aukema, die
oevallig bij hem op bezoek was. Au-
ema was van mening dat hiermee
e privacy van de uitkeringsgerech-
igde in het gedrang kwam en advi-
eerde Koning de burgemeester hier-
an in kennis te stellen.

Koning voelde hier niets voor „om-
dat door mij wel meer anonieme brie-
ven worden ontvangen en ik die de-
poneer daar waar ze thuishoren, na-
melijk in de prullenbak, ik begrijp
niet waarom ik nu wel met dit kladje
naar de burgemeester moet gaan".

Dit heeft het raadslid van Gemeen-
tebelangen ook verklaard tegenover
de rijksrecherche, een verklaring die
werd ondersteund door zijn vrouw
die administratieve werkzaamheden
voor Gemeentebelangen verricht.

Raadslid Aukema (PvdA) is er ech-
ter van overtuigd dat hij wel degelijk
een afschrift heeft gezien van de offi-
cièle berekening van de uitkering.
Bovendien waren verschillende kant-
tekeningen opgeschreven, die de
naam van de uitkeringsgerechtigde
in discrediet konden brengen. „Uit
niets is de rijksrecherche gebleken
dat het hier inderdaad een afschrift
van een officieel stuk betrof. Alle
ambtenaren en ook de wethouder die
toegang hebben tot deze stukken zijn
gehoord, maar resultaten heeft het
onderzoek niet opgeleverd. Koning
zegt dat het pertinent niet een af-
schrift betrof en ons is ook niet geble-
ken dat een ambtenaar buiten zijn
boekje is gegaan. Er zijn dus geen
verdachten en de zaak is afgesloten",
zegt mr. Remmerts de Vries.

Hoewel de hoofdofficier van Justi-
tie uit Haarlem zegt de heer Machiel-
sen, vrijdagmiddag reeds telefonisch

Dansschool

John de Boer
Inschrijving voor het nieuwe dansseizoen

is nog mogelijk voor
JONGELUI en ECHTPAREN

Wie nu inschrijft heeft straks plezier
voor twee. Doen dus f

Aanvang der lessen: 1e week oktober.
Corn. S legerstraat 2a - Zandvoort - Tel. 02507 -1 77 89,
b.g.g. 1 7455. Inschr. ma. t/m vrijd. van 19.00 tot 22.00 uur.
Ook: Zeestraat 7a - Noordwijkerhout - Tel. 02523 - 23 06
De Ruyterstraat25 - IMoordwijk -Tel. 01719 -1 75 24

het resultaat van het onderzoek te
hebben meegedeeld, luidt het ant-
woord van de burgemeester op
maandagmorgen: „Ik kan geen me-
dedelingen aan de pers doen, omdat
de resultaten van het onderzoek mij
niet bekend zijn. Overigens zal ik
eerst het college en de raadsleden
van de resultaten van het onderzoek
op de hoogte stellen, maar voorlopig
heb ik nog niets ontvangen".

Raadslid Aukema noemt de resul-
taten van het onderzoek hoogst on-
bevredigend. „Vooral ook omdat niet
over één nacht ijs is gegaan voordat
het onderzoek door de burgemeester
werd aangevraagd. Ik meen te weten
dat de heer Machielsen door de
hoofdofficier is geadviseerd de hulp
van de rijksrecherche in te roepen.
Wellicht dat er toch een preventieve
werking van dit onderzoek uitgaat,
zodat niet lichtzinnig met officiële
stukken wordt omgesprongen. Dan
heeft het geheel toch nut gehad".

Jaap Koning is evenmin op de
hoogte van de uitslag van het onder-
zoek. „Ik heb momenteel nog geen
commentaar, ik wacht wel totdat ik
wat van de burgemeester hoor", is
zijn reactie.

(Advertentie)

Het antiekhuisje

van Ravenstein
juwelier, antiquair

TE KOOP GEVRAAGD:

OUD GOUD
oude en antieke sieraden,

gouden munten,
oud zilver.

KONTANTE BETALING
DE HOOGSTE PRIJS!

Gr. Houtstraat 129 - Haarlem
Tel.023-31 2803

Twee kinderen
blij met
één ballon
ZANDVOORT - Tijdens de

braderie die in juli op het circuit
van Zandvoort werd gehouden
werd een ballon van Zandvoorts
Nieuwsblad opgelaten door Mei-
vin van Doorn uit Hoofddorp.

Deze ballon werd gevonden door
Joacf Cerny uit Svralka (Tsje-
choslowakije) die het antwoord-
kaartje retourneerde. Hiermee
kwam Melvins ballon het verste,
namelijk enkele duizenden kilo-
meters.

Meivin ontving de eerste prijs,
een computerspel, Jozef een T-
shirt. Twee kinderen blij met
één ballon!

Kostbare lading
ZANDVOORT - Vrachtwa-

genchauffeur Peter van der Veld
(27) bracht vrijdagmiddag 7 sep-

tember zijn Scania uiterst be-
hoedzaam tot stilstand vlak
voor de trap van het raadhuis,

Bruidspaar Van der Veld-Koning op weg naar de trouwplechtigheid
(foto: Frans Jongen).

alsof hij een zeer breekbare en
kostbare lading vervoerde. Dat
was ook zo, want hij reed op de-
ze originele wijze, zijn bruid,
Gerda Koning naar de plaats
waar zij door vriend Piet van
Staveren in de echt zouden wor-
den verbonden.

Voor Peter was dit dan ook de
belangrijkste lading die hij ooit
vervoerde.

Gerda wist dat er een verras-
sing voor haar verborgen werd
gehouden, maar dat ze op een
dergelijke feestelijke wijze zou
worden vervoerd, dat had ze niet
verwacht.

Hoog troonde het bruidje in de
met bloemen versierde Scania.
De decoraties waren door Bluijs
Bloemenhuis zo kunstig aange-
bracht, dat deelname aan een
bloemencorso niet misplaatst
geweest zou zijn, beter nog, mis-
schien had men er nog een prijs
mee gewonnen.

De bruidsstoet trok uiteraard
veel bekijks op deze regenachti-
ge middag, maar wat het weer
betrof, zat het bruidspaar goed.
Op de momenten dat het droog
moest zijn was het droog, zodat
ze van mening waren dat ze erg
geboft hadden.

Voor een huwelijksreis al dan
niet per Scania was voorlopig
nog geen tijd, dus rijdt Peter
vanaf maandag „gewoon" zijn
internationale routes.

^^

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

bezorg(st)ers
om in te vallen bij ziekte

en vakanties.

Tel. 1 71 66

Glad wegdek
oorzaak
aanrijdingen

ZANDVOORT - Door de hevige
regenval ontstond vorige week vnj-
dag een nat wegdek dat slipgevaar
opleverde. Dit hebben verschillende
automobilisten aan den lijve onder-
vonden

Een 36-jarige Zandvoorter slipte
met zijn bestelauto op de boulevard
Barnaart en kwam tegen een hek tot
stilstand, dat geheel werd vernield.
Ondanks het feit dat de man door-
reed zonder zijn identiteit bekend te
maken ontving hij toch een proces-
verbaal, omdat zijn kenteken werd
genoteerd

Een 22-jange Zandvoorter kwam
met de schrik vrij op de dr. Gerke-
straat. Zijn slipmanoeuvre veroor-
zaakte zware schade aan een gepar-
keerdstaande auto van een 57-jange
inwoonster. De man raakte eveneens
twee bomen die beschadigd werden

Coördinator gehandicap-
tcnoverl eg aangesteld

HAARLEM - De heer Jos Oosten-
bach is voor een periode van 18
maanden benoemd als coördinator
van de KLGZK, de Kommissie Li-
chamelijk Gehandicapten Zuid-Ken-
nemerland. Deze aanstelling werd
mogelijk nadat het merendeel van
het Gewest-Gemeenten bereid bleek
gelden beschikbaar te stellen voor
het lopende jaar en de provincie
Noord-Holland een startsubsidie ver-
leende

De heer Ooslenbaeh kan bereikt
worden in het gebouw ..De Pauw".
Kromhoutlaan 55, 2033 WJ te Haar-
lem (Parkwijk) tel. 023-359732

De KLGZK is een regionaal over-
legplatform van personen en organi-
saties die de belangen behartigen
van lichamelijk gehandicapten en
vormt een belangri]ke schakel in de
communicatie met de gemeentelijke
overheden.

Granaat opgeruimd
ZANDVOORT - De Explosieven

Opruimings Dienst heeft de granaat,
die vorige week werd aangetroffen m
een groentetuintje op het binnencir-
cuit, meegenomen om te vernietigen.
Uit een onderzoek bleek men te doen
te hebben met een zogenoemde pant-
ser-bnsantgranaat, een zeer gevaar-
lijk projectiel.

(Advertentie)

Zondag a.s.
v.a. 16.00 uur

LIVEMUSIC
in

REST. STEAKHOUSE

DE ALBATROS
Haltestraat 26

Thema-avond
„sport overdag"
ZANDVOORT - De thema-avond

„sport overdag" zal op dinsdagavond
18 september worden gehouden in
het gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat, aanvang 20.00 uur.

Het programma voor deze avond
luidt alvolgt: 19.45 uur ontvangst en
koffie waarna er een inleiding volgt,
video „sport overdag". Om 20.15 uur
volgt een inleiding door mevrouw J.
van Bezouw, consulente van de lan-
delijk contactraad voor de sport. Te-
vens zal dan de heer E.H.C. Jongsma,
wethouder van sportzaken zijn zegje
doen en zullen leden vn de Afafa een
inleiding verzorgen over dit onder-
werp, waarmee zij reeds ervaring
hebben.

Na de pauze zal om ongeveer 21.15

Inbraken
ZANDVOORT - Het slechte weer

op zondag 9 september werkte ken-
nelijk inspirerend op inbrekers. Er
werd die dag in drie verschillende ho-
telkamers ingebroken, waarbij res-
pectievelijk ƒ 300.-, ƒ 280.- en ƒ 200.-
werd gestolen. Ook werd ƒ 160,- ver-
mist uit een woning aan de Koningin-
neweg en hebben onbekenden mge-
broken in een horeca-onderneming
aan het Gasthuisplein.

uur de gelegenheid bestaan vragen te
stellen en is er gelegenheid tot dis-
cussie met het forum onder leiding
van wethouder Jongsma. Het forum
zal bestaan uit de drie inleiders en
R.H. de Boer, ambtenaar van sport-
zaken.

In verband met dit thema zal de
Afafa op zaterdag 15 september aan-
staande een opendag houden in de
Brugstraat 17 van 09.00 tot 12.00 uur.
Daar is de gelegenheid zich te onen-
teren in o.a. fitness, krachttraining,
gymnastiek en zelfverdediging.

Inlichtingen betreffende de thema-
avond zijn te verkrijgen bij Ruud de
Boer, ambtenaar sportzaken, tele-
foon 14841.

De geplande sportraadvergadering
van 20 september 1984 is verschoven
naar donderdagavond 11 oktober
1984.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Zandvoortse

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER Ml J OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode

y Woonplaats

Telefoon

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar f 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /Tï\
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i l (MI vinden Spar een beetje
V'iom lopen ze onze deur

•'JOL al hun dagelijkse

nu vcrandeiingin. Want we
\Vitinerk Waarmee we een
ci! ükden op de plank hebben

Met ons nieuv\̂ Wijtmerk is er helemaal
niemandn^

Over de kwaliteit van ons nieuwe Witmerk hoeft u
zich natuurlijk geen zorgen te maken. Die is eersteklas
en gegarandeerd door Spar.
Anders zouden we het toch niet in onze winkel
durven zetten!

Met ons nieuwe Spar Witmerk kunt u Spar

onmogelijk nog langer duur vinden.
Kom daarom vandaag nog naar onze

winkel. En ontdek dat u nu bij Spar al uw
boodschappen kunt doen.

Nu Spar zo goedkoop is
koopje er toch alles!



EEKMEDIA 30 DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1984 PAGINA 7

JONG KONG STERK

FZB haalt Rinko na
spannende strijd neer
ZA^DVOORT - De zaalvoet-
allers zijn inmiddels ook aan de
ompetitie begonnen en daarbij
wam SC Hong Kong, in de
pofdklasse, tot een ruime 5-2
^erwinning op DIO. In de eerste
|lasse stond direkt al de Zand-
Dortse derby Rinko tegen TZB
p het programma en deze wed-
,rijd werd na een spannend ge-
2cht met 4-3 door TZB gewon-

iHet vorig jaar gedegradeerde Hong
long moest in deze lagere klasse wat
ennen maar vooral na de rust liep
;t vlotjes bij de Zandvoorters. In de
:rste periode nam DIO een p-1 voor-
irong en Hong Kong was direkt bij
p les. In deze hoofdklasse wordt op
pn zeer goed niveau gezaalvoetbald
p na wat aanpassing der Zandvoor-
rs werd DIO teruggedrongen. Bert
eijenhorst zorgde voor de gelijkma-
pr, doch opnieuw wist DIO een voor-
prong te nemen. Nog voor de rust
wam Hong Kong op gelijke hoogte
oor een treffer van Hans Schmidt.
Na de rust raakte Hong Kong
,eeds beter pp elkaar ingespeeld en
aren er duidelijk betere kpmbina-
es te zien. De DIO-defensie werd
mstant uiteen gespeeld en doel-
unten konden niet uitblijven. Ed
astenhouw zorgde met twee gave

Fhe Lions willen meer succes
n het komende seizoen

treffers voor 4-2 en Rob van der Berg
bracht met zijn doelpunt het juiste
verschil-tussen beide teams op het
scorebord, 5-2.

Rinko-TZB
Het plaatselijk gevecht tussen Rin-

ko en TZB werd een sportief en span-
nend treffen dat uiteindelijk nipt
door TZB zegevierend werd afgeslo-
ten. TZB verdiende de zege door een
wat verzorgder samenspel. Rinko
was over het algemeen wat meer in
de aanval maar wist de hechte TZB-
verdediging niet uiteen te spelen.

Het begin was voor Rinko met een
schot van Piet Keur op de doelpaal
en in de volgende minuut een schot
van Gerard Koper pp een TZB-verde-
diger. De terugspringende bal kwam
voor de voeten van Bart Botschuijver
en deze schoot van dichtbij in de bo-
venhoek, 1-0. Lang heeft Rinko niet
van deze voorsprong genoten, daar
enige minuten later de gelijkmaker
op het scorebord verscheen. Michel
Vork speelde Marcel Cabri aan en
een fraaie schuiver betekende 1-1.

Rinko had het antwoord snel klaar
en nadat Simon Molenaar net over
het doel schoot kwam Peter van
Kalmthout na een goede kombinatie
vrij voor doel en toen was het wel
raak, 2-1. Rinko probeerde door te
drukken en daarmee de zege veilig te

stellen. Willem Groen kopte over en
tweemaal moest TZB-doelman Cees
van Limbeek gestrekt om onheil te
voorkomen. TZB kwam met snelle
counters uit de defensie en Addy
Otho redde enige malen fraai.

Na de doelwisseling een gelijkop-
gaande strijd met mogelijkheden
voor beide teams. Cees Molenaar
zorgde voor 2-2 en de strijd was ge-
heel open. Rinko zag enige pogingen
mislukken onder andere door een
schot van Piet Keur en ook een solo
van Wim Paap leverde niets op. In de
tiende minuut kwam TZB voor het
eerst op voorsprong toen Marcel Ca-
bri een voorzet van Cees Molenaar
beheerst afrondde. Rinko kwam
sterk terug en Piet Keur had geen ge-
luk met een inzet op de paal. In de
dertiende minuut was het opnieuw
gelijk toen een pass van Simon Mole-
naar door de TZB-defensie sneed en
Peter van Kalmthout bereikte, die
onhoudbaar inknalde, 3-3.

Rinko wilde meer en TZB bleef rus-
tig de kombinatie zoeken. Gerard
Koper knalde op Cees van Limbeek
en Piet Keur schoot net naast. Een
vrije trap voor TZB bracht uiteinde-
lijk de beslissing. Onverwachts knal-
de Robert Koning de bal via de on-
derkant van de lat in de Rinko-tou-
wen, 4-3. Met nog enige minuten te
gaan probeerde Rinko alsnog een ge-
lijkspel te bemachtigen maar het
spel werd te gehaast en daardoor on-
nauwkeurig om TZB te verontrusten.

ZAND VOORT - Het Lions he-
m-basketballteam gaat het ko-
.ende seizoen proberen beter
oor de dag te komen dan vorig
ar toen in_een beslissingswed-
rijd het tweedeklasserschap
et kon worden veilig gesteld,
nder leiding van de nieuwe trai-
er/coach Ton Crabbendam is
ions al enige weken bezig om de
anditie op het nodige peil te
rengen. En gezien de opkomst
(dens de training hebben de
>elers er zin in.
De selectie van The Lions heeft uit-
litend buite training kunnen ver-
:hten. Aangezien basketbal een
alsport is, kan niet gezegd worden
it de voorbereiding optimaal is.
oach Ton Crabbendam zegt het

ideaal is de situatie niet".
Toch gaan de Zandvoortse basket-

balspelers vol enthousiasme met het
nieuwe seizoen beginnen en willen zij
nu wel eens af van de degradatiewed-
strijden die de afgelopen twee jaren
zijn gespeeld. „We hebben vrijwel
hetzelfde team als vorig jaar, alleen
Nico Koper is teruggekeerd, zodat we
er wel wat sterker op geworden zijn.
Bovendien komt er bij de jeugd enig
talent aan en die wil ik wel eens inzet-
ten. Er is concurrentie genoeg en met
een juiste instelling en wat succes in
de eerste wedstrijden, wat goed is
voor het zelfvertrouwen, moet het dit
jaar lukken, anders hebben we ge-
faald", aldus de enthousiaste coach
Ton Crabbendam die veel plezier
heeft in het begeleiden van het eerste
team van zijn club The Lions.

Al vele jaren is Crabbendam aan de

Jelmoment tussen Lions en Hillegom (foto: Frans Jongen)

immer te vinden dat geen gebruik
maakt kon worden van de zaal.

De Zandvoortse sporthal of
ymnastieklokalen bleven gesloten
n daardoor konden we niet zoals de
eldsporten enige oefenwedstrijden
pelen. Dat vind ik zeer jammer en
ok baltraining moest daardoor ach-
ïrwege blijven. Het is daardoor geen
oede voorbereiding op de kompeti-
ie en de bekerstrijd. De conditie heb-
en we wel kunnen opvoeren, maar

ÏC Lotus
ZANDVOORT - Komende zondag
aat de badmintonvereniging BC Lo-
Js, voor de eerste maal in kompeti-
:everband dit seizoen, de eerste
tiuttle slaan. Plaats van handeling is

vertrouwde Pellikaanhal aan de
J. v.d. Moolenstraat. Het program-
ia vangt aan om 9.30 uur met de
edstrijden:
Lotus 7 — Kennemerland 10
Lotus 8 - Pluimbal 2
I.otus 9 - Unicum 2
Lotus 10 - Haarlem 2
Lotus BI - Duinwijck B2
Lotus B3 - Almerehaven B2

13.00 uur:
Lotus l — Velsen 2
lotus 2 - UFO 2
Lotus 3 — Energie l
Lotus 4 — Kennemerland 4
Lotus 5 — Slotermeer 9
Lotus 6 - UFO 6

Lions verbonden. Eerst als scheids-
rechter en als bestuurslid en toen
men met coachproblemen zat, kon
direkt een beroep pp hem worden ge-
daan. De vereniging had geen geld
voor dure coach en Ton Crabbendam
was bereid pro deo, dus uitsluitend
als hobby deze taak aan te pakken.
En gezien de eerste bekerresultaten
mag er wat meer verwacht worden
van het Lions-team.

Bekerstrijd
De thuisbekerwedstrijd van The

Lions moest in Haarlem worden ge-
speeld, maar dat verhinderde de
Zandvoorters niet om keihard uit te
halen. Het is van Lions-zijde een goe-
de wedstrijd geworden in een enorm
hoog tempo. De verdediging was
goed gesloten en de break was goed
verzorgd. Na aanvankelijk een 2-3-zo-
ne geprobeerd te hebben, schakelde
Lions na een 8-8 stand, over op de 3-2
zone waar Cracker Jacks de resteren-
de tijd zeer veel moeite mee had.

Door de toegewezen strafworpen
kon Cracker Jacks de schade tot de
rust nog dragelijk houden: 52-38. Na
de pauze denderde de Zandvoortse
machine op volle toeren over Cracker
Jacks een. Mentaal was Lions niet
stuk te krijgen en konditioneel bleek
het eveneens goed te zitten. Het ge-
hele team had de wedstrijd prima on-
der controle, mede door de welkome
versterking van Nico Koper, die snel-
heid en overzicht meebracht. Uitslag
85-58.

Topscorers Lions: Olaf Borkent 28,
Erik Lampe 11, Rudi Becic 10, Evert
Bol 9, Peter Noortman 8, Nico Koper
7, Alen Augustin 6, Bram de Kruiter
6.

De tweede wedstrijd tegen Cracker
Jacks in Amersfoort was van een
minder gehalte. De zware trainings-
arbeid van de laatste week en de tem-
poslag van de eerste wedstrijd had
zijn tol geëist. Daar Cracker Jacks
ook de eerste wedstrijd nog in de be-
nen had, was er voor Lions geen vuil-
tje aan de lucht.

De grote voorsprong van Lions
kwam niet in gevaar en het tempo in
de wedstrijd was zeer laag. Ook de
score bleef aan de lage kant, maar
dat was voor Lions niet belangrijk, de
tweede bekerronde was bereikt en
dat was het eerste welkome succes
voor de Zandvoorters, eindstand 48-
48.

Na de redelijk gespeelde bekerwed-
strijden van The Lions waren de ver-
wachtingen hoog gespannen tegen
nieuwkomer Hillegom. De Zand-
voortse basketballers zijn tegen Hil-
legom geen minuut in de wedstrijd
geweest. De gehele partij heeft Lions
naar de juiste formatie gezocht om
Hillegom op achterstand te zetten.

De eerste drie minuten heeft Lions
tien kansen gehad om afstand te ne-
men, doch de bal wilde niet door de
basket. Lions stond stijf van de zenu-
wen en vanaf het begin lukte er niets
meer. Te statisch en zonder tempo
werd er gespeeld precies in het
straatje van Hillegom, dat toch niet
sterk speelde maar wat meer geluk
met de doelpogingen had dan Lions.
Verdedigend speelde Lions nog wel
behoorlijk, mede door de eenvoudige
Hillegomse opzet, doch aanvallend
zal er nog gesleuteld dienen te wor-
den aan het Zandvoortse team. Enige
pluspunten was het aanvallende spel
van Bram de Kruiter en jeugspeler
Alen Augustin. Via een 21-24 rust-
stand pakte Hillegom een 46-48 zege,
in deze meer spannende dan fraaie
partij.

De Zandvoortse dames traden aan
tegen Hoofddorp twee en moesten
met een 53-66 nederlaag genoegen
nemen. Het zeer sterke Hoofddorp
was vooral in de eerste periode niet te
stoppen. Een zeer goed afstands-
schot zorgde voor vele Hoofddorpse
treffers en tegen de man to man had
Lions niet veel in te brengen. Toen
Lions van het zonesysteem overscha-
kelde op eveneens man to man lukte
het beter. Ruststand 17-34.

Na tien minuten in de tweede helft
kwam Hoofddorp, door enige uitval-
lers, met vier speelsters te staan en
toen had Lions moeten toeslaan. Wel
werd de grote achterstand steeds
kleiner maar het gat kon niet geheel
gedicht worden. Hoofddorp bleef
vooral via een zuiver afstandsschot
raak schieten. In de achtse minuut
was de stand 23-51 en na vijftien mi-
nuten 37-62. Lions haalde sterk in
maar verder dan 53-66 kwam zij niet.

Topscores Lions: Thea Reinders
22, Caroline Bol 12, Chika Dijkman 7,
Jacqueline Paauw 6.

TZB ongelukkig
ZAND VOORT- Een zwaar gehan-

dicapt TZB heeft de eerste kompeti-
tiewedstrijd niet tot een goed einde
kunnen brengen. Door blessures
moesten de Zandvoorters met vijf in-
vallers aantreden en gaven deson-
danks zeer goed partij. DSC '74 was
in de slotfase iets gelukkiger en won
nipt met 3-2.

In een aantrekkelijk partij voetbal
was het initiatief in de eerste helft
voor TZB. Met aanvallend spel pro-
beerden de Zandvoorters de gasthe-
ren onder druk te zetten en dat ge-
lukte goed. Ron Zwemmer was het
die de score opende voor TZB dat in
de slotfase de voorsprong prijs moest
geven. Eerst de ongelukkige gelijk-
maker en vlak voor de rust een straf-
schop. Doelman Marcel Cabri, die
een prima indruk maakte, was toen
kansloos, 2-1.

In de tweede helft een gelijkop-
gaande partij met mogelijkheden
voor beide teams. De Boys bleven

Foto: Frans Jongen.
ZANDVOORT - De surfwed-

strijden afgelopen wekend op het
Zandvoortse strand bij Klijn
Surfing en Club Nautique, in het
kader van de Holland Surf Pool
zijn uitgegroeid tot een waar wa-
tersportspektakel. De organisa-
toren wensten graag een stevige
bries, en die was er zeker dit
weekend. Windkracht acht zorg-
de voor geweldige surfsport op
de Noordzee. Deze laatste van de
acht gehouden wdstrijden werd
door Zandvoorter Johan Drie1

huizen schitterend gewonnen,
maar in het eindklassement was
de eerste plaats voor Onno Tel-
lier uit Utrecht en werd Johan
Driehuizen derde. Bij de dames
was Martine van Soolingen een
klasse apart en 'pakte zowel de
winst dit weekend als de totaal-
prijs.

Tim Klijn toonde zich zeer content
met deze wedstrijden en daarbij het

Surfstrijd grandioos spektakel
uitstekende surfweer. „We hoopten
op zo'n wind en juist dit weekend
krijg je zulk prima surfweer, dat kon
niet beter. Als je met windkracht

SURFTITEL

VOOR MARTINE

VAN SOOLINGEN
acht de zee op kan gaan terwijl elk
ander vaartuig dat niet lukt, dan
blijkt wel dat het niveau zeer hoog is
van zowel surfers als materiaal".

Als eerste had Zandvoort zondag
de baan voor de zogenaamde in and
outs parallel doen lopen met het

strand. Mede-organisator Jules Fran-
sen: „Door de enorme wind hadden
we besloten de baan zo te leggen en
niet zoals gebruikelijk, bij in and outs
recht de zee in. Dit was gedaan uit
veiligheidsoverwegingen en het is
prima verlopen", aldus Fransen.

Voor veel publiek begon de strijd
zaterdag in de course racing waarin
Onno Tellier zijn klasse toonde en dit
onderdeel winnend afsloot hetgeen
betekende dat de totaalscore niet
meer in te halen viel. Zondag veel
spektaculair surfen van onder andere
Johan Driehuizen die op geweldige
wijze de slalom finale wist te winnen.
Tellier ging in dit onderdeel in de
fout en kreeg materiaalpech en Drie-
huizen profiteerde zeer vakkundig.
Ondanks de achtervolging die wed
ingezet door Dennis Hennevanger,
Dick van der Spek en Zandvoorter
Paul Jansen, wist Johan Driehuizen

zijn voorsprong met verve te verdedi-
gen.

Bij de wave contest was Olaf van
Tol in prima vorm en toonde het tal-
rijke publiek fabelachtig hoge spron-
gen en door deze overwinning kwam
Van Tol op een tweede plaats in de
eindrangschikking voor Johan Drie-
huizen. Als vierde eindigde Dennis
Hennevanger uit Umuiden en de vijf-
de plaats was voor Marcel van der
Zwart uit Haarlem.

Bij de dames eveneens zeer spekta-
kulaire races met een Marüne van
Soolingen die veruit de beste was en
de concurrentie ver achter zich liet.
Ook voor haar waren de golven niet
te hoog en met grote klasse kliefde
Martine van Soolingen de stevige
branding. Als tweede werd Anita
Jansen uit Waalre genoteerd en Pe-
tra Oudendijk uit Nederhorst den
Berg legde beslag op de derde prijs.

Activiteit schaakclub
ZANDVOORT - Onder leiding van

de plv. voorzitter, Wil Reijer, heeft de
Zandvoortse Schaakclub vorige
week donderdag haar jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering gehouden.
Zo is er onder andere besloten om
rond de kerstdagen een snelschaak-
tournooi te houden, waarbij een com-
puter volgens het zgn. „Zwitsers sys-
teem", de indeling zal verzorgen. Op
donderdag 16 mei 1985 zal voor de 5e
keer het Louis Blok-tournooi plaats-
vinden.

Voor de goede orde nog even het
volgende: De Zandvoortse schaak-
club kan nog leden gebruiken. Vanaf
donderdagavond gaat de interne
competitie van start in het Gemeen-
schapshuis. Voor de senioren begint
dit om 8 uur. De junioren tot onge-
veer 16 jaar spelen hun partij tussen 7
en 8 uur. Voor telefonische inlichtin-
gen kan men altijd terecht bij de se-
cretaris Ruud Schiltmeijer, 02507-
17272 of op de speelavond.

(Advertentie)

Wij zijn
niet 5 handballertjes die maatjes
zoek,en, maar wij zijn

HOCKEYERS
van 12en 13 jaar die nog wat
makkertjes zoeken om ons team
vol te maken.
Dus . . . houd je van een gezellig
spannend spel, meld je dan aan
bij mevr. A. Bijlsma, tel. 1 4441.

HOCKEY IS PLEZIERIG
VOOR IEDEREEN

Overigens . . . de Zandvoortse
Hockey Club kan
OOK NOG WAT SENIOREN
plaatsen en die mogen best buiten
Zandvoort wonen!
Tel.1 45 11 of 1 5308

ZVM-handbal op dreef
ZANDVOORT - Het bevalt de

ZVM-heren handbal zeer goed in
de hoogste klasse van de regio
gezien het resultaat tot nu toe.
ZVM kwam dit weekend twee-
maal in aktie en beide keren was
het resultaat zeer positief. De be-
kerwedstrijd tegen IJmond le-
verde een 20-11 zege op en de uit-
wedstrijd tegen het sterke Ook-
meer was goed voor een 21-12
overwinning. In beide wedstrij-
den was Cor van der Koekelt de
topscorer. De dames herstelden
zich goed na de eerder geleden
nederlaag. Tegen Bato liep het
vooral in de openingsfase zeer
goed hetgeen de!-basis was voor
de 11-4 overwinning.

De bekerwedstrijd tegen IJmond
was een rommelige wedstrijd met
veel balverlies. De Zandvoorters wa-
ren toch duidelijk beter en konden in
de eerste helft een 12-8 voorsprong
opbouwen. Na de rust zat het defen-
sief bij ZVM beter in elkaar en daar-
door was IJmond volstrekt kansloos.
Behoudens het goede defensieve
werk scoorde ZVM er lustig op los en
liep uit naar een 20-11 zege.

Scores ZVM: Dirk Berkhout 1.
Joost Berkhout l, Robert Brauwer 1.
Djurre Boukes 3, Joop Boukes 6. Cor
v.d. Koekelt 8.

De tweede competitiewedstrijd te-
gen Ookmeer was van een bijzonder
hoog gehalte. ZVM bouwde in deze
partij constant zeer goede kombina-
ties op waartegen Ookmeer het ant-
woord schuldig moest blijven. Via
een ruststand van 3-10 bleef ZVM ook
in de tweede helft de strijd dikteren.
ZVM liep uit naar een 21-12 overwin-
ning. Coach Atze van der Heide: „Ik
had het niet verwacht, maar het
draait geweldig". Scores ZVM: Dirk
Berkhout 1. Joost Berkhout l, Ko
Schouten l, Wim Brugman 2, Djurre
Boukes 2, Joop Boukes 3, Hans Moll
3, Cor v.d. Koekelt 8.

Aanstaande zondag staat op het
programma de topper tegen Amster-
dam. Om 14.10 uur is deze wedstrijd
op de velden in het binnencircuit. De
dames komen om 13.00 uur in het
veld tegen IJmond.

De ZVM-dames kende een uitste-
kende start van de wedstrijd tegen
Bato. Met prima handbal kwamen de
Zandvoortsen al snel pp voorsprong
en daar kon Bato weinig tegenover
stellen. De combinaties liepen voor-
treffelijk en ZVM schiep zich vele
kansen. Door het goede spel kon
ZVM gaan rusten met een veilige 7-2
voorsprong.

In de tweede helft vlotte het min-
der bij ZVM waardoor Bato wat terug
kon doen. Maar bij de stand 4-7 pakte
ZVM de draad weer op en trok de par-
tij met 11-4 naar zich toe.

Zandvoort'75 laat te
veel kansen liggen

BEVERWIJK - Door het goede
resultaat van De Kennemers in
de bekerronde van vorige week
was Zandvoort'75 niet al te ge-
rust naar Beverwijk getrokken.
Een ongerustheid die achteraf
geheel niet op zijn plaats was ge-
zien de mogelijkheden op een
goed eindresultaat voor de Zand-
voorters. Toch was het De Ken-
nemers dat uiteindelijk met 3-2
aan het langste eind trok.

De eerste handeling kwam op
naam van Rob Gansner die goed
doorzette maar De Kennemers-doel-
man stond op de juiste plaats. Zand-
voort'75 was in het eerste gedeelte de
betere ploeg en had toen afstand
kunnen nemen. De Kennemers
kwam enige malen gevaarlijk met
snelle uitvallen door en doelman Wie-
be Beekelaar moest ver zijn doel uit-
komen om de spits het scoren te be-
letten. Daarna was het Zandvoort'75
dat opnieuw ten aanval trok. Peter
Braamzeel brak door. Rob Gansner
probeerde het van verre en ook Ruud
van der Putten probeerde het doel te
bereiken,doch telkens was de Bever-
wijkse doelman hen te snel af. Een
kopbal van Ronald Zaadnoordijk
ging rakelings over en Rob Gansner
schoot net naast. En in de dertigste
minuut was het eindelijk raak maar
aan de andere kant. De Zand-
voort'75-defensie bleef staan voor
buitenspel en daarvan profiteerde de

De Kennemer-spits en die gaf Beeke-
laar geen kans, 1-0.

De Zandvoorters herstelden zich
goed, na deze teleurstelling, en waren
al snel bij de gelijkmaker. Laatste
man Luit Veenstra brak door en
Gansner knalde in het zijnet, maar
even later was het toch raak. Een
goede Zandvoortse aanval werd door
De Kennemers onvoldoende wegge-
werkt en Reinier Kreuger knalde de
bal hoog in de touwen, 1-1.

De tweede helft begon Zand-
voort'75 opnieuw zeer aanvallend
met een kopbal van Peter Braamzeel,
die net gestopt werd en met goede
combinaties onder andere tussen
Kreuger en Van Marie die helaas
niets opleverden. Intussen kwam De
Kennemers wat meer aan bod en
Wiebe Beekelaar moest handelend
optreden om schade te voorkomen.
De Beverwijkse aanvallen waren
doelmatiger dan die van Zand-
'voort'75 en in de 25ste minuut was
Beekelaar kansloos, 2-1. Een vrije
trap, genomen door Rob Gansner be-
tekende bijna de gelijkmaker, maar
de bal ging naast de verkeerde kant
van de paal.

De Kennemers had het vizier
scherper staan en gebruikmakend
van een verdedigingsfout werd de
stand opgevoerd naar 3-1. De Zand-
voorters kwamen door Ruud van dei-
Putten nog wel op 3-2 maar de tijd
was te kort om de achterstand geheel
weg te werken.

vechten voor een beter resultaat en
dat leek er in te zitten toen Alex Mie-
zenbeek de zaken recht trok. Zowel
TZB als DSC streden toen voor de
winnende treffer en aan weerskanten
ontstonden daartoe kansen. DSC '74
was tien minuten voor het einde de
gelukkigste.

Gratis racefestival
ZANDVOORT - Als afsluiting

van het autoraceseizoen 1984, or-
ganiseert de Nederlandse Auto-
rensport Vereniging op zondag
16 september op het circuit
Zandvoort weer het traditionele
racefestival. Voor de liefhebbers
van de autosport of zij die graag
daar een keer kennis van willen
nemen, een unieke kans, want
dankzij de distributiepunten van
Marlboro, Ford, Texaco en het
circuit Zandvoort liggen weer ve-
le gratis toegangsbewijzen klaar.
De sponsors van het racefestival
nodigen u dan ook uit zo'n bewijs
(waarde ƒ 15,-) bij hun verkoop-
punten af te halen om deze uit-
smijter van het seizoen 1984 bij
te wonen.

Er is veel te doen op zondag 16 sep-
tember op het circuit. Maar liefst ne-
gen autoraces worden er tussen
's middags één en zes uur afgewerkt.
Maar het programma begint op de
zondag al om tien uur, met het pro-
gramma van Torn Mulder en Ger
Loogman „Goede Morgen". Verder
zijn er nog slip- en slalom demnstra-
ties, een presentatie van de Ford
Sierra, een promotiekaravaan, een
spektakulair optreden van de Ford
Transit VAN, die een maximum snel-
heid van maar liefst 300 km/uur kan
halen.

Het raceprogramma vormt echter
het hoogtepunt. Autoraces met Aus-
tin Metro's, Formule Ford 2000, pro-
duktietoerwagens, Sports 2000, his-
torische automobielen en Toyota Co-
rolla's. Daarnaast komen er twee
klassen uit Engeland, de Clubmans
die verleden jaar eveneens op Zand-

voort reden en een ronde voor het
Marlboro Formule 3-kampioenschap.
Vanuit deze laatste klasse komen de
nieuwe Formule 1-coureurs zoals
Brundle en Ayrton Senna. Toprijder
in de Formule 3 Johnny Dumfries
mocht kortgeleden een testrit maken
in de Lotus Formule 1. Hij deed dat
met zeer goed gevolg en zal in de toe-
komst dan ook zeker tot de elite van
de racerij doordringen.

Een ander sportief hoogtepunt is
ongetwijfeld de fmalerace in de Euro-
serie van de Formule Ford 1600-boli-
des. In de voorronden van deze titel-
strijd hebben zich 38 coureurs geklas-
seerd, waaronder vijf Nederlanders.

Programma
10.00 uur Goede Morgen met Torn
Mulder en Ger Loogman.
10.30 uur Slipdemonstratics en Sla-
lomrijden.
11.00 uur Kloppie, kloppie. kloppie.
wie wint er een enveloppie.
11.30 uur Demonstratie Ford Sierra.
12.00 uur Promotiekaravaan.
12.30 uur Seven-Up Aerobatic Air
Show.
13.00 uur Race Austin Metro Cup, 12
ronden.
13.40 uur Race Clubmans en Sports
2000, 7 ronden.
14.10 uur Race Formule Ford 2000,10
ronden.
14.40 uur Race produktietoerwagens,
12 ronden.
15.10 uur Demonstratie Ford Transit
VAN.
15.20 uur Race Marlboro Formule 3,

_22 ronden.
'16.05 uur Race Clubmans en Sports
2000, 7 ronden.
16.30 uur Race Euroserie finale Ener-
gy Release Formule Ford 1000, 15
ronden.
17.00 uur Race historische automo-
bielen, 10 ronden.
17.25 uur Race Toyota Corolla Trop-
hy, 12 ronden.
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AUG. v. d. NBIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

De specialist
in al uw

b/oemwerken. Tel. 1 20 60

Laat u door de storm
niet weerhouden om uw
huis te versieren met
bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65-Zandvoort

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRQ-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM: ZANDVOORT:
023 - 25 50 21 (C. Koper)

02507 -1 82 25
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VERSE

APPELFLAPPEN
R. v. d. Werff
Tolweg 6-Tel. 1 5001

KUWSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65
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1e en 2e hypotheken tot 100% mogelijk.
r ' Intormeer eens vrijblijvend.

Iposthüs 247 - 2040 AE Zandvoort. Tel. 02507-12150.

Er gebeurt méér
in de Raadsheer"

Elke donderdagavond
in september

Live muziek
„café de Raadsheer"

Dorpsplein 2
Zandvoort

VflKflNTIi Wij zijn maandag 17 september
GESLOTEN en gaan zaterdag

6 oktober weer open.

Ook wij zijn aan vakantie toe,
maar doen dat niet zonder u te
bedanken voor het vertrouwen.

Wij hopen u 6 oktober weer te
mogen begroeten in onze snack-

bar.

Groetjes,

,DE ZILVERMEEUW'
Mar/a &n Piet

Marije.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

Start zwemseizoen '84-'85
De Zandv. Reddingsbrigade start met het
winterseizoen

ZWEMMEND REDDEN
nr> donderdaq 20 september in zwembad
De Duinpan, aanvang 19.00 uur.
Voorkinderen v.a. 6 jaar.
Lidmaatschap f 15.- per jaar, entree bad per
keer f 2.75.
Inl.: tel. 16358/15186/14869.

WONINGRUIL
AANGEBODEN IN

HAARLEM-N.:
kleine

2-KAMERWONING
met grote tuin,

ôfinEdamIN.H.leen
zelfde type, eveneens met

tuin. Lage huren.
Gevraagd:

woning in Zandvoort.

Tel. 02993 -7 26 00
óf 020 -12 42 57

Te huur aangeboden:

1 of event. 2
KAMERS

voor 1 pers., met
c.v. en douche.

Tel. 14801.

Te koop:
compl. notehouten

slaapkamer-
ameublement
Tel. 02507-12676.

Silhouettes
voor

MAAT- en VERANDERWERK
NAAI- en PATROONLESSEN

NIEUW!
Vanaf heden kunt u bij ons de gehele

ELÉGANCE STOFFENCOLLECTIE
bewonderen.
VERKOOP:

COUPONS - PATRONEN van
SIMPLICITYenVOGUE

KARIN v. DAM
INAv. DAM-VOSSEN

Louis Davidsstraatll -Tel. 1 85 99
's Maandags gesloten

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

VERMIST
Zwart-wit-bruine

POES
Roepnaam: Kobus.
Omg. W. Drayerstr.

Tel. 1 34 12,
b.g.g. 1 69 59

Onze hond is erg lief
maar kan niet tegen alleen-zijn.

Welke SCHOLIER(E) wil
daarom zo nu en dan eens tegen vergoeding

OPPASSEN?
Reakties onder tel. n r. 1 44 49

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn.
Haltestraat16-
Tel. 02507 -1 62 04

Zondags gesloten,
's Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

VERSE TONIJN
ZALMFOREL
SCHOTSE ZALM
ZEEWOLF - ZEETONG enz., enz.

GROTE MOSSELEN

Alléén als u het beste wilt:

Slagerij AATARBOUW
TARTAAR 500 gram 7.50

HAMLAPPEN 750 gram 10.50

Uit eigen worstmakerij:

GEKOOKTE WORST 250 gram .. .2.95

ROSBIEF 100 gram 2.40

ALLES
UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

HALTESTRAAT 12
TEL. 1 26 16

Loekie Kistemaker-
v. d. Meij

gediplomeerd

PEDICURE
uit Elisabeth Gasthuis.

Behandeling volgens
afspraak.

Tel.02507-1 4443,
b.g.g.1 51 85

zak a 2 kilo 6.50

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A • Zandvoort • Tel. 1 51 86

BLOEMEN en PLANTEN
van stavast

bij

BLOEMENMAGAZIJN

,, Erica''
GROTEKROCHT24 - ZANDVOORT

FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Ko o ij ma n . . .
voor een goed verzorgde auto l ! !

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Sporthal Pellikaan
Voor sportwedstrijden en /of training

nog enkele uren beschikbaar

• voor- en naseizoen enkele zater-
dagen en zondagen;

• gedurende de winterperiode
enkele „doordeweekse" middagen.

Tel. informatie: 1 26 52 / 1 53 01

l 22 53

MENU
Crème de Volaille
gebonden kippesoep

Filet „Hongroise"
stukjes ossehaas in een pikante saus,

waarin: paprika, champignons, uien en
cognac. Geserveerd met rijst, verse groenten

en gemengde salade

*Baise de chocolat

*26.50
En ... er zijn weer

VERSE MOSSELEN
gekookt of gebakken

Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort

Het is met genoegen dat de ,,Vrouwenraad
Zandvoort" u hierbij aanbiedt het programma
voor de periode september/ december 1984.
Wederom zijn aan het cursuspakket een aantal
emancipatie-activiteiten toegevoegd.

1. VOS-CURSUS
Gesprek- en discussietechnieken
5 lessen voor f 25.-. Aanvang 1 oktober.
Het doel van de cursus is, dat vrouwen
meer vertrouwen en inzicht krijgen in
eigen mogelijkheden, waardoor zij weer-
baarder worden in allerlei situaties.
In de cursus zal met name aandacht wor-
den besteed aan het oefenen met elkaar
van vaardigheden als:
• spreken in het openbaar
• luisteren
• discussiëren
• formuleren
• argumenteren
• samenvatten
• discussies leiden, etc.

2. VHOM-CURSUS
Vrouwen en onvrijwillige thuisblijvers
6 lessen voor f 25.-. Aanvang 4 oktober.
In deze cursus wordt expliciet aandacht
besteed aan veranderingen die plaats-
vinden in het leven van (getrouwde) vrou-
wen, wanneer hun partners en/of
kind(eren) thuiskomen vanwege lang-
durige werkloosheid, WAO, van de school
e.d.

3. CURSUS TEKENEN
6 lessen voor f 40.-, onder leiding van
mevr. Wil Hoogendijk.
Aanvang 1 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.

4. NAAIEN
12 lessen voor f 75.-.
op maandagavond en dinsdagavond
onder leiding van mevr. Deesker, op
dinsdagochtend en woensdagochtend
onder leiding van mevr. Ovaa.
Aanvang resp. 24, 25, 26, 27 september
1984.

5. MENSENDIECK/GYMNASTIEK
10 lessen voor f 65.-.
Door beter spiergebruik klachten
voorkomen.
Op dinsdagmiddag, onder leiding van
mevr. Smit.
Aanvang 9 oktober 1984.

Cursussen kunnen al/een doorgang vinden
bij minimum deelname-van tien personen.
Alle lessen worden gehouden in het
lokaal Tolweg 10.

LESTIJDEN:
's morgens van 9.00 tot 11.30 uur
's middags van 13.30 tot 16.00 uur
'savonds van 19.30 tot 22.00 uur

AANMELDEN:
vanaf 18 september 1984.
Telefonisch opgeven via telefoon-
nummer! 40 26.

U wordt verzocht het lesgeld bij aanmelding
contant te betalen.

club
Strandpaviljoen 9, bij de rotonde vóór Hotel Bouwes en het Casino.

Tel. 02507-1 6888

ONS PAVILJOEN /S NOG TOT 30 SEPTEMBER GEOPEND
Ook in ons restaurant kunt u nog steeds terecht.

(keuken geopend tot 20.00 uur).

In ons restaurant bieden wij
een ruime keuze aan visgerechten

Wij noemen er enkele:

GEBAKKEN SCHOL met remouladesaus ............................................................ 13.50
GEPOCHEERDE KABEUAUWFILETS met mosterdsaus ........................................ 1 3.50
GEFRITUURDE KADELJAUWFILETS met kerriesaus en ananas ............................ 1 4.50
GEPOCHEERDE TOHGFILETS in botersaus ........................................................... 22.50
GEBAKKEN TONGFILETS „PICASSO" .................................................................. 24.50
GEBAKKEN ZEETONG, zó uit de roomboter ........................................................ 24.50

Alles met uitgebreid garnituur

Natuurlijk omvat onze menukaart
ook diverse vleesgerechten.

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

De

INBOEDELVEILING
is vastgesteld op

donderdag 27 september a.s.
KIJKDAGEN:

maandag 24 en dinsdag
25 september

Annonce volgt.
Inlichtingen:

tel. 1 21 64 / 1 37 13
Veilingdirectie:
S. WATERDRINKER

GEVRAAGD:

KELNER of SERVEERSTER
leeftijd ca. 19 jaar.

Kerkstraat 15
Tel. 1 22 53

Haltestraat 13
Tel. 1 47 38

IIWmilllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllilllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BABY- en PEUTER
es DAGVERBLIJF

. pellls Regentesselaan 40 - Haarlem
Tel. 023-32 05 74

s LES PETITS is het gehele jaar geopend
l van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van
= 6 weken tot 5 jaar.
5 U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer
= u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons
= brengen.

iïillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFQRNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3812 f 1 2518

Deskundig gdv/'es.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN-
WASTAFELS, enz.

We maken grote reizen om dingen te zien
waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan.

PLANCIUS (23-76 na Chr.)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel. l 2307
raadt u daarom aan eens acht te slaan op zijn uitzonder-

lijk mooie collectie horloges, klokken en wekkers.
Een heel klein reisje naar de Sophiaweg is voldoende!

En u kunt hier zo goed parkeren.
Eigen reparatie-atelier.

Ook voor antiekreparaties.
Vooraf prijsopgave en volledige garantie.

UW ECHTE WARME BAKKER
EN MEDEWERKERS
zijn vanaf 17 september
heerlijk met

vakantie

maar zien u
maandag 8 oktober
hopelijk bruin
en uitgerust terug.

BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

E. PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Tel. 02507 -1 28 65

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gaslronomique^tofifi Kesiauram uasironomiq

j=£ „Queenie
»HAUTECUISINE«

in liet centrum van Zandvoort
W1LDSPECIALITEITEN

Primeurs • Nouveautés * Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.
Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijn! op donderdag.
Uilgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amslelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per hall jaar. ƒ 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zindvoort: Gaslhuisplein 12,
Zandvoort, tel. Ü2507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dagvan 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.

Redactl*: Oick Piet (chefj, Margreet
Ates.

Het werken binnen de nieuwe orga-
nisatiestructuur stelt hogere eisen
aan de politieman met betrekking
tot kennis en vaardigheden.

Het blijkt dat het noodzakelijk is
de vakkennis te verbreden en te ver-
diepen. Meer vakkennis is vooral
noodzakelijk bij de ondersteunende
diensten en met name denk ik in
Zandvoort aan „verkeer". De betrok-
ken ambtenaar volgt nu speciale cur-
sussen om zich helemaal met de ma-
terie eigen te maken. Dat vergt tijd,
maar ik denk dat de veranderde
structuur nu al zijn vruchten afwerpt,
want ik meen een veranderde hou-
ding van het publiek waar te nemen",
luidt het antwoord van Menkhorst.

Surveillancedienst
De surveillancedienst blijkt dé

dienst te zijn waaromheen zich het
gehele politiewerk concentreert.

Was het vroeger zo dat bijvoor-
beeld door deze dienst gesignaleerd
werd: nu wordt door deze dienst ook

Reorganisatie gemeentepolitie op papier gereed

De politie is in beweging. Niet alleen in Zandvoort, maar in het gehele land wordt de
aanpak van het politiewerk, de structuur van een korps doorgelicht om het starre voor-
oorlogse werkpatroon van het politie-apparaat te veranderen en aan te passen aan de

/ huidige maatschappij.
In Zandvoort werd een discussienota reorganisatie gemeentepolitie Zandvoort opge-

steld die een aantal organisatorische gevolgen heeft gehad en nu zijn neergelegd in een
' nota.

De nieuwe werkopzet heeft grote gevolgen gehad, voor wat bij de politie wordt ge-
''„ noemd „de ondersteunende diensten, zoals de recherche, vreemdelingendienst, verkeer,
?, -bijzondere wetten en administratie".
; \ Deze maatregelen hadden uiteraard ook gevolgen voor de surveillancedienst.
£ Door verschuiving van taken en mankracht binnen het korps in het kader van de
u specialisatie en verbreding van de basis politiefunctie van de ondersteunende diensten
j| naar de surveillancedienst, ontstond er een behoefte aan een intensieve begeleiding van
''ï deze dienst.

Met andere woorden, de mensen van de surveillancedienst, de basis politiefunctie,
kregen een andere taak, veel intensiever en uitgebreider.

Vroeger werd slechts door deze dienst gesignaleerd, de afhandeling werd per geval
veelal doorgeschoven naar andere afdelingen. Een „vakjes"-politiek die nu is verbroken.

Reeds anderhalfjaar is men bezig de vernieuwde werkverdeling toe te passen.
Hoe werkt dit?
Een gesprek met korpschef Menkhorst van de gemeentepolitie Zandvoort. Voorlopig verblijft de politie nog in het noodgebouw aan de Kop van L,ennepweg. Wanneer het"nieuwe politiebu-

reau in gebruik wordt genomen zal nog beter inhoud gegeven kunnen worden aan de inhoud van de reorganisatie1

van de politie.

de zaak wordt na het sussen niet als
„afgedaan" beschouwd.

Menkhorst hierover:
„Je merkt gewoon dat bepaalde ge-

vallen een behoorlijke following up
van de betrokken agenten krijgen.
Dat ze de zaak structureel willen ver-
beteren. Het resultaat is dat de be-
trokkenen hier vaak dankbaar voor
zijn".

Winkeldiefstallen vroeger:
werd ter plaatse poolshoogte geno-

men en namen genoteerd,
Nu:
handelt deze dienst de zaak zelf af,
mits hiervoor niet te veel specialisti-
sche hulp wordt gevraagd, dan komt
uiteraard ook de recherche in aktie.

vormd tot specialistisch
e ondersteunende diensten.

„Dit heeft een groot voordeel, dat
bijvoorbeeld deze mensen ook meer
tijd krijgen voor hun specialistische
functie. Vroeger ging bij de recher-
che, helemaal in het seizoen, een
groot aantal uren verloren door het
registreren van inbraken.

Deze dienst is nu kleiner geworden,
omdat wij de plaatsen bij de surveil-
lancedienst moesten zien te vullen.
Het resultaat hiervan is, dat bijvoor-
beeld de administratie de aangiften
noteert en dat de recherchemensen
zich kunnen bezighouden met het
specialistische recherchewerk en niet
meer voor iedere bagatel gestoord
worden.

Deze ondersteunende diensten zijn
gezamenlijk ondergebracht in één
dienst die opereert onder een mana-
gementsteam bestaande uit l adju-
dant en twee brigadiers. Het „hoofd"
van deze afdeling is adjudant Van
Rhoon.

De nieuwe opzet vergt andere kennis,
&,>?>>.,,.,,,,,,,•, ,,<-",, ,.. <~y'v *-.^aF .. '.. , ,-"^^K.'^^

niet direct in huis hebt,
daaprowmoetra

Wijkindeling

Zo is Zandvoort in wijken verdeeld, links zuid, dan centrum en noord. -

afgehandeld. Voorbeelden hiervan
zijn, om er enkele willekeurig te noe-
men:

Vroeger: bij een aanrijding verleen-
de de surveillancedienst slechts de
allereerste hulp. Er werden man-
netjes gewaarschuwd die kwamen
voor het proces-verbaal en het opme-
ten van de situatie etc.
Nu:

' wordt praktisch de hele zaak door
de dienst ter plaatse afgehandeld.
Burenruzie:

men nam ter plaatse een kijkje en
trachtte de gemoederen te sussen.
Een opmerking in het politierapport
was alles.
Nu:

sust men nog steeds de gemoede-
ren in eerste instantie, maar dan
wordt er gekeken of men ook structu-
reel kan helpen. Wanneer de betrok-
kenen dat wensen, worden hulpverle-
nende organisaties gewaarschuwd en

Het resultaat van deze veranderde
werkwijze is merkbaar, maar vergt
meer van de politieman. Er kwam
duidelijk behoefte aan gestructureer-
de informatie en meer en bredere
vakkennis en vaardigheden.

Voor de verbreding van de erva-
ringskennis is intern een aantal
plaatsen gecreëerd voor stages van
ongeveer een jaar en is een begin ge-
maakt met het rouleren op de onder-
steunende diensten.

Ook is het noodzakelijk dat cursus-
sen worden gevolgd.

Ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten, zoals

recherche, verkeer, vreemdelingen-
dienst en administratie, ondergingen
langzaam een gedaanteverwisseling.
Van zelfstandig specialistische dien-
sten worden zij langzaam omge-

Om gestalte te kunnen geven aan
de nieuwe vorm van de uitoefening
van de basispolitiefunctie en het bre-
ken met het vroegere werkpatroon, is
men gekomen tot een wijkgerichte
surveillancevorm.

De gemeente is verdeeld in een
drietal wijken, noord, centrum en
zuid.

Over deze wijken is het personeel
van de algemene dienst verdeeld, die
de taak heeft voor dit gebied te zor-
gen.

Wanneer de wijkteams niet aanwe-
zig zijn, bijvoorbeeld op topdagen in
het seizoen, of door andere omstan-
digheden, dan wordt hun taak waar-
genomen door de algemene surveil-
lancediejist.

„Het.werken met wijkteams bete-
'' kent ëènabetere integratie in de sa-

menleving, meer probleem- en mens-
gericht werken en meer mogelijkhe-
den voor decentralisatie van de ver-
antwoordelijkheden", zegt de korps-
chef.

De wijken in Zandvoort zijn ver-
deeld over noord: het hele woonge-
bied achter de spoorlijn. Hier wordt
gewerkt met l adjudant (hier Van
Huizen) en twee brigadiers, in twee
ploegen die wisseldiensten lopen.

Het centrum is het gehele gebied
aan de zuidzijde van de spoorlijn Van
Thorbeckestraat, langs de Haarlem-
merstraat/Zandvoortselaan en Her-
man Heijermansweg.

Deze wijkteams staan onder lei-
ding van adjudant Van der Eist. Zuid
is het overige gebied, dus Haarlem-
merstraat/Zandvoortselaan tot en
met Bentveld en het duingebied in
dat deel van Zandvoort. Adjudant
Barmentlo is de manager die even-
eens wordt bijgestaan door twee bri-
gadiers.

Overal wordt in ploegendiensen ge-
werkt.

Ieder team kent een wijkfunctiona-
ris, respectievelijk voor noord hoofd-

De wijkteams zoals ze nu in de wijken noord, centrum en zuid door het
publiek worden gesignaleerd, te voet of per fiets. Nog niet iedere dag, en
zeker niet in het seizoen wanneer ze elders worden ingezet, toch zal dit in de
toekomst een vertrouwd gezicht gaan geven in de wijk.
(foto Frans Jongen).

voet of per flets. Hun taak zal in de
toekomst nog verder worden uitge-
breid. „De wijkfunctionaris behoort

agent Van Schagen, centrum hoofd-
agent Riegstra en zuid de hoofdagent
Koper.

De wijkfunctionarissen en ook an-
dere teamleden doen hun werk te

een vertrouwd gezicht te worden in
de wijk, hij kan van onschatbaar be-

Vergeefse reis naar Haarlem Ondanks vriendelijke woorden
triest besluit voor Zandvoort

Woordvoerder Klabou overhandigt gedeputeerde De Boer (1) de petitie van
de bewoners voor het begin der vergadering, (foto: Berlott).

ZANDVOORT -'In groten ge-
tale waren ze gekomen, de toe-
komstige bewoners van het pro-
ject premie-C woningen aan de
Van Lennepweg, vertegenwoor-
digers uit de horeca en zakenwe-
reld, de sportverenigingen die in
de nabijheid van het circuit (ter-
reinen binnencircuitterrein) hun
hobby beoefenen, directie van
het Circuit Zandvoort, vertegen-
woordigers van de gemeente-
raad, de vrienden van het circuit,
lieden uit de autosportwereld en
„gewone" Zandvoorters om vóór
de aanvang van de collegeverga-
dering van Gedeputeerde Staten
deze volksvertegenwoordigers
duidelijk te maken dat het cir-
cuit moet blijven bestaan én dat
woningbouw voortgang moet
vinden.

Door de vertegenwoordiger van de
nieuwe bewoners, de heer J. Klabou,
werd een petitie aangeboden aan ge-
deputeerde De Boer die was onderte-
kend door eenendertig van de drieën-
dertig nieuwe bewoners. Bewoners
die bang zijn dat zij tussen wal en het
schip dreigen te raken, zolang het
college van GS geen ontheffing geeft
van uitzonderlijke bedrijfsomstan-
digheid voor de Grand Prix.

De hoofdinspecteur Volkshuisves-
ting, dr. Copier, heeft namelijk al
aangekondigd dat hij een AROB-pro-
cedure zal.aanspannen, wanneer GS
besluiten wél toestemming te verle-
nen voor woningbouw, terwijl géén
ontheffing voor de Grand Prix wordt
verleend. Dit zou kunnen inhouden
dat, wanneer dr. Copier in het gelijk
wordt gesteld, woningbouw tot 1988

(einde huurovereenkomst met de cir-
cuitexploitant) onmogelijk wordt.

Daarom waren ze gekomen, de
moeders met kinderen, en al die an-
deren, om het college van GS duide-
lijk te maken dat in Zandvoort de
mening overheerst dat woningbouw
en circuit naast elkaar kunnen gaan.

„Wij komen niet alleen voor on-
szelf, al hebben wij er slapeloze
nachten van, maar voor alle woning-
zoekenden. Bij enkelen zijn al noodsi-
tuaties ontstaan, omdat de bouw nu
al vertraagd is. Eerst heb je
nachtenlang gerekend of je een koop-
woning kunt betalen, of je wel een
woning krijgt toegewezen en of de hy-
potheekrente niet zal stijgen. Nu lig
je wakker met de angst dat het niet
door zal gaan. Er zijn zelfs al mensen
die hun flatwoning hebben verlaten
en zolang inwonen omdat het maar
voor „even" zal zijn. Wij zien het som-
ber in", vertelt een der toekomstige
bewoonsters.

Petitie
In de petitie wordt ondermeer ge-

zegd: „Het is duidelijk dat het circuit
op bepaalde dagen gedurende een
deel van het jaar geluid produceert.
Wij in Zandvoort hebben daar weinig
last van, maar blijkbaar is het zo dat
sommigen in Haarlem vinden dat wij
daar erg veel last van behoren te heb-
ben."

Door de bewoners wordt in de peti-
tie aangedrongen op het verlenen
van de ontheffing voor de Grand
Prix.

Het door u laten voortbestaan van
die onzekerheid (als gevolg van uw
wel uiterst discutabele standpunt)
betekent zonder meer dat aan het cir-
cuitlawaai dat voor u in Haarlem zo

onverteerbaar is. de komende jaren
niets wordt gedaan. M.a.w. uw huidi-
ge opstelling t.a.v. de Grand Prix
komt er op neer dat u enerzijds wei-
bewust een door u uit milieuhygiè-
nisch oogpunt ongewenst geachte
toestand in elk geval nog jaren in vpl-
le omvang laat voortbestaan, terwijl
u anderzijds die toestand die door
een andere opstelling uwerzijds zou
kunnen worden teruggebracht tot
een aantal uren Grand Prix-lawaai
per jaar, zó extreem zwaar laat wegen
dat daardoor (in strijd met de strek-
king van de Wet Geluidhinder) zelfs
een bedrijf (Cenav BV) met een toch
niet te verwaarlozen aantal werkne-
mers, t.z.t. de poorten zou moeten
sluiten. Gelet op deze opmerkelijke
inconsequentie kunnen wij ons niet
aan de sterke indruk onttrekken dat
niet zozeer uw zorg voor milieuhygië-
ne alswel door de tijd achterhaalde
(partij(politieke strevingen in uw col-
lege vooralsnog hebben gezegevierd.

Zo zeggen de toekomstige bewo-
ners van de Slokkerwoningen.

Gedeputeerde De Boer (PvdA) die
de deputatie ontving, beloofde de pe-
titie zeker te laten meespreken in de
besluitvorming.

Het feit dat GS in deze vergadering
besloten hebben wel woningbouw toe
te staan, maar hun principe-besluit
(geen ontheffing voor de Grand Prix)
te handhaven, is door de bewoners
met diepe teleurstelling ontvangen.

Zeer timide zegt de heer Klabou:
„Het is in- en in-triest. Als nu via een
lange reeks van beroepen en wijzigin-
gen alsnog gebouwd kan worden, dan
is het voor velen misschien te laat.
Vanmorgen had ik er toch echt wel
goede hoop op. Nu kunnen wij ons
beter laten inschrijven voor het be-
jaarenhuis. Het HIK bijvoorbeeld."

lang zijn voor het goed functioneren
van dit werk", is Menkhorst van me-
ning.

het betreft in Zandvoort 'een be-
perkt werkgebied waarin kleine
werkeenheden volledig op elkaar zijn
ingespeeld en exact met de lokale bij-
zonderheden op de hoogte zijn.

Leiding wijkteams
De leiding van de wijkeams berust bij
een managementteam, die bestaat
uit een adjudant en twee brigadiers
die primair verantwoordelijk zijn
voor de basispolitiezorg in hun wijk.

Binnen dit bestaande beleid zijn zij
vrij om zelfstandig beslissingen te ne-
men. De managementteams zijn Van
Huizen en 2 brigadiers voor noord,
Van der Eist en 2 brigadiers voor cen-
trum en Barmentlo en 2 brigadiers
voor zuid.

ledere morgen vindt een algemene
werkbespreking plaats met de men-
sen die de straat opgaan, zodat men
weet wat er speelt en wat men kan
verwachten.

De vijf managementteams, ook die
van de ondersteunende afdeling en
de beheersdienst, komen eenmaal
per maand met de korpsleiding bij el-
kaar voor een werkbespreking. De
managementteams onderling een-
maal per week.

„Het grote voordeel van deze werk-
wijze is dat iedere politieman een
veel groter contact onderhoudt met
de ander, maar ook dat de korpslei-
ding veel eerder aanspreekbaar is. De
hele organisatie is van opzet veran-
derd, van de lijn staf ondergeschik-
ten met veel chefjes en vakjes, heb-
ben wij nu een platte organisatie. De
korpsleiding is voor ieder in de orga-

nisatie op deze wijxe in een of twe<-
stappen aanspreekbaar. Dat op zich
is al een geweldige vooruitgang", is
de visie van de korpschef.

Beheersdienst
Ook de beheersdienst is veranderd,

niet alleen de zorg voor het wagen-
park, maar eveneens de administra-
tie, persvoorlichting en veel andere
taken vallen onder deze dienst.

Ook de financiële en personele ta-
ken worden door deze dienst ver-
zorgd.

Hier zijn organisatorisch onderge-
bracht de receptionistes en de admi-
nistratieve ondersteuning van het in-
formatiecentrum. Dit management-
team staat onder leiding van Bob ten
Haave en zijn waarnemend chef.

Klachtenregeling
Veel, heel veel is er al veranderd in

het Zandvoortse politiekorps, toch
komt er nog meer.

Zo zal de aangekondigde klachten-
regeling binnenkort in de commissie
algemene zaken van de gemeente-
raad worden behandeld.

Een klachtenregeling waar het .pu-
bliek een klacht kan neerlagen over
het optreden van een politieman.
„Deze regeling moet niet alleen be-
scherming bieden voor de klager,
maar ook voor de beklaagde. Intern
wordt al conform aan deze richtlijnen
gewerkt, maar officieel is deze klach-
tenregeling nog niet", vertelt Menk-
horst.

Overigens worden bij de politie
meer complimenten ontvangen te-
genwoordig dan vroeger het geval
was. Korpschef Menkhorst zegt hier-
over:

„De veranderde werkwijze lijkt aan
te slaan bij het publiek. Het is na-
tuurlijk nog wat vroeg, maar ik heb
de voorzichtige indruk dat er een ver-
andering optreedt in de relatie poli-
tie/publiek. Het vraagt natuurlijk
veel van beide partijen en wij mogen
geen verwachtingen wekken die niet
waar gemaakt kunnen worden,
maar ik heb er goede hoop op". En
daar houden wij het dan maar op.

MARGREET ATES

A .*«u ii • • •' • • • • • î -w j* ^^ "V mï «v. k?

STUIFZAND
EEN ONTHEFFING die niet kwam - de reacties van de diverse
betrokkenen en zeker die van het college en de Cenav in de
krant»

Belangrijk uiterst belangrijk voor de woningbouw in Zand-
voort zal dr. Copier nu wel of niet schorsing van het besluit van
Gedeputeerde Staten vragen of een Arob-procedure aanspan-
nen»

Voor de vele woningzoekende}! -- en de mensen die dachten
dat ze binnenkort in een nieuwe woning zouden kunnen trek-
ken - een bittere teleurstelling»

Is er niet ergens een gezegde dat luidt: beter ten halve ge-
keerd dan ten hele gedwaald? -je vraagt je toch af voor loie de
hooggekozen heren er zitten - voor de burgers die op hen stern-
men - of voor de „heilige" zaak die partijpolitiek heet - waar-
om willen Hollanders toch altijd voor een ander beslissen om-
dat zij menen de wijsheid in pacht te hebben - en anders het
motto „wij doen alles voor JOILW bestwil" soms besluiten nemen
die dwars tegen gezond verstand, verzoeken en wensen indrui-
sen??? - wie o wie heeft hier een antiooord op*

Een antwoord kwam er ook niet van de rijksrecherche op de
vraag of er nu wel of geen „lek" is m hel ambtenarenapparaat*

Er is geen bewijsmateriaal en dan houdt alles op, zegt de
officier van justitie - een officier die toch roei het advies gegeven
schijnt te hebben de rijksrecherche in te schakelen - vreemd als
je dan zelf zegt: „Wij begonnen al met een tien-nul achterstand,
omdat er geen bewijzen waren"»

Voor veel betrokkene?! lijkt deze uitslag een opluchting te be-
tekenen - anderzijds blijft toch ook de onrust of je met je hele
hebben en houwen door een willekeurige brievenbus geschoven
kan worden - het lijkt te kinmeji»

Trouwens, in de politiek lijkt dat ook te kunnen - tenminste
volgens krantenberichten belandden ook de notulen van een
geheime vergadering van GS in de brievenbus van een journa-
list»

Er lopen dus meer archieflichters in Nederland rond dan je zo
op het eerste gezicht zou zeggen.»

Maar goed dat er politie is -- een politie die overigens plezier
lijkt te hebben in een veranderd werkschema - tenminste nog
mejisen met plezier in hun werk en dat is plezierig om te rerne-
men»

Plezier heeft Tobber deze week niet beleefd -- ,.veel te vroeg
koud geworden" - mopperde hij - „en ik heb al de hele voorzo-
mer kou geleden op het strand - ik zal toch eens naar mijn
lointeronderkomen moeten uitzien»

Ik bemoei mij niet met die circuitkwestie, ik ben al lang de tel
kwijt van alle vergaderingen en woorden die daarover gespro-
ken zijn - ik wil er niet meer over praten -- dat doen de anderen
maar - de hoge baas -- die deze iveek nog informeel naar zijn
vriend de minister reist - zo heb ik mij laten vertellen - of het
rvaar is weet ik niet - maar veel geruchten bevallen een kern
van waarheid - maar nu ik erover nadenk, het zou natuurlijk
best kunnen»

Nee. ik wou de heren van Publieke Werken complimenteren
met hun fraaie bezemiüagen - echt waar - de mensen vinden hel
een handig apparaatje en wat rvaar is is waar - het ziet er veel
schoner uit in het dorp - nou alleen nog een keertje extra over
het Gasthuisplein en ik kan weer fatsoenlijk lopen - en daar ben
ik blij om - als ze dan nog eens onderzoeken hoe het komt dat
alle mooie sierbestrating voor het Cultureel Centrum zo onge-
lijk ligt dat je als oud mens daar je benen over breekt en ze
veranderen dat dan nog even - net zo gelijkmatig als de straat
waarover de auto's gaan - dan hoeft niemand meer over de
rijweg te lopen en zijn ook die problemen de wereld uit»

O, mocht ik dat weer niet vragen? Nou ja, dan niet, kom ik ga
mijn unnterverblijf klaarmaken - tot ziens"»

Dat was het dan deze keer - de krant is klaar - voetjes op tafel.
tot volgende iveek»
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sFAMlÜEBERICHTEN

GcitciM dooi do Genade haai verleend, is in volle
\ i ou t iKen^c'gaan, na een moedig gediagen lijden,
on/e qcliefde moedei, schoonmoeder, oma, /u&tci
en schoon/ustei

Ilcndrikjc de Goede
u e d u u e \an Jacob Schuilen

op de kei t i jd van 73 jaai

\ H Schuiten
M Schuiten-Hessels
Sandi i Bastiaan

H PM Hoogei\oist-Schuiten
R J Hoosjervoist
Mik i RON

Piano- en
blokfluitlessen

doorgedipl. lerares.

Inl.: tel. 18486.

B e n t v e l d K) stplombei 1984
Uoda m Sl icn tmg
Biamui ld jn i

Coi n sponde nticadies
A h Schuiten
Konmqst i .u i t l i
2HA2 VCi Zand \oo i t
Ui tc ia i ' idcbes te l lmg heeft plaats op vnjdag 14
ipUinbu i s om 10 00 uui in het famihegiaf opde
V m n i f m Btgiaafplaats Tollenbstiaat te Zand-

Mocdu lij,t opgehaald m de louvvkamei van On-
du l i ng Hulpbetoon, Poitstiaat 7
Be/ockti]d \\oensdag en dondei dag van 19 JO-
JO 011 uu i
l c \ i ns gi kg( nhcid tot condoleien na de begiafenis
in di aula \ a n de begiaafplaats
V e i t i i k \ an de iou\ \kamei 9 45 uui
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~ FOTO QUELLE \
= Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig §
= afdrukken en =
= ontwikkelen =
l DROGISTERIJ |
f MOERENBURG §
l Haltestraat 8 |
i Zandvoort |

wiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiff

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 -33 19 75

7 JAAR LIDO
Wij serveren op

vrijdag, zaterdag en zondag
v.a. 17.00 uur:

COCKTAIL - SOEP - TONG en IJS
voor

f25.-
Tafelreservering 02507'- 1 43 01

Boulevard Barnaart 10 - Zandvoort

* Te koop 2 ELECTRISCHE
OLIERADIATOREN, per
stuk ƒ 100,- Tel 02507-
16413

T k a 6 GLAS IN LOOD
RUITEN, paars antiek
ƒ 125,-, RD 350 Yamaha
voorvork ƒ 50,- z/w groot-
beeld-tv ƒ 50,- polaroid ca-
mera ƒ 25,-, ontwikkei-
tank + toebehoren Tel
14056
* Spoed' Jonge viouw met
een huisdier (kat) zoekt
ZELFSTANDIGE WOON-
RU1MTE met eigen m-
gang, prijs n o t k Tel
02507-17829 na 6 uur

Sporfcenter Wim Buchel Zandvoort
A.J. vanderMoolenstraat47. Tel. 15829/13965
Vanaf 1 september zijn wij dagelijks geopend, ook de weekends'
Clubs voor dames, heren en jeugd.

AEROBIC
BADMINTON
JEUGDJUDO 5-6-7 jaar, nieuwe club;

donderdagmiddag 15.30 uur
JUDO en JIU JITSU als recreatieve sport,

uitstekend voor uw conditie!
JEUGDJUDO clubs voor leeftijd van 8 t/m 16jaar
KEEP FIT gymnastiek-ochtendclubs voor dames alle leeftijden
VOLLEYBAL dames-ochtendclubs en heren-avondclubs
SQUASH boek tijdig uw baan voor deze fascinerende sport'
SAUNA wij hebben alle mogelijkheden, dames apart,

heren-avond en gemengd; voor sportclubs en privé is de
sauna ook te huur.

ZONNEBANKEN
ZONNEHEMELS wegens grote belangstelling graag op

telefonische afspraak.

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

Voorafspraken bellen tussen 18.15 en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62/3-2042 BT Zandvoort
Tel 02507 -1 94 53, b g.g 1 38 87.

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S"
Plaa'sina is moaeluk in de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad / 0.43 per millimeter
Sluittijd dinsdag 1700 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan
;*• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Weekmedia Amstelveen Dorpsstraat 54-56, Postbus 51.
1180 AB Amstelveen
• Weekmedia Badhoevedorp, pa Verkuyllaan 8, 1171 EE
Bednoevedorp

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuw'sblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4 80 per millimeter
Sluittijd. vrijdag 1600 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmalies m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar '
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 in rekening ge-
bracht
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidmgsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt / 1 00
m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z, telefonisch
opgeven tel 020-562 3004. 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluitlijden - behalve die op vrijdag • gelden voor plaatsing m
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Gevr HULP IN DE HUIS-
HOUDING 2 ochtenden per
week Mevr v Houten,
Kerkplein 8, tel 13599

Wie wil VANMIDDAG
nog een kranten wijk doen9

100 kranten richting Bent-
veld Zandvoorts Nieuws-
blad. Gasthuisplein 12

G R A T I S

A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere

huisraad te koop' Kortom alles wat u in de parti
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon
en vooi iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vri j Sc hnjf per regel hele woorden of lettergrepen
Zudls het voorbeeld aangeeft

oio
N\ |/V1|01D

/ IJ= N

3 K
5 A

\S\T\0\E\L\
L\0 N T A F

T[E\L 0|2|o|-|/|5|5|g
TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN

F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op dondei dag

'\Jdam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

* Te koop STAPELBED met
matras, l-pers onder-
schuifbed met matras,
t eab Tel 16610
* Te koop TWEELINGKIN-
DERWAGEN 3 in een
ƒ 75,- Tel 02507-14569
* T k HONDENKENNEL,
hekwerk (2 zijden)
150x300 + binnenhok van
hechthout met isolatie-
mat , 84x112, tegels + dak
ƒ 175,- Gevr diaproj +
scherm, koelkast 2-d , gas-
fornuis Tel 17063
* Volleybalver Sporting
OSS zoekt NIEUWE LE-
DEN voor seizoen '84/'85,
zowel senioren als jeugd
v a 8 jr in competitiever-
band of recreatief Tel ml
15556 en 16312

ALSTUBLIEFT!; DE BESTE
,ALITEIT TEGEN DE LAAGSTE PRIJS!

mnderbief
ofsukade(

lappen
heelkilo

moot stukje f

mnder-
rosbief
heelkilo ,.; / ;

ooudo..̂ ,̂ ,, yarkenslappen,

magere NinflPI'- "*«*.• MI iM vi» ttindôr
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schenkel m.t been
500 gram
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DE WITTE OPENINGSTIJDEN Dl WOE
DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZAT 9 00 15 00UUR

HAARLEM

VLEESHAL
De slagerij waarde klant nog echt koning is!

ZIJLWEC102
JULIAIMAPARK64
BOTERMARKT80

HEEMSTEDE
BINNENWEG 117

ZANDVOORT
HOEKCEDEMPTE OUDECRACHT GROTE KROCHT 7

HILIECOM HOOFDSTRA/U85 LjSSE BLOKHUIS18

f let op! ons «•<"•! BotermarKt wu
l. a* r.EHELE WEEK GEOPEND! [

\\ > » • •

HERBERG

't Boeckaniersnest
biedt u gelegenheid voor:
• een drankje aan de bar of op het terras
• gezellig lunchen of dineren in

het a la carte restaurant
• recepties en partijen
• fondue-en barbecue-party's
• vergaderruimte en koffietafels
• dans-en feestavonden
« verenigingsfeesten
• presentaties, shows en expositieruimte

•^ BRUIDSPAREN, indien u uw bruiloftsfeest door ons

l* laat verzorgen, ontvangt u van 't Boeckaniersnest een
WAARDEVOLLE ATTENTIE

AANTREKKELIJKE PRIJZEN EN MENU-
SUGGESTIES.
ZALEN VAN 20TOT80 PERSONEN.
TOTAALCAPACITEIT: RUIM 300 PERSONEN

xv/.

Franse keuken, seafood, pannekoeken, speen-
.., varken, warme en koude buffetten, seizoen-

* specialiteiten. Uitgebreide uitbreng- en party-
servce.

Ruim parkeerterrein.

Zandvoortselaan 187
Tel.02507-1 24 01 of 1 80 15

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK
De Boet

Tel 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave

Zandvoort
24 sublieme

Premie-B koop-
appartementen

2-kamer appartement
ƒ 108.5OO.- (v.o.n.)

3-kamer appartement
vanaf ƒ 139.50O.-

(v.o.n.)
Aan de Westerparkstraat hoek Hogeweg aan de voet van
de watei toren wordt binnenkort begonnen met de bouw
van 'n subliem appartementen-komplex Gezien de ume-
ke ligging, de hoge bouwkwahteit en de aantrekkelijke
premie verwachten wij 'n grote belangstelling Vandaal
dat wij u nu reeds adviseren uitgebreide dokumentatic
aan te vragen
Dus even 'n briefje of telefoontje (tijdens kantooiuren)
naar

European Project Con-
sultants b.v. Wamberg
36 1083 CW Amsterdam.
Telefoon 020-441777.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

Hallo allemaal' Wij zijn
weer open' BRUIN WOR-
DEN of bi urn blijven bij El-

van Straaten zonne-
cuur(bank en -hemel) Per

30 mm ƒ 7 50, gezichtska-
non per 15 mm ƒ 7 50,
abonnement 10 x ƒ 65 -
Maandag woensdag en
viijdag zijn wij open van
10 00-21 00 uur Voor in f
en afspiaken tel 02507-
18097 TOT ZIENS

Aangeboden 2-zits
SLAAPBANK ƒ 85 - Tel
14104
* Te koop SURFPLANK
mei k Wmdjamer (zinker)
nel zeilen, masten en nw

giek, pr n o t k Tel
5486

* Te koop SCHEMER-
,AMP, hoog 70 cm, mar-

mei, Mouhnette met mixer
en groentesnijder, massief
eiken kloostertafel Tel
02507-12815

Te koop CROSSFIETS
merk Batavus Tel 16403

ALMONDEHOEVE - An-
tiekboerdery Duizenden
brood-, glaskasten, eethoe-
ken enz zonder tierelantij-
nen. Eiken, blankgrenen,
Spaans, veel klem antiek,
Almondeweg 2, Oegst-
geest Tel tijden, ook
weekend 10-22 uur Koop-
avond Tel 071-172757
Gratis toez fotodoc

Zandvoort GESTOFF KA-
MERS, eigen kookgel ,
gebr d /t , v a ƒ 250,-
p m , borg 2 maanden Inl
02507-15212

Gevr voor 2 hele dagen per
week m Zandvoort-Zuid er-
varen VERZORGSTER
voor BABY (meenemen van
eigen kind geen bezwaar)
Br ond nr Z 797 bur v d
blad
* Duikteam Zandvoort
start NIEUWE SNORKEL-
en DUIKOPLEIDING Bel
voor ml 02507-17237 of
16968
* Te koop aangeb BR KIN-
DERWAGEN dekbedje
ƒ 100,-, blauwe wandelwa-
gen ƒ 100,- Tel 19639

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier Vraag
.offerte Tel 020-999245

* Te koop WASMACHINE,
gasfornuis, afzuigkap, 2
deuren, voorzetramen Tel
12130
* Te koop 2 nieuwe PO-
WERFLEX ZEILEN, Space-
lite, opp 4 O en 6 O Tevens
Blackpomt-zeil, opp 5 7
Tel 02507-19313

Dinsdagochtend 9.30-10.15 uur Dinsdagavond 19.30-20.15 uur
Donderdagochtend 9.30-10.15 uur Woensdagavond 19.30-20.15

(dames)

3 kwartier grondgymnastiek,
daarna vrij zwemmen.

Hot whirl-pool, Turks stoombad,
voor f 10.- per keer.

In september starten ook de zwemlessen weer,
vanaf 5 jaar.

SONNEVELD SPORTING
Tel. 02507-14678 Passage 37, Zandvoort.
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Traag hadden wij van deze
atste strandkorrels 1984 een
nnig eindverhaal gemaakt, wij
n nu eenmaal optimistisch
in aard, maar helaas, het is
et anders.
Ten eerste maken de stormen
|n het afgelopen weekeinde,
et een ongelooflijke hoeveel-
[id nattigheid en een zwaar on-
per, het er niet zonniger op, en
idanks het goede weer van de
aand augustus, is het toch een
izoen geworden waarvan één
fr oudste strandpachters zegt:
Iet is het slechtste, beroerdste
[ raarste seizoen geweest van
ijn strandperiode".
Deze uitspraak liegt er niet
n, want deze man heeft zo'n
fertig jaar strandervaring, en
mag van hem toch ook wel

ggen dat hij een gematigd op-
nist is.

Nu is er nog één ding dat het
lar 1984 bijzonder maakt en dat
l de kalendermaand septem-
6r. De dertigste valt dit jaar op
pn zondag en dan mag aange-
bmen worden dat nog veel
penters tot en met die laatste
mdag open blijven, want je
eet het natuurlijk nooit in Ne-
erland, we kunnen nog best
fn stralende nazomer krijgen
anneer deze stormen zijn uit-
praasd, ook al zeggen alle Pel-
iboeren van het land (en dat
jn er ondertussen heel wat),
it gezien de vele storingen die
ch opbouwen ver uit ons ge-
chtsveld ergens boven de oce-
in, wij hier niet op mogen reke-
ïn. Je weet het maar nooit.
Uiteindelijk kunnen storingen
)k hun koers wijzigen en daar
>uden wij het dan maar op.

,aat, maar groots
Wanneer het zondag mee zit,
i er komt mooi zeilweer, dan
aat ons toch nog een evene-
ent van de bovenste plank te
ichten, want de race van de
itersportvereniging Zand-
lort in samenwerking met de
istervereniging Noordwijk,

kan bijzonder spectaculair zijn.
Het is een hele organisatie,

want behalve deelnemers moet
je ook kunnen beschikken over
een goede communicatie en red-
dingsbrigade. Medewerking
wordt dan ook verwacht vanuit
diverse sectoren, zoals de
KNZHRM, de Zandvoortse en
Noordwijkse Reddingsbrigade,
strandpolitie Noordwijk en
Zandvoort, het Pall Mail team,
de visvereniging Noordwijk die
met haar bootjes een deel van de
route bewaakt en de watersport-
vereniging Skuytevaer uit Kat-
wijk die ook een handje'komt
helpen.

Voorlopig heeft zich al een
groot aantal deelnemers ge-
meld. „Zeker veertig tot vijftig
en dat is ongekend hoog, wan-
neer je nagaat dat de meeste zei-
lers lui zijn en pas op de dag zelf
inschrijven. Ik verwacht zeker
zo'n honderd tot honderdvijftig
boten aan de start," zegt een
woordvoerder van de water-
sportvereniging.

Aan de start worden verschil-
lende klassen verwacht, zoals de
Prindles, de Hobies, de Darts,
bovendien is er een overall-klas-

se éénmansboten en overall
klasse tweemansboten. Het
startschip zal zich bevinden
voor het clubhuis van de water-
sportvereniging op het Zuid-
strand. De centrale radiopost
bevindt zich in Noordwijk.

Voor alle klassen zijn prijzen,
en er wordt zo'n beetje op gere-
kend dat er Zandvoorters in de
prijzen zullen vallen. Dan wor-
den namen genoemd als René
Bos, De Boer, Bossink, Gerard
Loos. Uit Noordwijk komt onder
andere Cor Pruim. De wedstrijd-
leiding kan beschikken over een
computer. De start is om 10.00
uur, en afhankelijk van de wind
worden de eerste deelnemers zo
rond drie uur verwacht. Het kan
mee of tegen zitten, maar het zal
wel dringen worden rond vier
uur in de middag", is de ver-
wachting.

Na de prijsuitreiking zullen de
deelnemers weer snel verdwij-
nen, want het is voor een derge-
lijk evenement, natuurlijk wel
wat laat in de tijd.

Voorzitter Deutekom zal de
prijzen uitreiken, terwijl hoofd
van de wedstrijdleiding de heer
Van Noord is.

In ieder geval wensen wij hen
veel succes, een uitgebreid ver-
slag, wanneer het doorgang
vindt, zal zeker te vinden zijn
volgende week op de sportpagi-
na.

Hoog water

woncrs van de strandtenthuisjes houden het voor gezien. Hier wordt al
uk gepakt.

Foto Frans Jongen.

Met de storm van het afgelo-
pen weekeinde, en de harde
wind op maandagmiddag was
het strand wél een onherberg-
zaam oord geworden. Maandag-
middag werden verschillende le-
den van de watersportvereni-
ging gebeld om een handje te
komen helpen verscheidene bo-
ten wat hoger op het strand te
brengen. „Je kunt maar beter op
alles voorbereid zijn" was het
motto waarop een ieder werd
opgeroepen.

Trouwens ook vlonders van
diverse strandpachters waren
zondag weggespoeld maar wer-
den door weer anderen voor hun
paviljoen aangetroffen en be-
waard totdat de rechtmatige ei-
genaar komt opdraven.

Met hoog- en laagwater houdt

men zich ook bezig bij de Ad-
yiesdienst van Rijkswaterstaat
in Hoorn.

Het mag wat vergeten zijn,
maar er is nog steeds de lopende
kwestie van het verplaatsen van
de diverse standpaviljoens naar
de vloedlijn, omdat Hoogheem-
raadschap Rijnland ervan over-
tuigd is dat het maken van ver-
hogingen, voor de paviljoens
(baquettes) nadelig is voor de
natuurlijke groei van de duinen.
Deze baquettes houden een na-
tuurlijke stormvloedkering te-
gen, aldus Rijnland.

Strandpachters en Gemeente-
bestuur van Zandvoort hebben
dit tegengesproken en Rijnland
heeft juist vorige week twee op-
drachten verstrekt aan twee ver-
schillende instellingen om na te
gaan of hun stelling juist is.

De eerste is gegaan naar bo-
vengenoemde adviesdienst. De-
ze onderzoekt nu wat de invloed
is van hoog- en laag water langs
de kust vanaf IJmuiden tot aan
Langervelder Slag. De Noord-
hollandse kust. Dit ook met het
oog op de verlengde pieren van
IJmuiden.

Voor-of nadelig
Het Waterloopkundig Labora-

torium in Delft, een instelling
die nauw samenwekt met de TH
en Rijkswaterstaat en Rijnland,
onderzoekt de komende maan-

Een surl'spektakel met uitste-
kend weer.

Foto Frans Jongen.

den wat de invloed is van de ba-
quettes op het Zandvoortse
strand. Werken ze nu in het
voor- of in het nadeel van de
kustbescherming. Dat is een
zaak die Rijnland uitgezocht
wenst te zien.

De voorzitter van de strand-
pachtersvereniging heeft er zijn
bevreemding over uitgesproken
dat men bij Rijnland eigenlijk zo
weinig op de hoogte is van de

Maandag 10 september 1984, donkere regenwolken irrduislcren de 7011.

gang van zaken in Zandvoort.
„Rijnland is het oudste be-

stuurslichaam dat wij in Neder-
land kennen, het dateert al van
de middeleeuwen. Dan begrijp
ik niet dat er toch betrekkelijk
weinig bekend is wanneer het
gaat om alledaagse dingen. Zo
werd ik bijvoorbeeld gevraagd
sinds wanneer in Zandvoort de
paviljoens op die verhogingen
staan. Je zou toch denken dat zo
iets bekend is, maar nee hoor",
vertelt de voorzitter van de
Strandpachtersvereniging.

Hij legt uit dat sinds de twinti-
ger jaren, toen in Zandvoort de
linnen strandtenten verdwenen
en er houten bouwsels oor in de
plaats kwamen, het „kruien" is
begonnen. Met een kruiwagen
werd het zand van de vloedlijn
naar het strandgedeelte aan de
dumennj gebracht. Pas na de
stormvloed van 1953 is men be-
gonnen met het mechanisch
aanbrengen van de baquettes.
„Toen was er zoveel zand wegge-
slagen bij de duinen dat het niet
meer kon met een kruiwagen.
Dat was onbegonnen werk, van-
af dat jaar zijn wij eigenlijk over-
gegaan tot het gebruik, of liever
het huren van bulldozers en sho-
vels", vertelt Jaap Paap.

Grappig is dat pachters bij el-
kaar nog steeds informeren
„Wanneer ga jij kruien" in het
vroege voorjaar.

Ook blijkt dat men bij Rijn-
land niet bekend, was met het
feit dat in Zandvoort de pavil-
joens al vanaf half februari mo-
gen worden opgebouwd, en pas
verdwijnen op de eerste oktober.
Een datum die dit jaar gunstig
valt.

Van de politie
Dit is ook de laatste week dat

de strandpolitie nog m de Ro-
tonde aanwezig is Na het ko-
mend weekeinde. ,,ij.s en weder-
dienende" voltrekken ook zi].
Uiteindelijk is, men toch geko-
men op een gelijk aantal zoekge-
raakte kinderen ,.In het begin
zag het er helemaal slecht uit.
maar de laatste maand is het
toch bijgetrokken", vertelt bri-
gadier Schilder. natuurlijk
wordt ook hier de ..zwarte zon-
dag" in augustus betreurd,
„twee verdnnkingsgevallcn. is
een triest record Maar het zijn
omstandigheden waaraan wij
niets kunnen doen De zee mag
er sommige dagen nog zo vlak
en gladjes uit zien, het is een na-
tuurelement waar je altnd reke-
mng mee moet houden Wan-
neer de mensen dat vergeten en
waarschuwingen in de wind
slaan, dan is het dweilen met de
kraan open", aldus de brigadier.

Voor het overige hebben poli-
tie en alle strandbewoners weer
prettig samengewerkt, en via de-
ze rubriek wil deze vertegen-
woordiger van de Hermandad
dit wel kwijt.

Wij zijn natuurlijk bereid zijn
dank over te biengen aan allen
die dit aangaan en doen daar
dan de complimenten over en
weer van iedereen maar bi).

Spektakel
De surfers hebben een gran-

dioos weekeinde achter de rug.
De finale van de profsurfers
werd nu eens niet verstoord door
te weinig wind.

Zaterdag zag het er wat mm-
der goed uit. wmdkracht 4 was

Foto Frans Jongen.

net op het mppertie, doch toen
kon overgegaan worden tot
courseracmg Slechts een rnan-
che moest worden algelast we-
gens te weinig wind. die nog
draaide ook

Zondag was iedereen m zijn
element, wmdkracht 7-8 daar
kan een surfer alleen maar van
dromen.

Het hele strandgedeelte vanaf
Dnehuizen tot en met Fransen
zag zwart van de mensen, en de
organisatoren zijn ervan ovcr-
tuigd dat het spektakel meer
toeschouwers heeft getrokken
dan vorig jaar.

Johan Driehuizen werd kam-
pioen op het onderdeel „race
van de dag" en behaalde, na
acht wedstrijden, de derde
plaats m het algemeen klasse-
ment. Martme van Soohngen
werd eerste bij de vrouwen
Zandvoortse successen die niet
onvermeld mogen bliiven. Een
beetje trots zijn wij natuurlijk
wel, helemaal omdat Johan zo
nauw bij het strandleven is be-
trokken.

Nog een surfwedstnjd staat op
de kalender. De „Eurofunboard"
finales van 23-27 september. Er
zal dan iedere dag worden geva-
ren, en men houdt de vingers ge-
kruist dat ook dit evenement
kan doorgaan.

Wij prevelen de schietgebed-
jes mee, want het is leuk zo laat
in het seizoen nog een zomerse
drukte op het strand te zien

Dit was het dan dit jaar Dezo-
mer zit er wat ons betreft op. Wij
wensen iedereen een goede win-
ter, en meevallertjes wanneer de
boeken opgemaakt moeten wor-
den.

Tot 15 mei 1985, ...tot ziens....
het beste!!!

O O

ier generaties vierden
TJaardag in Zandvoort

iNDVOORT - Elisabeth Stein-
Dongen heeft haar yijfennegen-
e verjaardag in familiekring in
Ivoort gevierd. Dat is natuurlijk
zo bijzonder, er zullen wel meer
re mensen zijn die hun verjaar-
n Zandvoort in familiekring vie-
al is het bereiken van de 95ste
ardag niet voor iedereen wegge-

let bijzondere van dit verjaar-
feest was dat mevrouw Stein uit
terdam komt en al sinds 1919,
uitzondering van de jaren 1942/

ALS U OVERDAG
SKI-LES NEEMT:
(m.ir<l.stjmvtl(d«g)

élke 5» 1*1= VIDEO-LES
in 50.-korting op
SKI-PAS

Duresk
nodig, e
trui en 1
genoeg.

-kleding is niet
en oude broek,
landschoenen is

ski-verhuur: Z50

SKI-PAS
geldig tot april 1985
Elke dag vrij skiën.

LESSEN:
(AllMn voor ski-pathoudars):

10 lessen 149r
15 lessen 199r

25 lessen 249r

5Pfivé-leo«n 150r
min. 2 peri. / incl. 1 video-In.

ski.piste'DEMEERBERG'
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER:
(02503) • 34746 of 36024
of kom langs (óók zondags)

ïstolen auto
gebrand
NDVOORT - De brandweer
niet kunnen verhinderen dat

uto, die op het binnencircuit in
l stond, geheel uitbrandde. Bij

onderzoek bleek dat het een
uig betrof dat enkele dagen eer-
Amsterdam bleek te zijn gesto-

)mstanders vertelden dat ze bij
andende auto een andere auto
ladden zien wegrijden. Van de
rs ontbreekt nog ieder spoor.

46 de zomervakanties in Zandvoort
heeft doorgebracht. Eerst met haar
man en kinderen (vijf stuks), later
met kleinkinderen en nu met ach-
terkleinkinderen. Ze heeft er al acht.

Want in hotel Bad Zandvoort be-
vonden zich vorige week de oudste en
de jongste badgast, namelijk over-
grootmoeder Stein en de vijf weken
oude Kirsten Bauer. Mevrouw Stein
die werd vergezeld door haar jongste
zoon, die ondertussen ook al 69 jaar
is, blijkt een zeer zorgzame zoon, die
nog veel weet van zijn zomervakan-
ties die in Zandvoort werden doorge-
bracht.

„Omstreeks 1920 huurden wij altijd
bij Dijkstra op het Schelpenplein,
dat was in Zandvoort een bekende

manufacturier. In later jaren trokken
wij in het huis van meester Olree, zes
weken een huis in de Haarlemmer-
straat. Die man ging met zijn gezin
altijd naar de Veluwe of zo iets en wij
trokken dan in zijn huis." Weer later
was het gezin Stein altijd te vinden
bij Vennik, een hotelpension aan de
strandweg van Vennik, die een ban-
ketbakkerij in de Kerkstraat had.

Levendige herinneringen heeft ook
dochter Margaretha Bauer-Stein aan
haar jeugdvakanties in Zandvoort.
„Het naar Zandvoort gaan is altijd
een feest gebleven. Ik herinner mij
nog goed de badkoetsjes waarmee
wij altijd de zee ingingen en de be-
keuring die mijn vader moest betalen
omdat ik in 1936 in hypermodern
short en plastron over de boulevard
flaneerde en dat werd aangemerkt
als badkleding en was verboden",
vertelt de trotse grootmoeder van de
vijf weken oude Vivian Saskia, doch-
ter van dochter Kirsten Bauer.

Het werd een meer dan gezellig
verjaardagsfeest van vier generaties
die zich „bijna Zandvoorters" voelen.

V.Ln.r.: kleindochter Kirsten Bauer (31) met dochtertje Vivian Saskia (5
weken), dochter Margaretha Bauer-Stein (57) en moeder Elisabeth Stein-
Van Dongen (95).

Foto: Frans Jongen.

Activiteiten in 't Stekkie*

ZANDVOORT - In het buurthuis
't Stekkie zijn de volgende activitei-
ten van start gegaan:

Toneelclub: kinderen van 7 tot 12
jaar kunnen zich uitleven in de we-
reld van het toneel, onder deskundi-
ge leiding. De club komt iedere vrij-
dagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur bij
elkaar. De kosten bedragen ƒ 1,25 per
keer. Voor meer informatie: Marjo-
lein, tel. 15698.

Balletgroep: kinderen vanaf 6 jaar
kunnen hieraan meedoen, zowel be-
ginnelingen als gevorderden. Me-
yrouw Groenesteijn, die voor meer
informatie kan worden gebeld op tel.

18484 of bij 't Stekkie lel. 16055, is de
deskundige leidster.

Instuif: iedere woensdagmiddag
van 13.30 tot 15.30 uur organiseert
't Stekkie een instuif voor jongens en
meisjes van 6 tot 12 jaar. De kinderen
kunnen figuurzagen en er worden
leuke spelletjes gedaan. De kosten
bedragen ƒ 1,25 per keer.

Tafeltennisclub: 't Stekkie is nog
steeds op zoek naar enthousiaste
mensen die de leiding op zich willen
nemen van de tafeltennisclub. Alle
vereiste materialen zijn aanwezig.

Voor meer informatie: bellen naar
Wietze bij 't Stekkie. tel. 16055.

Geluidmeetdienstveror
dening in concept gereed

ZANDVOORT - Donderdag-
avond is in de raadscommissie
voor publieke werken de geluid-
meetdienstverordening die in
concept gereed ligt door de com-
missieleden besproken.

Naar aanleiding van de inwerking-
treding van de wet geluidhinder 1979,
is het noodzakelijk dat door iedere
gemeente een verordening geluid-
meetdienst ex. artikel 162 wet geluid-
hinder wordt opgesteld.

Het is de taak dat het college van B
en W zorg draagt voor de uitvoering
van de taken door de wet aan het ge-
meentebestuur opgelegd, de noodza-
kelijke geluidmetingen te laten ver-
richten.

Deze zullen in Zandvoort worden
uitgevoerd door het Milieubureau
van het Gewest Kennemerland, die
haar wekzaamheden verricht onder
verantwoordelijkheid van het dage-
lijks bestuur van het gewest.

Deze meetdienst houdt zich bezig
met het verrichten van metingen van
onder andere: toestellen en geluidwe-
rende voorzieningen; recreatie-in-
richtingen, inrichtingen, zones rond
industrieterreinen, zones langs we-
gen, spoorwegen en andere geluidzo-
nes, geluidbewaking, aanvulling van
de woningwet in het belang van de
geluidisolatie van gebouwen.

Wanneer de geluidmeetdienst van
het gewest de metingen niet of niet
geheel zelf kan verrichten zullen deze
na opdracht van het college van B en
W door anderen kunnen worden uit-
gevoerd.

Door het hoofd van het milieubu-
reau wordt dan aan de betreffende
gemeente die om een akoestisch on-
derzoek heeft verzocht, een schrifte-
lijk rapport uitgebracht omtrent de
verrichte geluidmetingen.

Het treffen van voorzieningen en
maatregelen op basis van dit rapport
en of aanbevelingen blijft voor de ver-

Nachtvorst in september
Vcorige week woensdag viel na
de passage van een depressie, die
in Noord-Holland de eerste herfst-
storm bracht, waarbij de wind
even aantrok tot kracht 10 op de
schaal van Beaufort, dit is zware
storm, een koele noordelijke
luchtstroming binnen. Voor het
eerst sinds lange tijd bleef de ma-
ximumtemperatuur in Mijdrecht
met 16 a 17 gr.C. ruim onder de
twintig gradengrens, iets wat in
de fraaie augustusmaand in to-
taal maar twee keer was voorge-
vallen. Ook 's nachts werd het bij
ons aanmerkelijk frisser met mi-
nimumtemperaturen van circa 9
graden, terwijl in de vorige
maand in praktisch alle nachten
de minima tussen 14 en 17 graden
hadden gelegen.

Tijdens nachtelijke opklarm-
gen kon de temperatuur in het
binnenland nog veel sterker da-
len; in Twenthe werd op woens-
dagmorgen 6 september met een
minimumtemperatuur van
slechts 2,3 gr.C. op normale waar-
nemingshoogte van 1.50 meter
een nieuw kouderecord voor de
eerste septemberdecade (10 da-
gen) geboekt. Het oude record
stond ook al op naam van Twen-
the en wel met 2,4 gr.C.

Curieus is dat koude nachten in
september een voorkeur schijnen
te hebben voor de zesde dag, want
zowel in 1976 (4,2 gr. in Gemert)
als in 1981 (3,3 gr. in Wageningen)

viel de koudste nacht op 6 sep-
tember. Is de temperatuur m de
eerste decade van september op
normale waarnemingshoogte nog
nooit onder het vriespunt ge-
daald. in de tweede en derde de-
cade is dat wel gebeurd, zij het erg
sporadisch, waardoor gezegd kan
worden dat vorst in september
toch wel iets bijzonders is. In De
Bilt heeft het sedert 1849 m sep-
tember slechts drie keer gevro-
ren: op 26 september 1855, op 28
september 1939 en op 15 septem-
ber 1971, in die drie nachten niet
meer dan enkele tienden van een
graad, respectievelijk -0,8 gr., -0,2
gr. en -0,7 gr.C. Maar in het oosten
van ons land heeft het in de nacht
van 20 september 1965 echt flink
gevroren: de temperatuur daalde
(alweer) op de vliegbasis Twenlhe
tot -3,7 gr.C.

Wanneer de temperatuur op
1.50 meter boven de grond bene-
den het vriespunt daalt spreekt
men van zware nachtvorst. Bij
lichte nachtvorst komt alleen aan
de grond lichte vorst voor. Deze
laatste trad overigens wel op vori-
ge week woensdag in Twenthe,
want op 10 cm. boven het gras
werd -1,1 gr.C. gemeten.

Zware nachtvorst als die van 15
september 1971, waarbij de laag-
ste temperatuur in Winterswijk
werd gemeten met -2,4 gr.C., was
nog nooit zo vroeg na de zomer
voorgevallen. Vlak aan de grond
vroor het toen op verschillende

antwoordelijkheid van de verzoeker
(gemeente).

Dit zijn de belangrijkste punten
van het concept-geluidmeetdienst-
verordening die op deze vergadering
zal worden besproken.

De vergadering begint om 20.00
uur, commissiekamer raadhuis.

Kinderoperette
van start

ZANDVOORT - Maandag 17 sep-
tember begint m het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat de
kinderoperetteveremging Jong
Zandvoort met de repetities. Jeugdi-
ge zangers en zangeressen en zij die
dat graag willen worden kunnen tus-
sen 18.15 en 19.45 uur hier terecht
waar ze zullen worden opgewacht
door Greet Vastenhouw die hen de
muziek bijbrengt. Ed Fransen die
verantwoordelijk is voor het toneel-
spel en Gemma de Boer die het on-
derdeel dans voor haar rekening
neemt.

Na de tegenslagen van het afgelo-
pen jaar en die van de laatste weken,
hoopt men op een zeer vlotte start
met veel kinderen m de leeftijd van
7-14 jaar

HET W££R

Dekkers
plaatsen drie a vijl graden Dit al-
les werd veioorxaakt door een
combinatie van twee factoren die
voor een zeei .sterke afkoeling
zorgden1 het rent rum van een
krachtig hunedrukgebied van
1032 mb lag boven ons land. zodat
het windstil wa.s en de aanwezige
lucht was afkomstig uit noordeh]-
ke streken en dam om koud,
droog en schoon Toch vioor het
lang niet overal in Nederland In
onze eigen regio boekte Schiphol
een niiminumtempcraUiur van
3,1 gr.C. en onder invloed van het
warme zeewater zakto de thermo-
meter direkt langs de kust niet
verder dan tot zes a acht graden

Einde droogteperiode

„Als augustus geen regen heeft
willen geven, dan zal ik daar wel
even voor zorgen", moet ongetwij-
feld september hebben gedacht.
Met bakken is het water uit de he-
mel gevallen' De midden vorige
week binnenvallende polaire
lucht vloeide verder naar het

Examens bij KNAF
LEIDSCHENDAM - Op 16 oktober

zal de Nationale Autosport Federatie
van de KNAC het eerste officiële exa-
men „Basisopleiding Autosport Offi-
cial" afnemen in restaurant Rheno-
mare in het Utrechtse De Meern. Aan
dit examen kan worden deelgeno-
men door iedere official, die reeds in
het bezit is van een official licentie,
alsmede door hen die vorig jaar ee2n
der cursussen van OCA, SASON of
Auto Sportief volledig volgden.

Ook kan er examen gedaan worden
voor „Rally-official", omdat ook in
deze tak van sport vorig jaar de eer-
ste officiële cursussen zijn gegeven.
De praktijkervaring m het afgelopen
jaar opgedaan zal hiervoor mede be-
palend zijn.

Een deelnameformuher voor het
examen kan tot l oktober worden
aangevraagd bij de KNAF-Examen-
commissie, Postbus 446, 2260 AK
Leidschendam of telefonisch op num-
mer 070-905158 bij mevr. de Jong.
Volledig ingevulde formulieren die-
nen vóór 2 oktober 1984 ingestuurd te
zijn aan hetzelfde adres. Men ont-
vangt vóór 6 oktober bericht of men
tot het examen is toegelaten en te-
vens nadere gegevens over het exa-
men.

zuidoosten van Europa al Nabij
Italië botste zij op warme Micldel-
landse Zeelucht Er ontstond een
aparte depressie, die zich al akti-
verend via de Alpen naar Duits-
land trok Vrijdag overdekte het
omvangrijke en intensieve neer-
slaggebicd ook geheel Nederland
In 24 uur ti]d viel m Mijdrecht 36
mm regen. Het was daarbii tevens
erg koud. slechts 13 graden over-
dag De regentaak van deze de-
pressie werd m h.^t weekeinde al
weer snel overgenomen door oce-
aandeprcssies. die behalve fron-
ten ook buien op ons afstuurden
Zondagavond gingen deze verge-
zeld van onweer Met de overvloe-
digc regen van de afgelopen ria-
gen is een definitief einde geko-
men aan een drooglepenode die
zes weken heeft geduurd Tot
maandagavond jl was op het
weerstation Miidrecht al 73 mm
regen gevallen, met ver meer af
van de normale hoeveelheid van
80 mm voor de hele maand sep-
tember.

Er bestaan m de volksmond een
tweetal weerregels die verband
leggen tussen koude nachten en
onweer in september en het weer
in de eerste wintermaand Zij lui-
den- „Vorst in september, zacht in
december" en „Als in september
de donder knalt, met Kerstmis de
sneeuw bij hopen valt ' Dus u
weet nu al wat u straks te wach-
ten staat.

Temperatuurnormalen periode
12 - 19 september:

Maximumtemperatuur (over-
dag): 19 gr. C

Minimumtemperatuur ('s
nachts): 11 gr C
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In Zandvoort en Haarlem
icoondc in de zestiende en ze-
rcnticnde eeuw de familie
Van der Mij of Van derMeije.
In Haarlem behoorden ze tot
de gezeten burgerij en ook in
Zandvoort waren zij de rijks-
Ic rispers. Toen op het einde
van de 16e eeuw de verande-
r.'/a/ van godsdienst kioam,
'nieren de meesten katholiek
en de Haarlemmers storiden
re/c' dochters voor het werk
in de kerk af en lieten ze als
..doppen" wonen op het Be-
ytjnhof om de enkele pries-
Icrs die nog over waren ge-
bk-ren zo goed mogelijk te
Iflpen.

I h' komst van A b Ischa
Op /iet einde van de 16e

cc u/r was een Franciscaner
peter uit Amsterdam, voor
u-ic de grond onder de voe-
:, n !c heet werd, naar Haar-
<'•'!!! gekomen, waar de magi-
yirnten de katholieken heel
i: i'tnig moeilijkheden in de
ireg legden. Hij had, zo ver-
lel'/ hij in een van zijn brie-
icn. onderdak gevonden bij
..de gereclitsdienaar Van
(/-T Mije en daar kreeg hij al-
!c mogelijke inlichtmgen
over de troosteloze toestand
r a n de katholieken in de
norpen rond Haarlem. „Wij
hebben zelf familie wonen in
Zandvoort, een flink dorp
ra n zeshonderd zielen en
.midy de verandering van
godsdienst daar is doorge-
roerd is er eenjaar of twaalf
geleden nog eens een pries-
ler geweest die daar een
paar dagen heeft gepreekt
en de sacramenten heeft toe-
gediend. Nu moet u niet den-
ken dat die Zandvoorters zo
fel gebeten zijn op die katho-
lieken. Mijn eigen oom Cor-
slianus van der Mije die zelf
ook naar de Calvinistische
kerk is gegaan, zegt dat ook
de katholieken vrij zijn in
hun geloof en dat hij ze des-
noods nog wil helpen."

Ischa gaat op reis
Ab Ischa of broeder Aert

zoals hij in de volksmond
werd genoemd, wist wat hem
te doen stond. In Haarlem
zelf woonden voldoende
priesters, die de gelovigen
konden helpen en daarom

Pater Ab Ischa
ontdekt de parochie
ging hij er iedere dag op uit
om de mensen in de kust-
streek te bezoeken. Geregeld
kwam hij in Heemstede, Vo-
gelenzang, Hillegom, Zand-
voort, Schoten, Santpoort en
Velsen.

In een rapport dat over
hem was opgemaakt door
een wereldpriester staat ver-
meld „In al deze plaatsen
stonden de huizen van de
voorname katholieken voor
hem open" (brieven vanpas-
toors en kapelaans van
Haarlem aan het kapittel)
en dit ivas de oorzaak van
jaloezie en afgunst.

Door
Bertus Voets

Zijn verblijf

in Zandvoort

Hoewel broeder Aert wei-
nig over zijn dienstbezoeken
noteerde - er was immers
altijd kans, dat hij moeilijk-
heden zou krijgen - is er een
uitzondering voor Zand-
voort.

In één van zijn brieven, ge-
richt aan zijn gastheer in
Haarlem, vertelt hij, waar-
schijnlijk omdat hij nieuws
geeft van zijn familie, ver-
schillende zaken over zijn
eerste optreden in Zand-
voprt. „De mensen waren
blij, dat er een priester was
gekomen, niet alleen de ka-
tholieken, maar ook de cal-
vinisten." De huizen van de
meeste katholieken waren te
klein om daar samen te ko-
men „maar uw oom Corstia-

nus van der Mije, ofschoon
hij volgeling was van de
nieuwe religie, stond ons toe
samenkomst te houden in
zijn grote schuur vlak bij de
zee".

Op de eerste zondag was
de toeloop groot. „Er waren
meer dan honderd mensen.
Ik was de tweede die na de
verandering van de religie in
het vissersdorp heeft ge-
vreekt."

Broeder Aert

voelt zich thuis

De mensen uit Zandvoort,
zo leest men in notities van
de priester Joannes van der
Mije, de pastoor en de grojid-
legger van de vrijheid in Tes-
sel" (archief bisdom Haar-
lem no. 211.038 blz. 13} waren
zeer gelukkig met hem: „men
voelde hem aan: „hij was
voor iedereen hetzelfde en
vooral uiterst eenvoudig."

Maar collega's van de pa-
ter, die het niet zo leuk von-
den dat hij zoveel succes
had, probeerden hem op een
of andere manier er uit te
werken. Er werden klachten
tegen hem ingediend dat hij
de vrijheid, waarin de katho-
lieken leefden in gevaar
bracht en het duurde dan
ook niet lang of pater Ab
Ischa schudde in Haarlem
het stof van zijn schoenen en
met grote ergernis over de
kleinzieligheid van zijn colle-
ga's en andere geloofsgeno-
ten, keerde hij weer naar.
Amsterdam terug.

Maar in Zandvoort bleef
men nog lang napraten over
de mooie tijd die men met
broeder Aert had genoten.

(Advertentie)

WIL T U GEZELLIG DANSEN LEREN?
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RESTAURANT L1DO
Boulevard Barnaart 10 - Zandvoort

SPECIALE CLUBS VOOR JONGELUI,

ALLEENSTAANDEN EN GEHUWDE PAREN

Tevens privé-les
Tel.02507-1 4301

Inschrijving elke avond van 18.00 tot 20.30 uur,
tel.02507-1 8558

VOETBAL

Zondag: Zandvoortmeeuwen — HBC 14.30 uur terrein Vondellaan.
TZB - EHS 14.30 uur terrein aan de Kennemerweg.
Zaterdag: Zandvoort '75 — RCH 15.00 uur terrein binnencircuit.

HANDBAL

Zondag: ZVM dames — IJmond 13.00 uur binnenterrein circuit
ZVM heren — Amsterdam 14.10 uur binnenterrein circuit.

BASKETBAL

Zaterdag: Aalsmeer — Lions heren

Hockey

Zondag: Zandvoort — Uitgeest (heren) 14.45 uur Duintjesveld

ZAALVOETBAL

Vrijdag in de Pellikaanhal: 19.00 ur TZB 2 - TZB 3; 19.45 uur Zandvoort-
meeuwen 3 — Sea Gulls 3; 20.30 uur TZB vet. - Dry CR; 21.15 uur Zandvoort-
meeuwen 4 — JM Bakker 3; 22.00 uur TZB 4 - Vrouwentroost 2.

Maandag: 20.45 uur Zandvoort-Noord- De Krim; 21.30 uur TZB - K. Kroe-
zen; 22.15 uur Zandvoort-Noord 5 — Zandvoort-Centrum 2.

Dinsdag: 19.00 uur Nihot A jun. 2 - HBC 2; 19.45 uur Rinko - Marktzicht;
20.30 uur TZB - Rob Slob dames; 21.15 uur TZB 9 - Zandvoort- Centrum 4;
22.00 uur TZB 6 - NAS 2.

WEEKEND

^xm ,

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Adé Scipio Blüme, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.

«KERK
DIENSTEN

HERVORMDE KERK, Kerk-
plein:
Geen dienst. Zondag 10.00 uur:
Oecumenische dienst in de Gere-
formeerde Kerk. Gezamenlijke
Pastores.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Interkerkelij-
ke dienst van Woord en Tafel.
Voorgangers: pastoor H. Kaan-
dorp, ds. J.A. van Leeuwen en dr.
M.E. Brinkman. Medewerking
van drie kerkkoren. Thema: „De
kerk in de wereld." Kinderneven-
dienst en kindercrèche.
NEDERLANDS
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Geen dienst. Zondag 10.00 uur:
Oecumenische dienst in de Gere-
formeerde Kerk.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Geen dienst. Zondag 10.00 uur:
Oecumenische dienst in de Gere-
formeerde Kerk.
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 9.30 uur: Zondagsschool,
bijbelgespreksgroepeh.
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
Evangelisatiedienst Operatie
Mobilisatie.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst
ds. J. Overduin.
Woensdag 20.00 uur: Bijbelstudie
en bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GE-
MEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samen-
komst in Huize Pnïel,
Zuiderstraat 3. Maandag om
15.00 uur, tel.: 17200.

VERLOSKUNDIGE: mevr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, 2
voort, tel. 02507-14437, b.g.g.
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker,'.
beckestraat 17, Zandvoort, tel. l
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULA1
VERVOER (CPA) KENNER
LAND: ongevallen tel. 023-31919
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDI
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPE]
WERK ZANDVOORT, Noorders
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-3208
320464. Spreekuur op werkdager
9.00 tot 10.00 uur, maandaga'
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder vol
afspraak. Voor deze hulpverlei
beschikbaar voor iedere inwonei
Zandvoort geldt, dat er voor de
vrager geen kosten aan verboi
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWIL1
HULPVERLENING ZANDVOC
voor informatie, advies en hulp
17373. Op alle werkdagen van
tot 12.30 uur. Schriftelijk: pos
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschaps
Louis Davidsstraat. Eerste en d
woensdag van de maand van ;
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRA
TING: telefonische hulpdienst
Haarlem. Maandagmiddag van 1|
17.00 uur, tel. 023-318115.

GEBOREN:
Jerry, zoon van Spronk, Fredd

Dietvorst, Adriana.
GEHUWD:

Van der Veld, Petrus E. en Koi
Geertruida C.; Girsberger, Mie
H, en De Man, Francina E.; Vi
Bernhard en Schmidt, Carmen I
Trip, Albertüs en Giezen, Geerti
OVERLEDEN:

De Roode, Willen, oud 67 jaar; ]
ter, Pieter M.B., oud 69 jaar; Van
Bos, geb. Weber, Elsje, oud 91
Van der Wende, Jan P., oud 86
Buis, Martinus, oud 79 jaar; K<
Jansje, oud 62 jaar.

Datum
13 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.

HW
05.51
06.23
06.56
07.23
08.02
08.53
10.03
11.27

LW
02.07
02.38
03.00
03.16
03.36
04.13
05.16
06.46

HW
18.14
18.40
19.03
19.30
20.14
21.17
22.42

Maanstanden: dinsdag 18 septc
LK 11.31 uur.
Doodtij: vrijdag 21 september N
53 cm

AUTO MET BIJZONDER LAGE LUCHTWEERSTANDSWAARDE

di 100 Turbodiesel,
bemeten reiswagen

door Jo Goezinne
In een reeks van rij-impres-

bies komen uiteraard automobie-
len van uiteenlopende pluimage
aan bod: kleine wagens, mid-
denklassers en „luxe-paardjes".
K n als er dan weer eens zo'n ex-
pmplaar uit de topklasse voor de
deur staat, willen kollega's nog
wel eens achter hun redaktiebu-
reaus vandaan komen om dat
fraais van nabij te bewonderen
en er even in een kort ritje van te
gpnieten.

Dal \vas ook het geval met de
Audi 100 CS Turbo Diesel, die de-
zc week aan de beurt is om u wat
nader mee kennis te laten ma-
!:en. Inderdaad geen wagen, die
we ons allemaal kunnen veroor-
loven, want ruim ƒ 59.000,- neer-
;ellen voor een auto, dat is in fei-
! c 'naar voor een kleine groep au-
lomobilisten weggelegd. Maar
dat;r wordt dan ook wel het een

en ander voor geboden. Om u
niet af te schrikken, er is een Au-
di 100 van ƒ 36.500,-. Dan gaat het
wat de carrosserie betreft om
eenzelfde ruim bemeten reiswa-
gen met een lengte van bijna 4.80
meter en een breedte van 1.81
meter. Alle Audi 100 sedan-mo-
dellen zijn uitgerust met vier por-
tieren en bieden volop ruimte
voor vijf volwassenen.

De Audi-ingenieurs hebben een
zeer knappe prestatie geleverd door
voor een zo ruim bemeten wagen een
uitzonderlijk lage luchtweerstands-
waarde te realiseren. Voor het basis-
model geldt een C-waarde van 0,30.
De hier besproken Turbo diesel staat
op bredere banden en dat leidt tot
een luchtweerstandsco-efïiciënt van
0,32, maar ook dat betekent nog een
bijzonder gunstig cijfer.

Een en ander is aan het uiterlijk
van de Audi 100 duidelijk af te zien.

Het duidelijk afleesbare instrumen-
tenbord.

Het front met de schuin geplaatste
grille, de geleidelijk oplopende lange
motorkap, die gedeeltelijk de ruite-
wissers bedekt, de sterk naar achter
hellende voorruit, het zijn stuk voor
stuk kenmerken van uitgekiende ae-
rodynamica.

Ook de constructie van de ruiten is
daarop gebaseerd. Ze vormen een
volkomen glad oppervlak met de car-
rosserie, voor- en achterruit zijn in de
sponningen gelijmd en voor de zijrui-
ten werd een volkomen nieuwe con-
structie ontwikkeld. Ze zijn voorzien
van geleidepennen, die exact tussen
geleiders op en neer kunnen bewe-
gen. Vooral bij hoge snelheden biedt
deze constructie vele aerodynami-
sche voordelen.

Iets dergelijks geldt ten aanzien
van de regengootjes. Bij de meeste
auto's zijn dat storende windvangers,
gevormd uit de randen van het dak,
maar hier heeft men ze in het dak ge-
perst. Een mede-voordeel daarvan is
dat het windgeruis in belangrijke ma-
te wordt verminderd, terwijl de zrjrui-
ten bij slecht weer ook aanzienlijk
minder vuil worden.

Tot slot zorgt de hoge forse achter-
zijde ervoor, dat er daar geen werve-
lingen ontstaan, die alle aerodynami-
sche voordelen weer teniet kunnen
doen. Ook met behulp van een spe-
ciale, onder de achterbumper ge-
plaatste spoiler en een zorgvuldig be-
paalde hellingshoek van de achter-
ruit worden turbulente luchtbewe-
gingen achter de auto in sterke mate
opgeheven.

Prestaties
De krachtbron van de Audi 100 CS

TD. is een vijfcilinder Turbo diesel
met een zuigerverplaatsing van 1986
cm3 en een vermogen van 64 kW (87
pk). Ik heb het in deze rubriek al va-
ker verteld, bij de huidige dieselmo-
toren heeft men het geluidsprobleem
zodanig onder de knie gekregen, dat
met name onder het rijden de ouder-
wetee dieselgeluiden volkomen ver-
dwijnen en dat is hier ook het geval.
Ook het voorgloeien kost geen noe-
menswaardige tijd en als er dan een
turbocompressor aan te pas komt om
een optimale cilindervulling te ver-
wezenlijken, dan is ook de „luiheid"

van de diesel in belangrijke mate
overwonnen.

Voor een acceleratie van O -100 km/
h was niet meer dan 13,1 sec. beno-
digd. Dat is voor een wagen met een
leeggewicht van ruim 1200 kg. toch
wel een knappe prestatie.

Ik wil hier gelijk even de toch wel'
aantrekkelijke verbruikscijfers noe-
men. De combinatie van perfekte ae-
rodynamica, de turbo-dieselaandrij-
ving en de 4 + E bak maakt het mp-
gelijk om bij een constante snelheid
van 90 km/h over een traject van 100
km mét 4,9 liter dieselolie te volstaan
(l op 20,4), bij 120 km/h constant
wordt dat 6,9 liter (l op 14,5) en in
stadsverkeer 9 liter (l op 11,1). Met
een tankinhoud van ca. 80 liter is dus
een aktieradius van ver boven de
1000 km bereikbaar, oftewel een re-
tourtje Amsterdam - Parijs zonder te
tanken.

Weggedrag
De Audi 100 heeft voorwielaandrij-

ving en dat levert van huis uit al een

De Audi 100 biedt volop ruimte en
comfort, ook voor de passagiers op
de achterbank.

goede richtingsstabiliteit en met de
lange wielbasis van 2,69 meter rijdt
de wagen als het ware op rails. Van
zijwind-gevoeligheid is niets te be-
merken. Dank zij de stuurbekrachti-
ging verlopen ook parkeer- en keer-
manoeuvres moeiteloos.

De 4 + E bak laat zich gemakkelijk
en vlot bedienen. Op het dashboard
tussen snelheidsmeter en toerentel-
ler bevindt zich een schakelindikatie
in de vorm van een geel pijltje, dat
bedoeld is om te helpen brandstof te
sparen. Het gaat in alle versnellin-
gen, met uitzondering van de hoogste
versnelling, altijd dan branden, in-
dien het op dat moment verlangde
vermogen niet op een voor het ver-
bruik gunstige wijze wordt bereikt.
In de hogere versnelling zijn dan bij
een lager verbruik dezelfde rijpresta-
ties mogelijk. De topsnelheid van de
CS Turbo diesel ligt iets boven de 170
km/h.

Het interieur vertoont de klasse,
die aan een auto in deze prijscatego-
rie mag worden gesteld. Instappen,
zowel vóór als achter, gaat gemakke-
lijk dank zij de wijd opengaande por-
tieren en iedereen vindt meer dan
voldoende hoofd- en zitruimte. Bij dit
type is de prettig zittende bestuur-
dersstoel ook in hoogte verstelbaar,
zodat ook kleine mensen zich in deze
grote auto van een goed uitzicht
rondom kunnen verzekeren.

Het dashboard met duidelijke ron-
de instrumenten is goed overzichte-
lijk en alle schakelaars en knoppen
liggen gemakkelijk onder handbe-
reik.

Wat niet aan het uiterlijk van een
auto valt af te zien, dat is de passieve
veiligheid. Welnu, de passagiersruim-
te van de Audi 100 is praktisch onver-
vormbaar, terwijl zich daarvoor en
daarachter ruim bemeten kreukelzo-
nes bevinden. Ook de zelfcorrigeren-
de stuurinrichting en het royaal be-
meten, diagonaal gescheiden 2-
kringsremsysteem dragen bij tot het
prettige en veilige gevoel dat be-
stuurder en passagiers ervaren als ze
zich in de Audi 100 CS TD in het mo-
derne verkeer voortbewegen.

Al met al een uiterst aantrekkelijke
automobiel, die nog eens bevestigt,
dat alle waar naar zijn geld is. Voor
een prijs van boven de ƒ 59.000,- mag
men uiteraard veel kwaliteit ver-
wachten. Welnu, die is hier ten volle
aanwezig. Het zal straks weer even
wennen zijn om na een weekje van
supercomfort en rijplezier op het nor-
male trouwe werkpaardje over te
stappen.

Als u de kans krijgt moet u zich de
gelegenheid om een proefrit met de
Audi 100 Turbo diesel te maken, niet
laten ontgaan. Al was het alleen

maar om te ervaren hoe de auto
niek zich steeds verder ontwil
Niet voor niets verwierf de Auc
aan het einde van 1982 de tite
„Auto van het jaar 1983".

Technische gegevens:
Turbo Diesel)

Motor: 5 cilinder turbo diesel, i
derinhoud 1986 cm3, boring x

'16,5 x 86,4, compressieverhou
23,0: l, max. vermogen 64 kW (8'
bij 4500 t.p.m. max. koppel 172
bij 2750 t.p.m.

Krachtoverbrenging: voorwie
drijving via enkelvoudige d
plaatkoppeling, volledig gesync
niseerde 4 + E versnellingsbak.

Onderstel: vering voor en a(
door schroefveren met hydrauli
schokdempers. Wielophanging
door veerpoten, stabilisator en t
gels aan onderzijde, achter doo
koppelde wielgeleidingssyste
met panhardstang.

Stuurinrichting: zelfcorriger
tandheugel, stuurinrichting met
ligheidsstuurkolom en 'bekra
ging.

Remsysteem: diagonaal ges<
den 2-kringsremsysteem met
ven voor en trommels achter,
bekrachtiger. Remkrachtregela„
Afmetingen: lengte 4792 mm, bre
1814 mm, hoogte 1422 mm, si
breedte voor 1478 mm, achter
mm, wielbasis 2687 mm, draaic
11,5 m, bagageruimte 570 liter.

Banden: 185/70 HR 14, velgen (
14, inhoud brandstoftank 80 litei

Rijprestaties: topsnelheid 172
h, acceleratie O - 100 km/h 13,1
brandstofverbruik in liters per
km: bij 90 km/h constant 4,9, bij
km/h constant 6,9, in stadsverke

Prijs: ƒ 59.404,80.

De Audi 100 CS Turbo Diesel, een comfortabele relswagen met een perfekte stroomlijning.
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juweliers en diamanuiirs

Zandvoorts kleinste winkeltje

U vindt ons in de hal van
het Bouwes hotel.

__

f

Zandvoorter
omgekomen bij
testen explosieven

ZANDVOORT - De 32-jarige Ro-
bert L. Ovaa is vorige week vrijdag-
morgen in de legerplaats 't Harde
omgekomen bij het testen van explo-
sieven op het artillerieschietkamp
Oldebroek bij 't Harde.

Robert Ovaa was rijksambtenaar
in.dienst van het Ministerie van De-
fensie. Zijn taak was het onderzoeken
en testen van explosieven van de
krijgsmacht. Over de oorzaak van
het ongeval zijn nog geen nadere ge-
gevens bekend.

„Voor teamleider Ovaa was het een
routineklus. Regelmatig wordt door
een speciale groep technici munitie
getest in de diverse legerplaatsen. Je
kunt spreken van een triest bedrijfs-
ongeval", zegt brigadecommandant
C.J. Verweij van de Koninklijke Ma-
rechaussee, wiens brigade belast is
met het onderzoek naar de oorzaak
van het ongeval.

Zandvoort komt volgend
jaar half miljoen tekort

ZANDVOORT - De begroting
1985 vertoont met inachtneming
van diverse uitgangspunten een
tekort van ƒ 280.605.-. Hierin zijn
nog niet begrepen de investe-
ringslasten van het restant van
de investeringen van 1984 en de
lasten van 1985, respectievelijk
ƒ 110.070.- en ƒ 132.170.- een to-
taal van ƒ 242.240.- zodat het pn-
gedekte tekort voor de begroting
1985 een bedrag van ruim een
half miljoen ƒ522.845.- bereikt.
Voorlopig wordt dit bedrag ech-
ter gedekt door een beschikking
over de saldireserve.

Een meevaller blijkt te zijn dat
over het jaar 1983 een batig dienstsal-
do bestaat van ƒ 875.977.-. In de nota
van aanbieding zegt het college dat
op dit moment nog niet vooruitgelo-
pen kan worden op de resultaten van
1984 doch dat ernstig rekening moet
worden gehouden met een verminde-
ring van de inkomsten in de gemeen-
tekas tengevolge van het slechte
weer deze zomer.

De inkomsten uit de toeristensec-
tor zoals parkeergelden, kampeerle-
ges, toeristenbelasting nachtverblijf
zullen duidelijk achterblijven ten op-

zichte van ramingen. „Voorzichtig
geschat betekent dit nu reeds een na-
deel van om en nabij honderddui-
zend gulden. Desondanks verwach-
ten wij niet dat de rekening 1984 met
een negatief saldo zal worden afgeslo-
ten. Ook meeropbrengsten en mee-
vallers zijn er te vermelden zoals toe-

het zonder belasting- en tariefverho-
ging ondoenlijk is de begroting voor
1985 sluitend te maken. Hoewel het
het college zwaar valt gebruik te
moeten maken van verhogingen in
deze sector om de begroting 1985
sluitend te maken zal dit wel gebeu-
ren.

BEGROTING 1985 GEREED
ristenbelasting, casino, en rentekas-
gelden", aldus het college.

Reserves
Wel heeft de gemeente Zandvoort

een tptaalkapitaal aan reserves en
voorzieningen van bijna zeveneneen-
half miljoen per l januari 1985. Hier-
van is één miljoen aan saldireserve.
Bovendien bestaan er plannen de al-
gemene reserve (ƒ 1.839.090.-) en de
reserve van de stadsuitleg (ƒ 606.996.-
) gefaseerd aan te wenden met als
doel ruimte in de begroting te schep-
pen.

Belasting-tariefverhoging
Door het college wordt gesteld dat

Niet verhoogd zullen worden de rei-
nigingsrechten en afvalstoffenhef-
fing, omdat door de veranderde wijze
van het ophalen van het huisvuil dit
nu voor 72Vfe% gedekt zal zijn. Even-
min kan het college overgaan tot ver-
hoging van de toeristenbelasting
voor het casino en het Dolfirama. De-
ze bedragen zullen bevroren worden
totdat een wijziging van de gemeen-
tewet van kracht wordt.

Er blijft dan over een bedrag van
ƒ 4.925.000.-, waaronder leges brand-
weerrechten, marktgelden, stand-
plaatsvergunningen, begrafenisrech-
ten, toeristenbelasting, nachtverblijf,
woonforensen belasting, hondenbe-
lasting en onroerend goedbelasting
die met 3% trendmatig verhoogd zul-
len worden.

Daarnaast zal de raad worden
voorgesteld de kampeergelden die in
1985 niet meer onder leges mogen
worden gerangschikt, te verhogen
met 10% (7% extra boven de trend-
matige 3%). De meeropbrengsten
van deze belastingmaatregelen wor-
den geraamd op ƒ215.000.-. Boven-
dien wordt door het college overwo-
gen het instellen van een leges voor
de inschrijving van woningzoeken-
den.

Als argument wordt door het colle-
ge aangevoerd dat het un-to-date
houden van het woningzoekenden-
bestand veel kosten met zich mee-
brengt, zelfs indien de verwerking
geautomatiseerd is. Een kleine bij-
drage van de woningzoekende lijkt
daarom gerechtvaardigd, aldus het
college.

Het resterende deel van het tekort
voor 1985 denkt het college te halen
uit de saldireserves. Voor de derde
maal zal uit de pot „reserve stadsuit-
leg" een miljoen worden overgeboekt
om ruimte in de begroting te schep-
pen. Het college doet dit echter wel
met opgeheven wijsvinger. „Dit is de
allerlaatste keer", omdat de reserve
positie dient om de nodige financiële
flexibiliteit voor de gemeente te hou-
den.

Dit is een noodzaak om het hoofd
te kunnen bieden aan omstandighe-
den die zich onverwacht voordoen.
Een minimale saldireserve van één
miljoen en een algemene reserve tot
een gelijk bedrag zijn volgens het col-
lege een ondergrens.

Met andere woorden: „lagere be-
dragen in deze twee financiële spaar-
potjes van de gemeente is onverant-
woord".

BURGEMEESTER GEEFT UITING AAN ONGENOEGEN

Laatste woningbouwprojecten naderen hun voltooiing

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Ongeduldige
bouwvakker
breekt tenen

ZANDVOORT - Dinsdagmiddag
raakte een 46-jarige Zandvoorter ge-
wond bij bouwwerkzaamheden aan
de Brederodestraat.

De man wachtte op een bouwhft
die naar zijn mening te langzaam
naar boven ging. Hij gaf de lift een
duw, doch het resultaat hiervan was
dat de lift uit de strop schoot en op de
voet van de man terecht kwam.

Hij werd men enkele gebroken te-
nen en letsel aan zijn linkerhand naar
het Marine Hospitaal in Overveen
vervoerd.

Steen treft man
ZANDVOORT - Een 14-jarige jon-

gen uit Utrecht is, toen hij een steen
wilde gooien in een vijver, uitgegle-
den, waardoor de steen van richting
veranderde en op het hoofd van een
man uit Beverwijk belandde. De Be-
verwijker liep een hoofdwond op die
hij in het Rode Kruisziekenhuis te
Beverwijk moest laten hechten.

ZANDVOORT - Burgemees-
ter Machielsen heeft vrijdagmid-
dag 14 september op niet mis te
verstane wijze uiting gegeven
aan zijn gevoelens ten aanzien
van het door GS ingenomen
standpunt over de Grand Prix en
woningbouw in Zandvoort.

Bij het hijsen van de" vlag, om-
dat het hoogste punt werd be-
reikt, van de bouw van de 40
HAT-eenheden van het vroegere
Groot Kijkduin, liet hij de vlag

.enkele seconden „halfstok" han-
~gen, om toen de vlag definitief in
top te hijsen.

Het stoppen halverwege was om te
accentueren dat de bouw van het
nieuwe Groot Kijkduin voorlopig wel
het laatste project in Zandvoort zal
zijn.

„Door het onvoorstelbare Grand
Prix-besluit van gedeputeerde staten
liggen alle op stapel staande woning-
bouwprojecten stil en daarmee wordt
de toekomst van Zandvoort discuta-
bel. Wij hopen dat wij snel bij de rech-
ter terecht kunnen om de nodige pro-
cedures aan te spannen", aldus de
burgervader.

Door burgemeester Machielsen
werd overigens slechts kort ingegaan
op de rumoerige voorgeschiedenis
van dit nieuwe project. Het voormali-
ge Groot Kijkduin heeft namelijk alle
fasen doorlopen die denkbaar zijn.
Gebouwd als hotel, later kinderte-
huis, in de oorlog bewoond door Duit-
se officieren, na de oorlog noodhuis-
vesting voor Zandvoorters, weer kin-
dertehuis en nog later werd het ge-
bouw bestemd voor het leren zelf-
standig te wonen door jongeren.

Nadat door de gemeente een te
laag bedrag voor het kapitale pand
werd geboden, ontstonden er discu-
sies in de raadzaal. Uiteindelijk toch
aangekocht en bestemd voor woning-
bouw voor starters, toen gekraakt.
Plannen voor verbouw van het pand
werden te laat ingediend, zodat de
bouwtoewijzing niet kwam. Nieuwe
plannen die werden goedgekeurd (na
veel deining) en het bericht dat EMM
uiteindelijk het niet eens was met de
door de gemeente gemaakte bouw-
plannen en de opdracht teruggaf.

Pogingen van bewoners het ge-
bouw onder te brengen bij Monumen-
tenzorg mislukten, protestbetogin-
gen, hoor- en rechtzittingen, alle sta-

dia heeft dit project doorlopen, voor-
dat het oude gebouw werd gesloopt.

Het nieuwe ontwerp van architec-
tenbureau Brakel en Buma lijkt ech-
ter toch wel te passen in deze woon-
omgeving. De bouw wordt door Slok-
ker uitgevoerd. Us en wederdienende
zullen omstreeks maart de eerste be-
woners de twee-kamerappartemen-
ten kunnen betrekken van het nieu-
we Groot Kijkduin waarvan de ge-
meente nu de huisbaas is.

Project voormalige
Julianaschool

Is bij Groot Kijkduin het hoogste
punt bereikt, een ander project, dit-
maal van EMM, nadert haar voltooi-
ing. Volgende week zullen de eerste
bewoners van het bouwwerk op het
terrein van de voormalige Juliana-
school de sleutel ontvangen, want op
l oktober wordt het eerste deel opge-
leverd. Het project van 56 woningen
valt in drie fasen uiteen. De eerste fa-
se, de achttien twee-kamerwoningen
en acht HAT-eenheden aan de Lij-
sterstraat zullen per l oktober kun-
nen worden betrokken door de toe-
komstige bewoners.

Omdat het hier grond betreft die
oorspronkelijk eigendom was van de
gemeente, is het ook de gemeente die
de eerste huurders zal aanwijzen.
Wanneer de eerste huurders vertrek-
ken, pas dan zijn EMM-leden aan de
beurt.

De tweede fase, vijftien yierkamer
maissonettewoningen en één drie-ka-
merappartementen wordt 15 oktober
opgeleverd, terwijl de laatste wonin-
gen, twaalf twee-kamerwoningen en
twee aangepaste woningen medio l
november voor bewoning gereed zul-
len zijn.

De twee-kamerwoningen zijn be-
stemd voor één- en tweepersoons
huishoudens. Dit kunnen zowel ou-
deren als jongeren zijn, de HAT-een-
heden voor starters en de maissonet-
tewoningen voor gezinnen met één of
twee kinderen.

De huurprijs is nog niet exact be-
kend, doch zal liggen in de orde van
grootte van ƒ 474.- per maand. Voor
de HAT-eenheden en twee-kamerwo-

De woningen aan de Lijsterstraat die volgende week (l oktober) kunnen worden betrokken naderen hun voltooiing.
Foto: Frans Jongen

ningen ligt de huurprijs waarschijn-
lijk iets lager, dit is afhankelijk van
het aantal vierkante meters per wo-
ning. Een en ander wordt berekend
via het puntensysteem opgesteld
door het ministerie van volkshuisves-
ting.

De woningen worden gebouwd
door IBB Kondor uit Leiden, die voor
de Zandvoortse woningbouwvereni-
ging EMM al verschillende projecten
heeft uitgevoerd. Ook het nieuwe
Stekkie zal door deze aannemer wor-
den gebouwd en „daar hebben ze een

goede aan", zegt men bij EMM.
EMM kan, wanneer toestemming

van gedeputeerde staten wordt ont-
vangen, direct beginnen met haar
volgende project, namelijk woning-
bouw op het terrein van het vroegere
hotel De Schelp. De toewijzing is
hiervoor nog niet ontvangen, en zal
volgens de verwachtingen ook voor-
lopig nog wel niet komen. Gedepu-
teerde staten mogen dan wel verkla-
ren dat woningbouwplannen niel zul-
len worden opgehouden op grond
van de wet geluidhinder, het college

van de badplaats denkt hier anders
over.

De inspecteur van VOMIL (Volks-
huisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieuhygiëne) zal op basis van de
wet beroep moeten aantekenen te-
gen alle Zandvoortse woningbouw.
Ook minister Winsemius van dit de-
partement zal een door de rijksin-
specteur voor de volksgezondheid en
miliehygiêne ingediend bezwaar te-
gen woningbouwplannen in Zand-
voort ondersteunen, zo heeft de mi-
nister vorige week bekend gemaakt.

Jeugd ging op
dievenpad

ZANDVOORT - Een 14-jarige
Zandvoortse jongen en zijn 15-jarige
vriend hebben bekend pen hele reeks
inbraken te hebben gepleegd gduren-
de de afgelopen maand. Ze blijken m
totaal negen keer te hebben iiigebro-
ken, te weten in een loods in de Ka-
merlingh Onnesstraat, m de Ples-
manschool, in het clubhuis van de
padvinders, in een woning aan de
Kostverlorenstraat, m de Beatrix-
school, tweemaal in een woning aan
de Burgemeester Beeckmanstraat, in
een andere woning aan de Kostverlo-
renstraat, in een tennishuisje bij de
Kostverlorenstraat en in de Jaap
Kiewiet MAVO. De jongens waren
nog in het bezit van een aantal van
de gestolen goederen, maar het mees-
te was al niet meer in hun bezit. De
politie heeft het restant van de buit
en de artikelen in beslag genomen
die de jongens hadden gekocht van
het gestolen geld. De ouders van de
jongens zijn op de hoogte gesteld.

Niet dankzij, maar j-
ondanks gemeente j;
Zandvoort [l

Het project „aangepaste i;
tuin" van Nieuw Unicum, [<
waarvoor de stichting hetf i
laatste jaar diverse giften ont-!;
ving, is bijna niet doorgegaan, p
Projectleider Jan van Hel-u
voirt zegt hierover: „De aan- [i
bieding die wij via de Dienst |
Publieke Werken van de ge-g
meente Zandvoort ontvingen !|
sloeg zo'n gat in de begroting fe
dat wij er geen gat meer in za- $
gen. Een bedrag van zevenen- i,
twintig mille, daar was niet op ft
gerekend, hoe dicht je dat? £

Wij hebben er echt een paar |
maanden over gedaan om de p
kar weer op de rails te tillen g
en het ziet er naar uit dat het j*
toch gaat lukken. Misschien [«
gaat over enkele weken de J
eerste spade de grond in", ê
Dus niet dankzij, maar on-g
danks de hulp van de gemeen-1«
te Zandvoort. En het was toch '&
allemaal zo goed bedoeld . . . Ü
Zie verder pagina 3. j»

Gewonde vrouw
houdt blijvend letsel

ZANDVOORT - De Zandvoortse
vrouw (45) die op 4 september betrok-
ken was bij een aanrijding en zwaar-
gewond naar het Academisch Zie-
kenhuis in Leiden werd gebracht, zal
waarschijnlijk nimmer meer kunnen
lopen.

Dit heeft de haar behandelend neu-
roloog verklaard tegenover de Zand-
voortse politie. Momenteel zijn ook
haar armen verlamd, doch verwacht
wordt dat zij na intensieve training,
deze in de toekomst gedeeltelijk zal
kunnen gebruiken.

Inmiddels heeft de politie tegen de
26-jarige Zandvoorter die de auto be-
stuurde waarmee het ongeluk plaats-
vond, twee processen verbaal uitge-
schreven. Een vo 1 rijden
onder invloed van sterke drank, en
één voor de inhouding van zijn rijbe-
wijs. De auto. die geen technische
mankementen vertoont, is door de
politie m beslag genomen

Na een aantal stedcbouwkundige exercities is het hierbij afgebeelde
bouwplan ontstaan met in totaal 40 HAT-eenheden in één woningtype -
exclusief de begane grond - gelegen aan galerijen. De bouwblokken zijn
respektievelijk vier en vijf woonlagen hoog, waarbij onder het bouwblok
van vijf woonlagen een souterrain met 40 individuele bergingen zal worden
aangebracht, middels een hellingbaan en trappen bereikbaar. De galerijen
van de woningen zijn naar elkaar gekeerd en met elkaar verbonden door
loopbruggen die uitmonden in een gemeenschappelijk trappenhuis met per-
sonenlift.

WATER-
STANDEN-

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
20 sept.
21 scpt.
22 sept.
23 sept.
24 sept.
25 sept.
26 sept.
27 sept.

HW
11.27
00.15
01.34
02.32
03.19
04.04
04.44
05.20

LW
06.46.
08.18
09.39
10.59
12.10
12.58
00.40
01.22

HW

12.55
14.09
15.06
15.47
16.25
17.06
17.50

LW
19.10
20.40
22.01
23.06
23.58

13.04
13.34

Maanstanden: dinsdag 25 september
NM 5.11 uur.
Springtij: donderdag 27 september
NAP + 123 cm

Concert
Noordhollands
Philharmonisch
Orkest

HAARLEM - Op dinsdag 25 sep-
tember geeft het Noordhollands Phil-
harmonisch Orkest het eerste con-
cert van de Serie A „Prominenten" in
het Concertgebouw te Haarlem, aan-
vang 20.15 uur. Het orkest staat on-
der leiding van zijn dirigent Roelof
van Driesten. De solist van deze
avond is de pianist Rian de Waal. Het
concert wordt geopend met Rossini's
Ouverture La Gazza Ladra, waarna
Rian de Waal het Pianoconcert no. 3
van Ludwig van Beethoven zal ver-
tolken. Na de pauze speelt het orkest
de Symphonie Fantastique van Ber-
lioz.

Zowel Cenav
als aannemer
in de fout

HAARLEM - Zowel de Cenav als
het constructiebedrijf uit Voorburg
dat verantwoordelijk was voor de
bouw van de clandestien gebouwde
loopbrug, zullen waarschijnlijk ver-
antwoording moeten afleggen tegen-
over de Haarlemse officier van justi-
tie voor hun aktiviteiten verricht ten
behoeve van de Grand Prix.

ONGELUK MET
INGESTORTE
LOOPBRUG

Volgens berichten van de Haarlem-
se officier van justitie vertoonde de
loopbrug fouten in de constructie.
Een gevolg hiervan was dat de brug
instortte op het moment dat een
groot aantal bezoekers van de Grand
Prix zich hierop bevond.

Een twintigtal bezoekers liep naar
aanleiding hiervan verwondingen op,
waarvan vijf ernstig. Deze gewonden
moesten in een ziekenhuis worden
opgenomen.

De aanklacht zal luiden „wegens
het toebrengen van zwaar lichame-
lijk letsel door schuld".

Dit volgens een mededeling van de
officier van justitie Zandbergen, die
nog dit jaar de rechtzaak wil laten
dienen.

De Cenav kan de aanklacht ver-
wachten wegens het bouwen zonder
de daarvoor vereiste bouwvergun-
ning, terwijl het constructiebedrijf
verweten zal worden dat het bouwsel
niet deugdelijk was geconstrueerd.

Raad vergader t
ZANDVOORT — De eerstkomende

gemeenteraadsvergadering zal op
dinsdag 25 september worden gehou-
den.

De agenda vermeldt: benoeming
leden woonruimtecommissie; garan-
tie hypothecaire geldleningen 1984;
wijziging verordening commissie van
bijstand; voorbereidingsbesluit ten
behoeve van de bouw van een garage
in de Frans Zwaanstraat 74; asfalte-
ring 4e fase fietspad Boulevard Bar-
naart; vervanging borden ANWB;
handhaving van de weekmarkt el de
kredietaanvraag voor het uitrusten
van een vrachtwagen met een los- en
laadkraan.

Verder kan de agenda uitgebreid
worden met onderwerpen die nog
door het college worden toegevoegd.

De vergadering begint om 20.00 uur
in de raadzaal van het raadshuis.

Race-autodief gepakt
ZANDVOORT — De politie is erin

geslaagd een 22-jarige Amsterdam-
mer op de Zeeweg te stoppen, in de
race-auto die hij even tevoren vanaf
de Paddock op het circuit had gesto-
len. De verdachte bleek al voor ande-
re vergrijpen door de Amsterdamse
politie te worden gezocht. De race-
auto is aan de rechtmatige eigenaar,
een 30-jarige Haarlemmer, terugge-
geven.

(Advertentie)

een
vlot leren

jack?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

LeidsestraatQ (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Zandvoorüs

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts / 18.25 per halfjaar (f 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER Ml J OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

y Woonplaats:
(Al

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal f 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar f 34.50
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FAMILIEBERICHTEN

t
Aan de langdurige ziekte en lijdensweg van
mijn lieve man, on:e vader en opa ü thans
een einde gekojnen
Als een moedig mens zullen ivij aan hem
blijven denken
\\'i] gunnen hem de rust die hij nu eindelijk

heeft gevonden

Fraiiciscus Joseph
Maria Vcrstccgc

echtgenoot van P M Veibteege-Switsei

Zandvooit
P M Vei.steege-Switsei
Kinderen en kleinkinderen

2042 EJ Zandvooit,
15 bcptembei 1984
Tolweg 3

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden

Hoera
Op 22 september zijn onze ouders 12'/a jaar
getrouwd

De kinderen:
NATASCHA en
MIRANDA HARSTA

Zand voort, september 1984
Van Lennepweg 25

i************************************
*******************************************
* *
* Onze fijne ouders *
* Lien en Hans £
* Franssen J
£ zijn 3 oktober a.s. 25 jaar getrouwd. J
* *
* Nog vele gelukkige jaren is de wens van hun *
* DANKBARE KINDEREN *
* WEDERZIJDSE OUDERS en *
J VERDERE FAMILIE *
-f *
* Zandvoort, september 1984 *
J Voltastraat 32 J

herfst. . .

PLANTENBLOEMEN

BLOEMENMAGAZ JN

Erica
GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

Te huur aangeboden:

GEMEUB.
ZOMERHUIS
l nd.: 2 kamertjes,
badk., keuken.

Perm./750.-p. m.
all-in

of okt. t/m juni
f 650.- p. m. all-in.
Tel. 02507 -144 25

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

IRKBIDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Veilinggebouw De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

ZEER INTERESSANTE
INBOEDELVEILING

op donderdag 27 september 10.00 uur in
Veilinggebouw De Witte Zwaan, Gasthuisplein.

Er zal worden geveild: fraai meubilair afkomstig uit diverse inboedels,
veel kleingoed, zonnebank en ander huisraad. Teveel om te beschrijven.

KIJKDAGEN:
maandag 24 september van 10.00 tot 20.00 uur,
dinsdag 25 september van 10.00 tot 18.00 uur.

lnl.:tel.1 21 64
VEILINGDIRECTIE: Fa. WATERDRINKER

stichting Bodaan
Bentveld.

vraagt voor haar verzorgingshuis A.G. Bodaan

invalkrachten
die in geval van ziekte of vakantie van het vaste
personeel opgeroepen kunnen worden.
Hiervoor hebben wij zowel gediplomeerde krachten
(ziekenverzorgenden en bejaardenverzorgenden) als
ongediplomeerde krachten bekend met het werk nodig.

Salaris overeenkomstig CAO-Bejaardentehuizen.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de Direktie
van Huize A.G. Bodaan, Bramenlaan 2,2116 TR Bentveld
(post Aerdenhout).
Onder vermelding van vacaturenummer 263ZN

stichting Bodaan 263 ZN

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel. 1 53 51 of 023 - 33 19 75

^ -

- -T~ iT1

P L UU

EUWE OPEL KADETT
OPEN HUIS-SHOW

van 21 t/m 29 september

NU IN DE
SHOWROOM van lenf autobedrijven zandvoort

kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 -1 53 46

w
HERBERG

't Boeckaniersnest
biedt u gelegenheid voor:
• een drankje aan de bar of op het terras
• gezellig lunchen of dineren in

*~ het a la carte restaurant
• recepties en partijen
• fondue- en barbecue-party's
• vergaderruimte en koffietafels
• dans- en feestavonden
• verenigingsfeesten
• presentaties, shows en expositieruimte

BRUIDSPAREN, indien u uw bruiloftsfeest door ons
• laat verzorgen, ontvangt u van 't Boeckaniersnest een

WAARDEVOLLE ATTENTIE

-M.

AANTREKKELIJKE PRIJZEN EN MENU-
SUGGESTIES.
ZALEN VAN 20TOT80 PERSONEN.
TOTAALCAPACITEIT: RUIM 300 PERSONEN

Franse keuken, seafood, pannekoeken, speen
varken, warme en koude buffetten, seizoen
specialiteiten. Uitgebreide uitbreng- en party
service.

Ruim parkeerterrein.

Zandvoortselaan 187
Tel. 02507 -1 24 01 of 1 80 15

V O L V O '85 S H O W
MAAK KENNIS MET HET VOLVO-NAJAARS

NIEUWS VAN 20 !4 29 SEPTEMBER.

DE 740-SÈRIE. VERSCHILLENDE UITVOERINGEN. DEZELFDE VOLVO VOORDELEN

Van 20 tot en met 29 september staat onze showroom héle-
maal in het teken van de Volvo '85 Show. U kunt dan op uw gemak
kennis maken met het complete Volvo programma. Zo zult u zien
hoeveel keuzemogelijkheden de Volvo 740-sene biedt. Niet alleen
m kleur, bekleding en accessoires, maar vooral in njprestaties en
comfort. Maatwerk als het ware. En er is al een Volvo 740 GL vanaf
f 39.950,- ind BTW.

Interessant is ook de nieuwe Volvo 340 Diesel. Stil. Sterk. En
zuinig natuurlijk, l op 21,2 bij 90 km/u constant. Verder alle voor-

delen die elke Volvo heeft: duurzaam en veilig, compleet en
comfortabel. Vanaf f 23.350,- mcl. BTW.

Wie oog heeft voor stijlvolle vormgeving, maar toch ook kijk
op constructieve veiligheid, zal de Volvo 340/360 Sedan een ont-
dekking vinden. Een droom van een auto, vanaf f 22.250,- incl.
BTW. Maar wie toch liever een 3- of 5-deurs heeft, kan natuurlijk bij
Volvo ook terecht. Vanaf f 17.980,- incl. BTW.

Een oude bekende is de Volvo 240, dat wil zeggen, niet héle-
maal. Nieuw is de lichtmetalen 4-cilinder motor. Nieuw is pok de
5-versnellingsbak. Waarmee deze auto nu extra economisch en
extra comfortabel is. En dat alles voor een prijs vanaf f 29.995,-
incl. BTW.

En dan de Volvo 760. De absolute combinatie van distinctie
en toptechniek, comfort en topprestaties. Maar dat zult u zelf wel
merken wanneer u een proefrit komt maken. U bent in elk geval
hartelijk welkom van 20 tot en met 29 september op de Volvo '85
Show bij ons in de showroom.

VOIA7O
HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.



macaroni
500 gram
huishoudkwaliteit

theebiscuits
pak 175 gram
huishoudkwaliteit

tarwebloem
pak 1000 gram
huishoudkwaliteit

theezakjes
doosje 20 stuks a 4 gram
huishoudkwaliteit

koffie
gemalen vacuüm pak 250 gram
huishoudkwaliteit

koffiefiltei
Z3KJ6Snr.2pak80stuks
huishoudkwaliteit

shampoo
ilakon 500 ml
huishoudkwaliteit

knakworst
pot 8 stuks
huishoudkwaliteit

pindakaas
pot 350 gram
huishoudkwaliteit

margarine
pak 250 gram
huishoudkwaliteit

rookworst
vacuüm 225 gram

huishoudkwaliteit

Vorige week introduceerden we
ons nieuwe Witmerk. Nou
mensen, dat hebben we geweten.
Wat een drukte en wat een

belangstelling!
In ieder geval is het nu zo dat

er wéér minder mensen zijn die
Spar nog duur vinden. Ze hebben
kennis gemaakt met het Witmerk
en met de absolute bodemprijzen.
En ze weten dat ze zich over de

kwaliteit geen zorgen hoeven te
maken, want die is prima.

Anders zouden we het toch niet
in onze winkel durven zetten!
Met ons nieuwe Spar Witmerk

kunt ook ü Spar onmogelijk nog
langer duur vinden. Overtuig uzelf
aan de hand van al die superlage
prijzen die in deze advertentie
staan opgenomen.

En kom dan naar de winkel.
Waar u bovendien ontdekt dat u

bij Spar al uw boodschappen
goedkoop kunt doen.

toiletpapier
pak 12 rollen

huishoudkwaliteit

toüetpapier
pakl2rollen

huishoudkwaliteit

wasmiddel
zak 2 kilo
huishoudkwaliteit

afwasmiddel
flakon l liter
huishoudkwaliteit

Nu Spar zo goedkoop is,
koopje er toch alles!

De Stichting
„'t Blaauwhooft"

organiseert in samenwerking met
hel

AMSTERDAMS STADSBLAD
een

TALENTEN JACHT c.q.
PLAY BACK SHOW
in de zaal van hel Bejaardenoord
De Bogt en De Westerbeer

Polanenstraal 6
Voorronden op woensdag 26
september maandag 8 oktober
woensdag 24 en 31 oktober
Halve (malus op maandag 12 no
veniber en woensdag 21 novem
ber

FINALE ZATERDAG
1 DECEMBER

Inschrijvingen schnlteli|k of telefo
nisch bij
Cocky de Paauw Polanenstraat
188 tel 827518
Bart van der Linden Osdorper
ban 123 tel 196348
Ger Oort Curacaostraal 23 tel
122815
- deskundige leiding o l v Cocky
de Paauw -
De baten van het geheel zijn be-
stemd voor de Stichting Gespro
ken Nieuws uitgeelstet van Am
sterdam op de band weekblad
voor visueel gehandicapten

Piano- en

blokfluitlessen

door gedipl. lerares.

Inl.: tel. 18486.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-12327

HONDENKAPSALON-,

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl, terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorgmg zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26, ; i
tel.02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955
Aangesloten bij HTCK.

G, Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

jiiiininiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

FOTO QUELLE j
= Compleet foto/film- =
: assortiment, voordelig =

afdrukken en =
ontwikkelen. =

§ DROGISTERIJ |
IMOERENBURG |

Haltestraat 8 |
Zandvoort |

ö i i i i i i i i i i i immi imi imimi in imi i i f f

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8

Zandvoort

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel 02507 - 1 61 23

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

SCHILDERWERK,
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

GEDIPLOMEERD

PEDIGURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

TAPIJT
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 1 51 86

AANGEBODEN:
ruime, genefelijke

3-kamerflat l
op mooi punt centrum

Zandvoort
GEVRAAGD. ï

3-kamerwoning \-
centrum Zandvoort '*

of om g 's*
Br ond nr.Z798 ^
bur v d blad $

Verenigingsgebouw Dé Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES • FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05
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Autobedrijf
Pakveldstraat21
Zandvoort
Tel. 02507-12345

PEUGEOT 205 LANCEERT Z'N DRIEDEURS UJN
Nieuw uit Frankrijk, nu op onze show: de drie-

deurs-lijn van het sterke nummer. Een auto die opvalt
door z'n jonge stijl, z'n markante lijn en dynamiek. Ja, de
nieuwste 205 is mooi met drie deuren. Even mooi is de
prijs. Hij is er al vanaf f 15.495,-. En evenals de vijfdeurs is
hij zuinig vergt hij weinig onderhoud en is er ook een stille,
zuinige 1768 cm3 diesel-versie.
Kom 'm maar bewonderen; hij staat drie dagen lang in
de schijnwerpers. En is/'fjk'laar voor een alles onthullende
proefrit U bent welkóniL

Ë fnEUi-Tiürü-iY-v!::-;;;;:-::^..;
lÜKÜI'üi!:!^! [̂ *«a !̂

" r" lL- •

OP DE PEUGEOT TALBOT SHOW.

Neem maar plaats en u merkt het De 505 is
de ideale reiswagen. Let maar op het luxueuze comfort,
het rijgemak en de dynamiek van de motor. De 505 is
gewoon ongeëvenaard.

Er zijn maar liefst 8 uitvoeringen met keus uit
benzine, diesel of turbo-diesel, injectie of turbo-injectie.
Sedan, break of 8-persoons familiale. Al met al klasse dus.
Peugeot 505 v.a. f 26.195,-.

PEUGEOT305. ALLES: BEHALVE KAPSONES.
De 305 is er voor mensen die aan overbodige

toeters en bellen een hekel hebben. Toch is hij compleet
En snel en fel. Bovendien uiterst comfortabel, het is ten-
slotte een Peugeot.

Kortom, hij heeft al les wat autorijden plezierig
maakt. Alles. Behalve kapsones.
Peugeot 305 v.a. f 19.645,-.

Op de weg, daar bewijst hij z'n klasse.
Met een solide vormgeving, compleet comfort en
'n uitzonderlijk temperament Bovendien biedt hij ruimte
aan 5 personen en al hun bagage.

En zuinig is hij zeker. De GL 5-bak: 1:18,5 bij
90 km/u. De diesel met 5-bak 1:22,2. Hij is er in 8
uitvoeringen. Maak nu een proefrit, dan ontdekt u
z'n klasse. Talbot Horizon v.a. f 17.195,-.

De Samba is heel zuinig. De 1.1 liter LS bijvoor-
beeld verbruikt bij 90 km/u slechts 1 op 21,7.

Toch is hij niet kinderachtig als 't om snelheid
gaat. Z'n topsnelheid is 143 km/u. En die van de Samba
Rallye zelfs 176 km/u. Ja, elan heeft-ie, zuinig is-ie.
Talbot Samba v.a. f 13.895,-.

De Peugeot 604 mogen wij gerust een bijzon-
dere auto noemen. Al sinds jaar en dag is hij het raspaard
van Peugeot. "Une grande voiture" zeggen de Fransen.
En is daarmee eigenlijk niet alles gezegd?

De 604 is leverbaar in twee uitvoeringen:
de GTI met de ruim 2,8 liter benzine-injectiemotor, die
maar liefst 155 DIN pk levert en de GTDT met de ver-
bazingwekkende 2,5 liter diesel-turbomotor. Rijden in
een Peugeot is een unieke ervaring. Pure klasse op alle
fronten. Peugeot 604 v.a. f 52.395,-.

Wie kiest voor de Solara, kiest voor hoog-
staand comfort. Dat begint bij de chique vormgeving.
En wordt benadrukt als u instapt. Veel ruimte, ideale
stoelen/n buitengewoon compleet dashboard,alles
fraai afgewerkt.

De Solara heeft 'n krachtige 1,6 liter motor
en standaard 'n 5-versnellingsbak, ook verkrijgbaar met
automaat. Hij kan met 't grootste gemak de grootste
afstanden aan. Talbot Solara v.a. f 21.195,-.

EN 22SEPTEMBERBENTU WELKOM BIJ:
Profiteer nu nog van de gunstige financier ingsactie lot 30 september Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief aflevenngskosten Wijzigingen voorbehouden

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG -fv,;-:r w$ff<;

HINDERWET
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op art. 12 van de Wet algeme-
ne bepalingen milieuhygiëne, bekend dat op
7 augustus 1984 bij hen is ingekomen een
aanvraag van Mevrouw A.C. Driehuizen-
Koster te Zandvoort om een vergunning in-
gevolge de Hinderwet voor het oprichten en
in werking hebben van een café-petit restau-
rant, gelegen aan de Boulevard Barnaart 22
te Zandvoort, kadastraal bekend gemeente
Zandvoort sectie B. no 7598.
De aanvraag en andere op de aanvraag be-
trekking hebbende stukken liggen van
19 september 1984 tot 19 oktober 1984 voor
een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te
Zandvoort, op werkdagen van 8.30 tot 12.30
uur, alwaar desgewenst een mondelinge toe-
lichting kan worden verkregen. Voorts liggen
de genoemde stukken ter inzage bij de
Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te
Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot 14.00
uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot
19 oktober 1984 schriftelijk bij ons college
worden ingediend.
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd. Desge-
wenst kan degene, die een bezwaarschrift
indient, verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.
Mondelinge bezwaren kunnen worden inge-
diend tijdens de openbare zitting op woens-
dag 10 oktober 1984 om 10.00 uur ter ge-
meentesecretarie, Swaluëstraat 2 te
Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting wordt tevens de
gelegenheid gegeven tot een gedachtenwis-
seling tussen het bevoegd gezag, de aanvra-
ger en de overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degenen die op de hierboven
omschreven wijze bezwaren hebben inge-
bracht en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, zal in de gelegenheid worden gesteld
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in
te dienen.

Zandvoort, 19 september 1984.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

U hoeft het dorp niet uh. . .
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique^t^fvi Kesiaurani uasirononuque

S „Queenie"
«HAUTE CUISINE»

in het centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs • Nouveautés • Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.
Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort ljjj

Yoga in de avond
Bij voldoende deelname

donderdagavond les
van 20.00 tot 21.00 uur.

Inlichtingen/aanmelden:

Balletstudio Marijke Fancher
Oranjestraat 12 - Tel. 1 46 77 / 1 89 81

*************.*• v******************

KARL GRANNETIA
GELDLENINGEN

GELD LENEN NIET DUUR
teensom

ttdag
gereed

5.000
10.000
15.000
20.000

'25.000

145.93
282.44
414.72
548.49
680.80

60
mnd.
124.95
239.60
350.76
463.29
575.70

96
mnd.

178.06
259.48
337.30
363.44

Effectie
rent

(18.69
(16.45
(15.33
(14.71
(14.41

1e en 2e hypotheken tot 100% mogelijk
Informeer eens vrijblijvend.

|postbus 247-2040 AE Zandvoort. Tel. 02507-121

Ter secretarie van het Waterschap Groot-
Haarlemmermeer, gevestigd in het Polder-
huis te Hoofddorp, ontstaat binnen afzienba-
re tijd een vacature voor een ervaren

TYPIST(E)
Tot zijn/haar taak zal behoren het typen en
collationeren van correspondentie, adviezen
en rapporten, terwijl hij/zij daarnaast bij het
verrichten van lichte administratieve- en an-
dere werkzaamheden zal worden ingescha-
keld. Een voor die taken adequate opleiding
is vereist.
Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring
maximaal f. 2.100,-- per maand.
De bij de overheid geldende rechtspositionele
regelingen zijn van toepassing.
Sollicitaties vóór 30 september 1984 te rich-
ten aan het college van dijkgraaf en heemia-
den van het waterschap Groot- Haarlemmer-
meer, Postbus 82, 2130 AB Hoofddorp.

Waterschap
Groot-Haarlemmerme

•ec
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te
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m
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be
ve
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Stuifzand

De zomer is over en Tobber
is dus teruggekeerd in het
dorp, hij mag dan zo nu en
dan, wanneer het zonnetje
doorbreekt nog eens kijken
hoe het daar aan de vloedlijn
toegaat, de werkelijke belang-
stelling is bij die kat voor het
strandleven momenteel ver te
zoeken
%Dat is jammer, want voor
het komende jaar, dus 1985
staan er toch wel belangrijke
dingen over het strand en
haar bewoners in de nota van
•aanbieding behorend bij de
begroting 1985 waar wij hem
van in kennis hadden willen
stellen
• Zo zullen de pachtovereen-
kômsten die in het jaar 1987
verlopen, veranderd worden.
Er is nu al een heel scenario
voorbereid, dat schematisch
zal weergeven op welke wijze
nieuwe overeenkomsten tot
stand komen. Ook Rijkswa-
terstaat en het Hoogheem-
raadschap Rijnland dienen
hierbij te worden betrokken.
Ook zal in de toekomst pre-
cies omschreven worden wat
wel en niet mag op het
strand

• •/n de naaste toekomst zal
het strandgedeelte waarop de
strandtenthuisjes zich bevin-
den, verhuurd worden aan de
vier kampeerverenigingen,
omdat de leges per l januari
'1985 die nu rechtstreeks van
de strandtentbewoners wordt
ontvangen, niet meer mag
worden geheven. Het gemeen-
tebestuur wil toch wel geld
beuren, en gaat dit dus doen
via een huurovereenkomst
met de kampeerverenigin-
gen
QTobber echter had geen
oren naar het een noch naar
het ander.

' Slaperig ligt hij in de ven-
sterbank, doet een oog open
en beweert dat hij de hele
nacht op sjouw is geweest en
nog wel naar Nieuw Unicum.

„Een hele tippel voor een al-
leenstaande kat, en dan al--
leen nog omdat ik dacht dat

. ze daar in september met de
aanleg van een aangepaste
tuin zouden zijn begonnen.

En wat ik je brom, nog geen

kluit aarde bewogen, laat
staan dat ze er een spade in
de grond hebben gezet", meldt
hij slaperig.

„Ja maar Tob, dat had je be-
horen te weten, tenminste als
je goed had opgelet, trouwens
waarom dat nog niet is ge-
beurd staat vandaag uitge-
breid in de krant, dus is er
geen enkele reden om te mop-
peren", kreeg hij tot ant-
woord.

„Jawel, jawel, dat kun jij
nou wel zeggen, maar ik had
gedacht dat het toch wel vlug-
ger ging. Kijk ik vertel niet al-
tijd alles, maar ik was er toch
bij toen die mensen door een
hooggeplaatst persoon wel
beloften werden gedaan.
Daar was ik nog zo blij mee,
want ik dacht toen nog ver-
rukt: „Zie je, een echte han-
delsman, die pakt tussen neus
en lippen een karweitje mee."
Ik dacht nog: „Goh als dat
maar lukt", want ja ik sjouw
al een tijdje mee als gemeente-
kat en dan weetje dat niks zo
maar gaat, maar goed, ik had
daar toch wel vertrouwen in.

Nou blijkt dat toen toch een
dode mus geweest te zijn, en
ik mag dan gek zijn op mus-
sen, ze moeten wel leven, en ik
moet ze zelf vangen.

Dus jij zegt dat ze zelf de
boer op gegaan zijn, en dat ze
nu toch doorgaan??

Tenminste wat positiefs, het
zal je toch gebeuren datje met
hangende pootjes naar gulle
gevers terug moet. Bewaar
me, ik moet er niet aan den-
ken!

Trouwens nu wij het toch
over gulle gevers hebben,
waar blijf je met je lekkere
hapje? Over dat begrotingste-
kort maak ik mij geen zorgen,
een miljoentje uit de reserve-
pot en het sluit weer als een
bus. Jij hebt toch ook een
spaarpotje, nou waar blijft
mijn hapje, of moet ik wach-
ten tot dierendag???"

, Zuchtend, hebben wij het
reeds zeer vette beest ge-
voerd.
%Dit was hét dan, de krant is
klaar, dus voetjes op tafel, tot.
volgende week

edewerkers
;ezocht voor
ollecte

Nierstichting
ZANDVOORT - Het plaatselijk

:omité van de Nierstichting Neder-
and doet een dringend beroep op de
nwoners van Zandvoort om zich aan
Ie melden voor de collecte die in de
veek van 24 tot en met 30 september
«al worden gehouden. Men kan zich
üervoor opgeven bij de dames L. Ha-
jets-Bol, Burg. van Alphenstraat
23a, tel. 17302, C. van Houten-Niehof,
Dr. C.A. Gerkestraat 135, tel. 12072,
H.P. Scholten-Nieland, Cath. van Re-
lessestraat 5, tel. 15434 of Gradeke
Versluis-Leurs, Duindoornlaan l,

- Bentveld, tel. 023-240719. De collecte
•esultaten van vorig jaar gaven geen
•eden tot voldoening, er was een dui-

delijk daling in de opbrengsten merk-
baar. Het bestuur van de Nierstich-
ting hoopt dat hier dit jaar verande-
ring in zal komen, temeer omdat zij
inmiddels een niersteenvergruizer
heeft aangeschaft, die een belangrij-
ke stap voorwaarts betekent bij de
medische hulp aan nierpatienten.
Deze machine zal grotendeels wor-
den bekostigd door de collectes.

Het is pok mogelijk een bijdrage
aan de stichting te geven op giro no.
388.000 ten name van de Nierstich-
ting Nederland.

Toch geen bom
ZANDVOORT - Op vrijdag 14

september werd bij de politie gemeld
dat er een bom op het strand lag. Het
leek de politie raadzaam de marine in
te schakelen om het voorwerp aan
een onderzoek te onderwerpen. De
„bom" bleek een air-bottle van een
V-l te zijn. De marine heeft deze mee
naar Den Helder genomen.

Steun werd toegezegd, maar
daadwerkelijke hulp bleef uit

ZANDVOORT - Binnenkort kan toch de eerste spade in de grond
voor de aanleg van de aangepaste tuin bij het woonoord Nieuw Uni-
cum aan de Zandvoortselaan.

Dit is te danken aan de financiële hulp van veel instellingen, be-
drijven en ook particulieren en de daadwerkelijk? huln van anrieiwi

De steun die in eerste instantie door de gemeente Zandvoort werd
toegezegd blijft echter uit. Sterker nog, de aanbieding van de ge-
meente het grondwerk, via derden uit te voeren, sloeg zo'n gat in de
begroting van het totale projekt, dat ernstig overwogen werd het
gehele projekt maar in de koelkast te stoppen.

„Wij dachten werkelijk dat wij de
plannen rond hadden tot het mo-
ment dat wij via de dienst PW een
offerte ontvingen. Misschien hebben
wij in de eerste instantie in ons en-
thousiasme de wethouder verkeerd
begrepen, toen hij sprak van bepaal-
de werkzaamheden die wel door de
dienst PW „meegenomen" zouden
kunnen worden. Feit is dat de officie-
Ie offerte aanmerkelijk hoger uitviel
dan wij ooit hadden verwacht. Wij za-
gen het hele projekt al in duigen val-
len. Het feit dat wij al zoveel geld ont-
vingen maakte het in eerste instantie
alleen maar erger. Wij zagen ons niet
terug gaan met de mededeling „Het
was leuk bedoeld, maar het kan
niet". Dat zou toch een slag in het ge-
zicht van de gevers geweest zijn",
vertelt Jan van Helvoirt, hoofd van
de para/medische afdeling van Nieuw
Unicum en nu als leider van het pro-
jekt bezig.

Een nieuwe aanbieding die aan-
merkelijk lager ligt, heeft ervoor ge-
zorgd dat men bij Nieuw Unicum vol-
op in aktie is gekomen om ervoor te
zorgen dat de aangepaste tuin er ook
komt.

Schenkingen
Het begon allemaal op 9 december

1983 toen het bestuur van Nieuw Uni-
cum plotseling een schenking ont-
ving van tien mille. Vijf mille van de
Stichting Aktie '68 uit Limburg en
het Haarlemse uitzendbureau Aktie
'68 schonk eveneens vijf mille.

Nadat deze gift was ontvangen ont-
ving men dankzij bemiddeling van
het Provinciaal Orgaan Gehandicap-
tenbeleid Noord-Holland nog eens ƒ
40.000,-.

Op dat moment werd het projekt,
dat al in 1980 werd ontworpen,
werkelijkheid, want met deze vijftig
mille kan men fase I en fase II gelij-
kertijd uitvoeren. Geld werd even-
eens ontvangen van de Nutsspaar-
bank uit Zandvoort, namelijk ƒ 1500,-
terwijl het Casino uit de badplaats
ook ƒ 500,- overmaakte. Via het Prin-
ses Beatrixfonds werd ƒ 6000,- ont-
vangen, terwijl de Bloembollenvei-
ling ƒ 500,- in natura (planten en bol-
len) beloofde.

„Wij hebben in die tussentijd nog
rente gemaakt van het ontvangen
geld, dus wij hebben de eerste zestig-
duizend gulden bij elkaar", vertelt
Helvoirt.

Gemeente
Inmiddels had het bestuur van

Nieuw Unicum een enthousiaste
reactie ontvangen van wethouder
Jongsma die in dit projekt wel iets
zag voor een werkervaringsprojekt
voor schoolverlaters zonder werk. Er
volgde een onderhoud tussen de wét-
houder en vertegenwoordigers van
Nieuw Unicum en de zaak zag er ge-
zond uit.

„Het was een bijzonder plezierig
onderhoud met de wethouder die bij-
zonder enthousiast was en ons aan-
raadde contact op te nemen met de
dienst PW, misschien dat ook deze
dienst „als ze toch bezig waren eens
een bulldozer konden langssturen",
was de suggestie van de wethouder.

Inderdaad volgde een onderhoud
met de waarnemend directeur PW,
de heer Smits, directeur Burggraaf
en het hoofd van de technische
dienst van Nieuw Unicum.

„Toen bleek al dat de gemeente in
feite weinig kon doen, omdat men
zelf altijd het grondwerk uitbesteedt.
Desondanks verwachtten wij toch
wel een aardige aanbieding, gezien

het doel van het projekt", vertelt Van
Helvoirt.

De aanbieding via de dienst PW
werd medio mei ontvangen en sloeg
alle betrokkenen met verbijstering.

„Inclusief liet werk van de aanne-
mer en de manuren van de dienst PW
zouden wij een bedrag van ƒ 27.000,-
kwijt zijn. Dat was een onmogelijk-
heid, het betreft namelijk louter het
grondwerk en de bestrating, daar
kun je geen derde deel van het be-
drag aan opmaken. Goede raad was
duur, wij hebben telefonisch contact
gezocht met de gemeente en ge-
vraagd of er geen mogelijkheid was
tot een lager bedrag te komen. Later
werden wij teruggebeld door een da-
me die zich de secretaresse van het
college noemde en ons mededeelde
dat het niet goedkoper kon. Dat de
gemeente zelf geen personeel had en
ook afhankelijk was van een aanne-
mer. Deze vaste gemeente-aannemer
vroeg (inclusief BTW) ƒ 26.109,-. Mis-
schien dat wij zelf de boer op konden
gaan en dan goedkoper uit zouden
zijn", vervolgt Van Helvoirt zijn ver-
haal.

Om een lang verhaal kort te ma-
ken, men ging de boer op en vond
aannemingsmaatschappij N. Nap BV
uit Aalsmeer bereid het gehele werk
voor de somma van ƒ 12.475,- uit te
voeren.

Enthousiast
Dankzij deze aanbieding is de pro-

jektgroep weer enthousiast aan het
werk gegaan. „Groot voordeel hierbij
is dat de firma Nap behoorlijk posi-
tief staat tegenover het gehele werk
en zelf mee denkt om het bedrag wat
lager te houden". Zo belde hij vorige
week op met de mededeling dat er
zestienhonderd gulden af kan omdat
hij ergens een partij tegels goedkoop
heeft kunnen inslaan die hij voor ons
apart gezet heeft. Laten wij wel we-
zen, zelfs die twaalf duizend, of liever
elf duizend nu, zijn nog te veel, maar
Nap heeft geen enkel bezwaar tegen
hulp van bijvoorbeeld derden. Wan-
neer leerlingen van de tuinbouw-
school meewerken dan ziet hij dat
niet als concurrentievervalsend, het-
geen noodzakelijk is. Maakt de aan-
nemer namelijk bezwaar, dan zal bij-
voorbeeld een Zocherschool geen me-
dewerking verlenen; en juist die hulp •
hebben wij hard nodig want het. be-;
drag moet nog lager. Wij proberen uit;
te komen rond de zes- a zevendui-
zend gulden. Met de rente die wij al
hebben opgebouwd zouden wij fase I
en II kunnen starten en dat zou ge-
weldig zijn", vertelt Van Helvoirt en-
thousiast.

Helaas geen Zocherschool
Helaas zal het niet mogelijk zijn di-

yerse werkzaamheden van het pro-
ject door leerlingen van de Zocher
Tuinbouwschool te laten uitvoeren.

Gebleken is namelijk dat de
schoolinspectie eist dat de bedoelde
werkzaamheden worden uitgevoerd
door tweede klassers, dit gezien de
omvangrijkheid van het werk. Doch
op de Zocherschool heeft men juist
dit jaar, door onvoorziene omstan-
digheden géén tweede klassers, zodat
niet op hulp van deze zijde gerekend
kan worden. Een teleurstelling voor
zowel Nieuw Unicum als de Zocher-
school die graag leerlingen in het ka-
der van „praktijklessen" in de aange-
paste tuin aan het werk had gezien.

Inmiddels is er wel weer een posi-
tief bericht. Namelijk via het provin-
ciaal gehandicapten overleg bestaat
er de kans dat van de Joris Stichting

GIFT VAN TIEN MILLE
WERD EERSTE AANZET

nog geld wordt ontvangen, omdat de
tuin precies past in het kader van de
doelstellingen van deze stichting.

„Het blijft afwachten, rekenen en
nog eens rekenen", aldus Van Hel-
voirt.

Klaarheid
Er daagt dus toch licht voor het ge-

hele projekt, en Nieuw Unicum hoeft
geen geld te retourneren aan de goe-
de gevers. „Ik ben zo bang geweest
dat wij drs. Heutink van het Provin-
ciaal Orgaan Gehandicaptenbeleid
moesten gaan vertellen dat het niet
doorging. Moet je je voorstellen, die
man heeft stad en land afgelopen om
geld voor ons in te zamelen. De veer-
tigduizend van de Phelpstichting en
het geld van het Prinses Beatrix-
fonds geschiedden op zijn voor-
spraak, dat konden wij gewoon niet
maken", zegt de projektleider nu op-
gelucht.

Inmiddels heeft de projektgroep
Aangepaste Tuin in Nieuw Unicum
ook besloten een certificaat van deel-
neming uit te geven. Een certificaat
kost ƒ 2,- en men verwacht dat veel
bewoners van Nieuw Unicum zich
een certificaat of meerdere kunnen
aanschaffen. Per duizend eulden be-

tekent het dat vijfhonderd stuks ver-
kocht moeten worden, doch verwach-
tmgen bestaan dat men toch zo tot ƒ
1000,- komt, dat zou de totaalpost
weer terug kunnen brengen. „Mis-
schien dat ze ook op banken of m
winkels gekocht kunnen worden,
maar wij moeten nog uitzoeken hoe
je zoiets precies regelt. Maar mis-
schien bestaat er in het dorp ook be-
langstelling voor".

Overigens wil men ook tot klaar-
heid komen met de wethouder. Een
gesprek dat was vastgesteld voor vo-
rige week dinsdagmorgen tussen de
heren Jongsma en Burggraaf werd
geannuleerd wegens drukke werk-
zaamheden van de wethouder. Het
zal binnenkort plaatsvinden. „Er is
toch ergens een misverstand ont-
staan, een misverstand dat mis-
schien zou kunnen leiden tot vertroe-
beling van de relatie tussen het ge-
meentebestuur en Nieuw Unicum,
dat willen wij vermijden. Daarom dat
gesprek. Er zijn bij ons toch verwach-
tingen gewekt die niet waargemaakt
zijn, misschien kon dat niet, maar
dat willen wij toch wel van de wét-
houder zelf horen", aldus de projekt-
leider.

MARGREET ATES

Start van de wandeltochten die vorig jaar werden gehouden
(archieffoto)

Zvoort loopt voor kinderen
ZANDVOORT - Op zaterdag 22

en zondag 23 september organiseert
de Lions CLub weer een wandeltocht,
waarvan de opbrengst geheel be-
stemd is voor het SOS Kinderdorp

Sportverenigingen sceptisch
maar Sport Overdag van start
ZANDVOORT - Het start-

schot voor „Sport Overdag" is in
' Zandvoort gegeven. Was men za-
Iterdag bij de sportvereniging
AFAFA bijzonder enthousiast
over het welslagen van dit pro-
ject, maandagavond bleken de

ï|meeste Zandvoortse sportvereni-
gingen wat sceptisch te staan te-
gënóver de goede afloop.

Dit landelijke project van de Ne-
derlandse Culturele Sportbond
beoogt sportbeoefening in wedstrijd-
verband voor mensen met te veel

Zqndvoorts
Nieuwsblad

• Nieuwsblad voor Zandvoort, Bantveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
/ 1825 per hall jaar, ƒ 34.50 per jaar.
Voor postabonnemenlen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zindvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, lel. 02507-17166. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 1U.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-1200 en 13.00-17 00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactlt: Dick Piet (chef), Margreet
Ates.

(soms gedwongen) vrije tijd. Zater-
dag werd door de AFAFA een eerste
aanzet gegeven door middel van een
discussiemorgen waarbij wethouder
Jongsma het project nader toelicht-
te.

Maandagavond werd door de
Zandvoortse Sportraad een thema-
avond belegd, waarbij bleek dat de
vertegenwoordigers van de diverse
verenigingen bij „sport overdag" nu
niet direct stonden te trappelen om
ook brj hen met dit project te starten.

Uit het inleidend woord van voor-
zitter Paul van der Kruk (AFAFA)
bleek zaterdagmorgen dat men bij
deze sportvereniging al geruime tijd
bezig is geweest om bestuur en leden,
maar ook buitenstaanders enthou-
siast te maken voor „sport overdag".
„Het maakt niet uit welke sport
wordt beoefend, wij zijn er klaar
voor", aldus deze voorzitter.

Hierna kwam de heer J. Meijer,
voorzitter van de Nederlandse Cultu-
rele Sportbond aan het woord. Deze
hield een gloedvol betoog, doch het
was wethouder Jongsma van Zand-
voort die het startscchot verrichtte.
Hij stelde dat het gemeentebestuur
graag medewerking verleent aan dit
initiatief, doch dat op financiële
steun niet gerekend kon worden.
„Het initiatief moet vanuit de vereni-
gingen komen en wij zullen dit stimu-
leren". Met een simpele druk op de
startknop van de video waarop de
film „sport overdag" werd vertoond,
gaf Jongsma het sein tot de start van
dit project in Zandvoort.

avond. Het thema werd ingeleid door
mevrouw I. van Bezouw, wethouder
Jongsma en de heer Drommel.

Uit de woorden van mevrouw yan
Bezouw bleek dat sport overdag
broodnodig wordt. „Er zijn mensen

die veel vrije tijd krijgen, er is minder
geld te besteden. Daarom wordt er
gezocht naar een vrijetijdsbesteding
die tijdsintensief en relatief goed-
koop is en dicht bij huis op allerlei
tijdstippen kan worden uitgevoerd/
beoefend".

Er zal dus een uitbreiding van de
bestaande sporten moeten komen
die betaalbaar moeten blijven.

Door de heer Drommel werd naar
voren gebracht dat het project in fei-
te bij AFAFA al is gestart en dat het
door deelnemers en andere gemteres-
seerden bijzonder wordt gewaar-

Sportraad
Veel belangstelling was er ook voor

dit onderwerp op de door de Zand-
voortse Sportraad belegde thema-

Wethouder Jongsma verricht bij AFAFA het startschot voor het project
„Sport Overdag" (Foto: Frans Jongen)

deerd. De response op de vergrote ak-
tiviteiten van AFAFA is groot, zo
groot dat men bij deze vereniging
verbaasd is geweest over de grote
toeloop.

Gaat het nieuwe project bij AFA-
FA dus goed, na de pauze bleek dat
de overige Zandvoortse sportvereni-
gingen twijfels hebben over de haal-
baarheid van het project.

Er werden veel vragen gesteld over
de invulling van het project, vragen
die niet allemaal naar tevredenheid
door het forum konden worden
beantwoord.

Voor de verenigingen zijn er duide-
lijk bezwaren. Frans Veerman van
TZB vond de concurrentie voor ver-
enigingen die in het weekeinde bezig
zijn, groot. Vooral als „sport over-
dag" gesubsidieerd zal worden, ter-
wijl de sportverenigingen het met
minder subsidie moeten doen. Ook
het gebruik van de velden vergt meer
onderhoud bij een intensiever ge-
bruik en hieruit vloeien dan weer ex-
tra kosten voort voor de betreffende
club. Ook het gebruik van de accom-
modaties zal meer geld vragen uit de
verenigingskas.

De heer Van de Boogaart van ten-
nisclub Zandvoort was van mening
dat er momenteel al genoeg aan
sport in Zandvoort gedaan kan wor-
den en zag geen reden lot uitbreiding
van het bestaande bestand.

Veel opmerkingen die het forum
vruchteloos trachtte te weerleggen.
In zijn slotwoord sprak wethouder
Jongsma van „onwennigheid bij de
vereniging". Hij sprak de hoop uit
dat de vrees die tijdens de discussie
naar voren gekomen was, bij veel ver-
enigingen zal verdwijnen. Voorlopig
worden er suggesties van de vereni-
gingen bij de sportraad verwacht, die
daarna tot een inventarisatie van het
project kan overgaan.

Gezien de discussie bij zowel AFA-
FA als op de thema-avond, lijkt sport
overdag bij de eerstgenoemde vereni-
ging wel haalbaar, of men bij de ove-
rige Zandvoortse verenigingen tot
eenzelfde conclussie zal komen, lijkt,
gezien de gevoerde discussies, nog
lang niet zeker.

Bylakuppe in India. Er worden vijf
tochten uitgezet van respectievelijk
5, 10, 20, 30 en 40 kilometer door het
duingebied tussen Zandvoort en
Noordwijk. De start is vanaf 09.00 uur
bij John's Trefpunt, ingang van de
waterleidingduinen, aan de Zand-
voortselaan tegenover Nieuw Uni-
cum. De bijdrage voor deze wandel-
tocht is ƒ 5,- per persoon, te voldoen
bij de inschrijving. Men krijgt hier-
voor een herinneringsmedaille.

In het dorp Bylakuppe worden spe-
ciale gezinshuizen, een school en een
ziekenhuis gebouwd voor ouderloze
en verlaten Tibetaanse kinderen. De
Tibetanen ontvluchtten hun land
toen dat door Chinese troepen werd
bezet. De vluchtelingen werden gast-
vrij door India opgenomen, maar
aangezien India zelf een arm land is,
is er onder andere veel geld nodig om
de Tibetaanse kinderen goed op te
vangen.

De bijdrage van de deelenemers
gaat rechtstreeks naar de kinderen
van Bylakuppe. De kosten van de or-
ganisatie zelf, zoals entree waterlei-
dingduinen, herinneringsmedaille,
versnaperingen en dergelijke worden
door enkele bedrijven gedragen.

Voor nadere informatie' Pieter Jou-
stra, Wilhelminaweg 24, Zandvoort,
tel. 02507-15155 of 020-5452341.

Grote autoshow bij
Versteege

ZANDVOORT - Bij autobedrijf
Versteege wordt op 20, 21 en 22 sep-
tember een feestelijke show georga-
niseerd. De driedeurs Peugeot 205
staat dan in het middelpunt van de
belangstelling. Volgens de kenners
een opvallend mooi gelijnde auto die
dezelfde kwaliteiten heeft als de
sinds een jaar op de Nederlandse we-
gen rondrijdende 205 vijfdeurs.

Uiteraard is deze Peugeot ook ver-
krijgbaar in diesel en GTI-uitvoering.
Belangstellenden zijn van harte wei-
kom om te kijken, een proefrit te ma-
ken en te zien wat zich nog meer op
autogebied bevindt in het bedrijf aan
de Pakveldstraat 21 te Zandvoort.

Aangepaste tuin
De huidige ontwikkelingen bin-

nen Nieuw Unicum en de gehan-
dicaptenzorg in het algemeen,
zorgen ervoor dat steeds meer be-
woners, wat hun dagvullmg be-
treft, afhankelijk worden van het-
geen het wooncentrum zelf kan
bieden.

Er is een toenemende verpleeg-
behoefte per inwoner. Tussen
1977 en 1982 is deze toegenomen
met21.97r.

Ten gevolge hiervan is ook het
aantal bewoners, werkzaam m
WSW-verband, afgenomen Ook
deze bewoners moeten hun dag-
vulhng nu m en rond Nieuw Uni-
cum zoeken.

De zogenaamde eigen bijdrage
van het AWBZ is zo drastisch ver-
hoogd (men moet zien jond te kn-
men met een minimaal bedrag),
dat het wooncentrum moet zor-
gen voor zinvolle en goedkope
dagvullmg.

Ook op het personeelsbestand
van Nieuw Unicum moet bezui-
nigd worden, dit betekent minder
personeel beschikbaar voor mvul-
hng en begeleiding van de dag.

De aangepaste tuin kan dienen
als recreatie en aktiviteit. Plan-
ten, zaaien en onderhoud, eeii
aangepaste tuin met kas beteke-
nen dus mogelijkheden tot dagbe-
steding, maar ook educatie en een
creatieve activiteit

De eerste fase omvat, na het'
grondwerk, het betegelen en aan-
brengen van diverse plantentafels 4
op verschillende niveaus

De tweede fase de bouw van een
kas (dagbesteding in de winter)

De derde en laatste fase, het'
aanbrengen van een luchtsluis
vanaf De Brink in Nieuw Unicum
naar de kas en tuin (gesitueerd-'
tussen de Patnjzenvleugel en so-
ciale werkplaats) De begroting
gemaakt in 1982 vermeldt
ƒ 58.233.-, excl. btw. De laatste fa-
se is er voorlopig nog lang met,
wel kunnen nu, zoals het zich laat
aanzien, fase I en II met het ver~>
kregen geld worden uitgevoerd.
Alhoewel het passen en meten
blijft, letterlijk en figuurlijk.

Verlenging expositie
C «,*H.

ZANDVOORT - Wegens enorm
succes wordt de expositie zeefdruk-
ken van Frank Gude verlengd tofeen
met 30 september. De inmiddels ruim
2000 bezoekers die het Cultureel Cen-
trum de afgelopen weken heeft ont-
vangen zijn zo enthousiast, dat beslö-
ten is degenen die nog niet geweest
zijn alsnog m de gelegenheid te stel-
len de expositie te bekijken. De zéef-
drukken van Frank Gude hebben de
Grand Prix Formule I tot onderwerp
en zijn uw bezoek meer dan de mpej-
te waard. Dit is bovendien de laatste
expositie in Nederland, want na 30
september gaan de zeefdrukken in-
ternationaal reizen. Dit is dus ooK'üë
laatste kans in Nederland om de zeëï-
drukken te kopen. In het Cultureel
Centrum kunt u bij uw bezoek een
gekochte zeefdruk direkt meenemen,
met of zonder lijst. Ingelijst kosten ze
ƒ250.- per stuk, zonder lijst f 160,r-
bok zijn er speciale koffers, waar cJé
gehele kollektie (40 stuks) in opge-
borgen is. Het Centrum is dagelijks
geopend van 13.30 tot 16 uur, behalve
maandag en dinsdag. Na 30 septem-
ber zal het centrum tot 14 oktober ge-
sloten zijn in verband met een nood-
zakelijke opknapbeurt van de oud-
heidskamers. Niet alleen zal de op-
stelling gewijzigd worden, maar te-
vens zullen de twee kamers dan ook
van buitenaf zichtbaar worden zodat
het aantrekkelijker wordt bij het cen-
trum naar binnen te stappen. Na 14
oktober zal er een expositie te zien
zijn met bronzen beeldjes van me-
vrouw Sturm-van den Bergh en foto's
van fotograaf Roland Smulders.

Gespreksgroepen
over epilepsie

PURMEREND - Voor het komen-
de seizoen organiseert de Epilepsie
Vereniging Nederland, aidehng
Noord-Holland opnieuw gespreks-
groepen over epilepsie voor zowel
mensen met epilepsie als hun part-
ners en ouders. In oktober starten de

.groepen met een informatie-avond,
waarna nog tien gespreksavonden
gehouden zullen worden met een fre-
quentie van een avond per veertien
dagen. Afhankelijk van d<> belang-
stelling zal bepaald worden, waar de
gespreksgroepen in de regio zullen
plaatsvinden.

Geïnteresseerden worden uitgeno-
digd om voor 20 september contacl
op te nemen met de heer H C de
Wind, Senngenhol 44, 1741 WE te
Schagen, tel 02240-96412 ol mevrouw
A. van der Sluis. Kolgnend 164 1356
BM Almere-Haven

Volksdansen in 't
Stekkie

ZANDVOORT - Vanaf dinsdag 25
september kan men weer wekelijks
volksdansen in 't Stekkie. Fahren
heitstraat 7. De volksdansgroep heeft
een nieuwe naam gekregen ..Bela
Rada". Beginners kunnen er van
19.30 tot 20 30 uur terec-hl, ge\order-
den van 19 30 uur tot 22 00 uur. De
kosten bedragen \ 1,25 per avond
per persoon. Het geheel staat ondei
leiding van Marijke Kerkhoff en Jo-
pie Puts Voor nadeie inlichtingen en
aameldingen Hijke Tebbenhof, tel
17734 of Jopie Puts. tel 18371.

Thema-avond
Vrouwen in Verzet

ZANDVOORT - Op dinsdag 25
september wordt door het Vrouwen-
trefpunt in de Josina v d Enden-
school, Nic. van Bectslaan 14, een
avond georganiseerd met als thema
„Vrouwen in Verzet". Tijdens deze
avond, die om 20 30 uur zal beginnen,
wordt de film ,,Het meisje met het ro
de haar" vertoond, die na afloop zal
worden besproken. De kosten bedra-
gen ƒ 2,- per persoon. Nadere inhch-
tingen en aanmeldingen voor de cur-
sussen bij Joke d'Hont, tel. 17481, El-
len Schoorl, 17474 of Elly Bluys. tel
18139.
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H. W. COSTER B»
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 -Zandvoort

Tel. 1 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT

Dorpsplein

HOEK-HERENHUIS
met garage in centrum dorp,

voorz. v. gas-c.v.

Indeling: garage, ruime kamer, toilet; 1e
etage: woonkamer (parket) met open haard,
moderne keuken met app., hal, toilet; 2e
etage: slaapkamer (7 x 4 ml, slaapkamer.

ZANDVOORT

Burg. Engelbertsstraat 1

HALFVRIJST. WOONHUIS
met garage, voorz. v. c.v.-gas.

Ind.: doorzonkamer, hal, toilet, keuken, pro-
visiekelder; Ie etage: 3 slaapkamers, balkon,
badkamer/douche, toilet; 2e etage: ruime
zolderberging, 1 slaapkamer.

ZANDVOORT

Burg. v. Alphenstraat

PARTERREWONING
nabij centrum, station en strand,

voorz. van c.v.

Ind.: doorzonkamer (ca. 40 m2) met balken-
plafond en plavuizen, 2 slaapkamers, douche,
toilet, luxe eiken open keuken; onder-
verd.: badkamer/ligbad.

ZANDVOORT

Piet Heinstraat 1

HALFVRIJST. BUNGALOW
met royale tuin.

Ind.: hal, L-vorm. woonk. met open haard,
luxe eiken open keuken met veel app.,
2-pers. slaapkamer, toilet, badkamer/lig-
bad; souterrain: grote ruimte met open
haard en bar, slaapkamer, toilet, c.v.-ruimte
en gasboiler.

ZANDVOORT

Vuurboetstraat 14zw.

BENEDENWONING
direct aan boulevard met uitzicht op zee en

tuin voor, zij en achter.

ind.: grote L-vorm. - woonkamer, 1 slaap-
kamer, keuken, douche en toilet; beneden-

verd.: 2 kamers, hobbykamer, was- en
stookruimte.

Grote parkeerplaats.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzeawij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsina is moaelijk in de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad / 0.43 per millimeter.
Sluitlijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan:
.* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Weekmedia Amstelveen. Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen.
• Weekmedia Badhoevedorp, p.a. Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp.

O Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purrner, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, Dé Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
./4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

9 Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar. '
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders builen het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z. telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004. 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag • gelden voor plaatsing in
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

* Te koop aangeboden
t.e.a.b. (w. aansch. grotere)
PAPEGAAIENKOOI Sta-
met hoge kind. commode,
kl. commodekastje (fineer),
kind. fiets 5-6 jr. band
moet gemaakt worden, tel.
17434.

* Te koom BAMIX STAAF-
MIXER met 3 hulpstukken
en receptenboekje.
Nw.prijs ƒ 180.- z.g.a.n.
ƒ 70.-.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25
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VLEESHAL
De slagerij waardeklantnogechtkoningis!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BINNENWEC117

BOTERMARKT80 "̂ -̂ 0 -̂-
HOEK CSOEMPTE OUDE CRACMI GROTE KROCHT?

HILLECOM HOOFOSTRAAT83 IKSt BLOKHUIS18

Bij REGEN EN WIND zit je
droog in de bus, met een
strippenkaart, weekkaart
of maandkaart van siga-
renmagazijn J. Lissen-
berg, Haltestraat 9 Zand-
voort. Tel. 12151.

RUILEN in Zandvoort
KOOPHUIS m. tuin, Kost-
verlorenstr. geschikt v.
verhuur en dubb. bew. in
goede staat. Gevr. koop-
huis m. tuin event. garage,
géén Nieuw Noord. Br.
ond. nr. Z. 799 bur. v.d.
blad.

Uw vakantie voorbij breng
dan snel uw VAKANTIE-
DIA'S bij ons. Foto van dia
tijdelijk 0.95 tot 26 oktober
'84. Sigarenmag. J. Lissen-
berg, Haltestr. 9 Zand-
voort. Tel. 12151.

Zandvoort GESTOFF. KA-
MERS, eigen kookgel.
gebr. d./t. v.a. ƒ 250.- p/
mnd., borg 2 maanden. Inl.
02507-15212.

Hallo allemaal! Wij zijn
weer open! BRUIN WOR-
DEN of bruin blijven bij El-
lie van Straaten zonnekuur
(bank en -hemel). Per 30
min. ƒ 7.50, gezichtska-
non per 15 min. ƒ 7.50,
abonnement 10 x ƒ 65.-.
Maandag, woensdag en
vrijdag zijn wij open van
10.00-21.00 uur. Voor inf.
en afspraken tel. 02507-
18097. TOT ZIENS.

Te koop BROMMER
Sparta Lucky in goede
staat. Pr. ƒ 225.- tel.
13348.

* Heeft u zin om te ZIN-
GEN? „ZAMOR" kan nog
nieuwe leden gebruiken.
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 8 tot 10.30 in
Hotel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.

* VOLLEYBALVER.
SPORTING-OSS zoekt
nieuwe leden voor seizoen
'84-'85, zowel senioren als
jeugd v.a. 8 jr. in competi-
tieverband of recreatief,
Tel. inl. 15556 en 16312.

* S.C. HONG KONG-SCO-
RE 9.15 vrijdagavond, Pel-
likaanhal Zandvoort e.a.
Zandvoortse clubs aanvang
19.00 uur. Kom eens kij-
ken!
* BMW bouwjr. 1975,
blauwmetallic, spoilers,
sunroof + vele ace. Tel.
02507-12668.

* Gevraagd , OPPAS voor
dochter 3 en 6 jaar, voor
wisselende dagen per
maand. (11.30-17.30 uur),
tel. 18580.

* DUIKTEAM ZAND-
VOORT start nieuwe
SNORKEL- en DUIKEROP-
LEIDING. Bel voor inl.
02507-17237 of 16968.

* Te koop 27 STRIPBOE-
KEN w.o. 20 Lucky Lukes
ook Guust Flater prijs
ƒ 50.- Ook te koop voor
ƒ 50.- stripboeken w.o. Sjef
v. Oekel, FC Knudde en de
familie Doorzon. tel.
15563.

* Te koop DUBBELDEURS
KOELKAST 260 liter, in
goede staat, ƒ 60.- Niet
goed, geld terug. Tel.
12653.

Te huur gevr. BENE-
DENHUIS liefst met tuin,
event. koop. Tel. 02507-
15030.

* HUISH. HULP gevr. v. l
x p.w. Tel. 02507-12495.

* Gevr. v. l a 2 dames in
Zandvoort, gezell. WOON-
RUIMTE, liefst ongemeubi-
leerd en voor permanent te-
gen redelijke huur. Tel.
02507-19112.

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop? Kortom alles wat u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik, bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

_L ILJB
De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk

maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam -

Adres

Telefoon .. _ . . . .

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Postcode Plaats

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! l !

Dinsdagochtend 9.30-10.15 uur Dinsdagavond 19.30-20.15 uur

Donderdagochtend 9.30-10.15 uur Woensdagavond 19.30-20.15
(dames)

3 kwartier grondgymnastiek,
daarna vrij zwemmen.

Hot whirl-pool, Turks stoombad,
voor f 10.-per keer.

In september starten ook de zwemlessen weer,
vanaf 5 jaar.

SONNEVELD SPORTING
Tel. 02507-14678 Passage 37, Zandvoort.

Sportcenter Wim Buchel Zandvoort
A. J. van der Moolenstraat47. Tel. 15829/13965
Vanaf 1 september zijn wij dagelijks geopend, ook de weekends!
Clubs voor dames, heren en jeugd.

AEROBIC
BADMINTON
JEUGDJUDO 5-6-7 jaar, nieuwe club;

donderdagmiddag 15.30 uur

JUDO en JIU JITSU als recreatieve sport,
uitstekend voor uw conditie!

JEUGDJUDO clubs voor leeftijd van 8 t/m 16 jaar

KEEP FIT gymnastiek-ochtendclubs voor dames alle leeftijden

VOLLEYBAL dames-ochtendclubs en heren-avondclubs

SQUASH boek tijdig uw baan voor deze fascinerende sport!

SAUNA wij hebben alle mogelijkheden, dames apart,

heren-avond en gemengd; voor sportclubs en privé is de
sauna ook.te huur.

ZONNEBANKEN
ZONNEHEMELS wegens grote belangstelling graag op

telefonische afspraak.

Zuinig verbruik:
LeCarTL
1 op 21,7 bij
90 km/h
constant
(ECE norm)

Le Car L:
956 cm3 motor,
TL 1108 cm3;
Turbo:
1397 cm3 met
GarrettTS Turbo-
compressor.

Special
Le Car Striping
en belettering.

De gelaagde
voorruit
verhoogt de
veiligheid nog
eens extra.

Makkelijk
monteren van
een autoradio
door handige
console.

Stoelen met
verstelbare
rugleuningen
hoofdsteunen.

De afsluitbare
tankdopvoor-
koml onnodig
ongemak.

Leverbaar in
vier kleuren;
drie- en
vijl-deurs
uitvoering.

Ruitewisser
met interval en
sproeier op
verwarmde
achterruit.

Mistachterlicht
en achteruilnj-
iampen.

«ÜSS»,. ,̂  % .v^y^^gS

»»*iü. ; SS.

Betere rij- 4 Versnellingen Uitstekend'rij- Voor-en
prestaties door (Turbo 5 bak); klimaat'door achterbum-
onafhankelijk voorwiel- uitgekiende per inde-
geveerde aandrijving. ventilatie en zeilde kleur als
wielen. verwarming, de carrosserie.

Sportieve
siervelgen
geven de
Le Car nog
meer karakter.

Kreukelzones Kaarten-
voor en achter bak in
met kooi-
constructie.

Schijfremmen
voor, trommel-
remmen
achter.

Le Car van Renault Verrassend veel
meer voor verbazend veel minder.
Als u tijd heeft, mwt u beslist even naarde

ienault showroom pian. \Vanldaarstaat-ie. De Renault
x'(,'ar. Fel, zuinig'en comfortabel gebouwd op het
ertrouwdeen succesvolle concept van de Renault ü.
)e Renault Le Car. Een auto met tal van bijzondere
'Xtra's waam >oru bij vergelijkbare wagens handenvol
;eld betaalt. Een auto met een eiKen, opvallend
avjcht: helemaal uitgevoerd in één kleur. Tot en met

bumpers, de voorspoiler en de jrrille. U heeft al een
Renault Le Car vanaf l' l&ijOO,-.

RENAULT

Tenminste als u snel bent Want het zal u niet
verbazen dat zo'n auto maar weinig proefritten nodig1

heeft om definitief verkocht te worden. Zullen we uw
proefrit in de Renault Le Car vast boeken?

FINANCIERING MET 0% RENTE.
Als u in de periode t/m 20 oktober besluit tot aankoop van 'n Renault te Car,
heelt uw dealer een prima aanbod: ofwel financiering met 0% rente op basis
van één jaar, ofwel financiering met 8% rente op basis van 2 ol 3 jaar. Dat is
de laagste rente die er momenteel voor autofinanciering is.
Het betreft hier een financiering op huurkoopbasis, waarbij de wettelijke aan'
betaling verplicht is. Effectief rendement op jaarbasis.

fl3.50Q-
Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,

Burg. v. Alphenstraat 2a7 Tel. 02507-13360.
Renault adviseert elf oliën.
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Zandvoorts Nieuwsblad
Tel. 17166

vraagt
reserve-

bezorgers/sters
om in te vallen bij ziekte en

vakanties.

Eiegervierdaagse is

volle gang

iNDVOORT - Op l september
ajn voor de vierde keer de Europese
n de Jeugd Vliegervierdaagse van
,art gegaan. Zaterdag 22 september
eeft men voor het laatst gelegen-
eid om hieraan mee te doen. De in-
chrijving vindt plaats vanaf 10.00
ur. De jongste deelnemer in de Eu-
jpese of grote Vliegervierdaagse is
e lUjarige Jaap Loos uit Zandvoort.
iij de jeugd of kleine vierdaagse is
at de 4-jarige Sjaran Stevens uit
laarlem, die op l september kam-
ioen van Nederland werd. De
liegeraars in de Europese vierdaag-
e dienen in totaal acht vlieguren te
naken, de deelnemers aan de jeugd-
•ierdaagse, in totaal twee. Deelne-
ners aan de grote vierdaagse ontvan-
;en na afloop een vliegermedaille
vaarop hun naam prijkt, de jeugd
urijgt een Fly-away yliegervaan met
liegerbrevet. Tijdens iedere
liegerdaagse-dag wordt tussen de
niddag gratis soep verstrekt.

ünderoperette
soekt leden
ZANDVOORT - Tijdens de eerste

epetitie van de kinderoperette
Jong Zandvoort" bleek dat men nog
o'n twintig extra stemmetjes kan
ebruiken om tot het gewenste aan-
'al te komen. Alle jongens en meisjes
lie graag zingen kunnen iedere
naandag vanaf 18.15 uur meedoen in
iet Gemeenschapshuis aan de Louis
lavidsstraat.

IC Lotus
ZANDVOORT - Op 16 september

•erd door de badmintonvereniging
;C Lotus, het volgende programma
ifgewerkt, dat deze uitslagen ople-
'erde.
Lotus 1-Velsen 2 1-7, Lotus 2-UVO 3

i-2, Lotus 3-Energia l 4-4, Lotus 4-
Cennemerland 4 4-4, Lotus 5-Sloter-
neer 9 4-4, Lotus 6-UVO 67 5-3, Lotus
'-Kennemerland 10 1-7, Lotus 8-
'luimbal 2 0-8, Lotus 9-Unicum 2 0-8,
Lotus heren I-Haarlem 2 3-5, Lotus
31-Duinwijck B2 1-7, Lotus Cl-Bad-
wevedorp Cl 7-1.

Het programma (uitwdstrijden)
/oor het weekeinde 23/24 september:

Duinwijck 5-Lotus l, Hilversum 3-
jOtus 2, Minerva I-Lotus 3, US 2-Lo-
us 4, Hilversum 7-Lotus 5, AAC 2-Lo-
us 6, Pluimbal I-Lotus 7, Badhoeve-
iorp 3-Lotus 8, Amsterdam 16-Lotus
P, Aemstel I-Lotus heren l, Heemste-
Se BI-Lotus B2, UVO B2-Lotus B3.

Protesten ontsieren
spannende slotraces

ZANDVOORT - Het protest
van Harald Huysman was eigen-
lijk niet zozeer tegen Gerrit van
Kouwen gericht. Hij zocht meer
revanche voor de dag tevoren
toen Jiij was gediskwalificeerd.
Hij zette de officials ermee voor
het blok. De manier waarop de
op revanche beluste Belg vlak
voor de eindstreep door de Euro-
pees kampioen werd afgehouden
riep om wraak. En hij kreeg zijn
zin. De Zandvoortse racepiste
was al in duisternis gehuld en
uren nadat de vijfentwintigdui-
zend toeschouwers huiswaarts
waren gekeerd na een fascineren-
de finaledag van het autorace-
seizoen, werd Huysman in het ge-
lijk gesteld. Hij werd de nieuwe
Europees kampien en Gerrit van
Kouwen zag de prolongatie van
zijn titel door dit protest aan zijn
neus voorbijgaan.

De dag tevoren was Huysman het-
zelfde overkomen. Toen was hem de
kans op de Benelux-titel ontnomen
door zijn landgenoot Eric Bachelaert,
die na zijn protest tot winnaar van
het drielandentoernooi kon worden
uitgeroepen. Huysman raakte zijn

overwinning kwijt, omdat hij zijn
landgenoot op te ruwe wijze van de
baan had gedrukt.

„Als dat niet door de beugel kon,
dan kunnen de manoeuvres van Van
Kouwen dat ook niet". Huysman gaf
toe, dat het hinderen vlak voor de fl-
nish vrijwel in elke race voorkomt.
Normaal zegt hij er ook geen moeite
mee te hebben, maar reglementair zit
zo iemand fout. En aangezien hij nog
wat had af te rekenen met de heren
officials werd een protest ingediend.
Van Kouwen is tegen zijn uitsluiting
m hoger beroep gegaan. De heer Reij
geeft hem echter als voorzitter van
het kollege van sportkommissarissen
ook bij het College Autosport Recht-
zaak weinig kans, want zo verklaart
hij: „Wij hebben hem uitgesloten
voor deze race vanwege niet correct
rijden. Een keer van je lijn afwijken
bij een slipstreamgevecht is tot daar-
aantoe, maar slingerend de laatste
vijfhonderd meter afleggen is een an-
dere zaak. Dat is levensgevaarlijk."

Als het CAR uitspraak doet zit Van
Kouwen waarschijnlijk al in Ameri-
ka. De éénentwintigjarige cpureur
die zich sinds dit jaar full-time in En-
geland met racen bezighoudt, gaat er
vier formule Pord-races rijden voor
het team van oud-wereldkampioen
Mario Andretti en filmster Paul New-
man. Het was zijn eerste optreden dit

jaar op Zandvoort, omdat hij in het
Engelse kampioenschap uitkomt. En
niet zonder sukses getuige zijn vier
overwinningen.

Terug in zijn vaderland bewees hij
in Engeland veel geleerd te hebben.
Het zachte is eraf en er voor in de
plaats is een keiharde mentaliteit ge-
kpmen. „Ik ga niet meer opzij", zegt
hij zelf en dat was duidelijk te mer-
ken. Op Zandvoort kostte hem dat de
overwinning. Misschien moet men
nog aan de nieuwe rijstijl van de ont-
troonde kampioen bij de formule
Ford 1600 wennen.

Overigens bleef het niet bij dit ene
protest. Deze slotraces wemelden er-
van. Zo is Maarten Bottelier nog lang
niet zeker van zijn Nederlands kam-
pioenschap bij de formule Ford 1600.
De technische commissie constateer-
de dat de klephoogte van zijn Lola T
642E niet conform het reglement was
en dat betekent opnieuw een zaak
voor het CAR.

Ook heeft het er nog naar uitgezien
dat Ross Cheever zijn overwinmngs-
krans van de formule 3-race om het
Engelse kampioenschap weer in kon
leveren. Met Russell Spence (die
tweede werd) passeerde de broer van
formule 1-coureur Eddy de pace car
die als gevolg van de chaos na de
start weer voor het veld was gaan uit-
rijden. Passeren is op zo'n moment

verboden. Na afloop ging het om de
vraag of beide rijders vanwege dit
vergrijp niet achteraan het veld had-
den moeten vertrekken bij de her-
start. Zij kwamen eraf met een geld-
boete van vijfhonderd gulden. Overi-
gens werd de afwezige Johnny Dum-
fries kampioen. Zijn puntenvoor-
sprong was veilig genoeg om Zand-
voort over te slaan en af te reizen
naar de Europese titelstrijd in Noga-
ro.

Bij de Mini Metro's die in Erik Post
al een kampioen heeft, protesteerde
Jip Coronel tegen Ronald van de
Zande. Als diens nokkenas wordt af-
gekeurd eindigt Coronel als tweede
in deze merkencompetitie. In de an-
dere merkencompetitie deed titelge-
gadigde Jaap van de Ende nog een
schriftelijke poging om Evert Bolder-
hey van de troon te stoten.

Zonder protesten konden tenslotte
nog twee kampioenen worden gehul-
digd: Paul Welther bij de produktie-
toerwagens tot 1300 cc en Henny Vol-
lenberg bij de Sports 2000.

Uitslagen.
Formule Ford 1600 (Nederlands en Bene-

lux-kampioenschap): 1. Botteher-Lola, 2.
Kalff-Reynard; 3. Guiot-Lola. Eindstand
NK (onder voorbehoud wegens protest) 1.
Bottelier 100 pnt; 2. Franssen 82 pnt, 3.
Van Bilderbeek 56 pnt. Eindstand Bene-
lux-kampioen (onder voorbehoud wegens
protest): 1. Bachelaert (Bel) 90 pnt, 2.
Huysman (Bel) 75 pnt, 3 Bottelier 64 pnt.

Austm Metro: 1. Alex Post, 2. Van de
Zande; 3. Erik Post Einstand NK: 1. Erik
Post 92 pnt; 2 Van de Zande 64 pnt, 3. Co-
ronel 54 pnt;

Formule Ford 2000: : Van de Heuvel-
Reynard; 2. Kox-Reynard, 3. Weggelaar-
Reynard. Eindstand NK: 1. Van de Heuvel
100 pnt; 2. Kox 67 pnt; 3. Weggelaar 54 pnt.
Eindstand Benelux-kampioenschap 1.
Van de Heuvel 100 pnt; 2. Weggelaar 63
pnt; 3. Kox 54 pnt.

Finale Europees kampioenschap For-
mule Ford 1600 (onder voorbehoud wegens
protest): 1. Gemt van Kouwen (Ned) Lola
26.10.92; 2. Harald Huysman (Bel) Rey-
nard; 3. Ene Bachealert (Bel) Rondeau, 4.
Dave Coyne (Gbr) Van Diemen; 5. Jan
Haavisto (Fin) Van Diemen.

Sports 2000:1. De Giaxa de Salvi-Lola, 2.
Nachtegeller-March; 3. Onderstal-Lola.
Eindstand NK: 1. Hennie Vollenberg 90
pnt; 2. Zwolsman 78 pnt; 3. Kluit 60 pnt.

Formule 3, Brits kampioenschap: 1.
Cheever (Vst) Ralt; 2. Spence (Gbr) Ralt; 3.
Berg (Can) Ralt Tussenstand Brits kam-
pioenschap: 1. Johnny Dumfries (Gbr) 87
pnt. (kampioen); 2. Spence 58 pnt; 3. Berg
53 pnt.

Toyota Corolla: 1. Bolderhey; 2. Van der
Ende; 3. Van Dedem.

Eindstand NK: 1. Bolderhey 94 pnt; 2.
Van der Ende 87 pnt; 3. Ruitenbeek 73 pnt.

Produktietoerwagens: Tot 1300 cc: 1.
Fontijn-Talbot; 2. Roestenburg-Talbot; 3.
Welther-Talbot.

Eindstand NK: 1. Welther 82 pnt; 2. Fon-
tijn 80 pnt; 3. Wakker 70 pnt. 1301-1600 cc:
1. Ernst-VW Scirocco; 2. Fauchey-VW Golf;
3. Koks-Ford Escord. Eindstand NK: 1.
Ernst 100 pnt; 2. Bolderhey 60 pnt; 3. Fau-
chey 60 pnt. 1601-2500 cc: 1. Van der Beek-
Mazda; 2. Staal-Opel 3. Dekkers-Ford.
Eindstand NK: 1. Van der Beek 100 pnt; 2.
Karst 69 pnt; 3. Staal 65 pnt. Boven 2500
cc: 1. Hemmes-Chevrolet; 2. Huyzer-Ford.
Eindstand NK: 1. Hemmes 95 pnt; 2.L. Ver-
meulen 77 pnt; 3. Moritz 60 pnt.

Historische races: 1. Marler (GB) Che-
vron B8; 2. Schouwink-Lotus 23; 3. Huis-
man-Liston Jaguar.

Het onveilige rijden van Gerrit van
Kouwen kostte de Europese kam-
pioen dé zege. Deze was weggelegd
voor Harald Huysman (5).

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
VOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
:n Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
15600 en 15091.
ITerdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
aa de telefoonnummers van de
luisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
CANDARTS: men belle hiervoor de
;igen tandarts.
\POTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
t. Kempen, tel. 13073.

1ERVORMDE KERK, Kerk-

üondag 10.00 uur: ds. J.A. van
jeeuwen. Heilige doop met me-
lewerking van kindermuziek-
;roep. Crèche aanwezig.
ÏEREFORMEERDE KERK,
ulianaweg 15:
üondag 10.00 uur: dr. M.E. Brink-
nan, Vredeszondag. Bediening
icilige doop. Thema: „Wat is de
nens, dat Gij zijner gedenkt en
iet mensenkind, dat Gij naar
lem omziet". Kinderneven-
lienst en kindercrèche.
NEDERLANDS
'ROTESTANTENBOND,
irugstraat 15
londag: heer H. de Jong. Thema:
Over vrede gesproken".
IOOMSKATHOLIEKE KERK,
'aröchiekerk St. Agatha, Grote
Crocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met or-
,el/samenzang. Zondag 08.45
iur:'stille viering. Zondag 10.45
lur: hoogmis met St. Caecilia-
.oor.-Thema „Vrede".
UERK VAN DE NAZARENER,
iïjlweg 218 te Haarlem.
iondag 09.30 uur: zondags-
chool, bijbelgespreksgroepen.
iondag 10.30 uur: morgendienst
is. J. Overduin.
londag 19.00 uur: avonddienst
Ihr. J. IJnema
Woensdag 20.00 uur: bijeen-
omst celgroepen.
IED. CHRISTELIJKE GE-
IEENSCHAPSBOND
edere veertien dagen samen-
omst in Huize Pnïel,
'Uiderstraat 3. Maandag om
5.00 uur, tel.: 17200.
EHOVA'S GETUIGEN
iem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
iur: Smedestraat 37, Haarlem
Hnsdag 19.30-21.25 uur: idem.
tuichtingen R. van Rongen, Van
taephorststraat 36 te Haarlem,
el. 023-244553.

WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel. 023-318115.

URGERLIJKE

Periode: 11-17 september
Geboren:

Sander, zoon van Jacobus Hoogen-
dijk en Antonia J.M. Hoogkamer;
Wendy, dochter van Gerardus J.
Bluijs en Hermanna P. Kooij; Jan
Anthony, zoon van Machiel N. Maas
en Antonia A. Meijer.
Ondertrouwd:

Nicolaas J. M. Disseldorp en Hen-
drika M. Jansen; Jan Willem Loos en
Alida J.C. Schouten.
Gehuwd:

Martin Abegglen en Helena M.G.
Pannekeet.
Overleden:

Anna Roggeveen geb. Van der
Gaag, oud 85 jaar; Hendrikje Schui-
ten geb. De Goede, oud 73 jaar; Ger-
hardina van den Berg, oud 88 jaar;
Robert L. Ovaa, oud 32 jaar.

Modeshow in
Brinkmann

HAARLEM - Op maandag 24 sep-
tember wordt in de Brinkmann Pas-
sage een internationale modeshow
gehouden. De ladyspeaker tijdens de
show is Noortje Roll van de NOS-te-
levisie. De modeshow, die om 20.15
uur begint, zal de najaarscollecties
tonen. De zaal is vanaf 19.30 uur ge-
opend. Bezoekers dienen de Schou-
tensteeg-ingang te gebruiken. De en-
treeprijs bedraagt ƒ 12,50 per per-
soon, inclusief diverse drankjes en
hapjes.

De windschaal van Beaufort
Be>egin september werden we er
duidelijk aan herinnerd dat het
herfstseizoen voor de deur staat.
Tot en met de lle moest vrijwel
iedere dag een waarschuwing uit-
gaan naar de scheepvaart voor
windkracht 6 of meer. Als gevolg
van die grote depressie-activiteit
is de hoeveelheid regen in Mij-
drecht inmiddels al opgelopen tot
118 mm, in Zandvoort werd dit
106 mm, waarmede deze maand al
anderhalf keer zo nat is als nor-
maal.

Speciale vermelding verdienen
de onweersbuien in onze regio
van vrijdagmiddag jl., die nogal
wat overlast en schade hebben
veroorzaakt. Geen wonder. In be-
trekkelijk korte tijd, t.w. van half-
drie tot kwart over vijf, viel in Mij-
drecht 30 mm regen, hetgeen 30
liter op een vierkante meter bete-
kent. In Zandvoort was dit zelfs
hoger, 32.8 mm. Tevens heeft de
temperatuur er geen misverstand
over laten bestaan dat wij in een
koeler jaargetijde zijn aangeland;
in de eerste helft van deze maand
bleef de maximumtemperatuur
met een gemiddelde van 18,3 gra-
den C. al vijf graden achter op die
van augustus. Vanaf 5 september
heeft het kwik het twintiggraden-
streepje op de thermometer in
Mijdrecht nog slechts een keer
weten te passeren. In het afgelo-
pen weekeinde werden maxima
geboekt van 16,4 gr. C. op zater-
dag en 17,4 gr. C. op zondag.
Maandag jl. werd het 17,0 gr. C.

Stellig zal de wind de komende
maanden nog heel wat keren uit-
halen en zult u weer vertrouwd ra-
ken met de aankondiging via de
radionieuwsdienst van wind-
kracht 6, 7,8 of misschien wel 9,10

en 11. Maar weet u wel wat deze
getallen precies betekenen en is u
bekend dat zonder hulp van in-
strumenten (waarover wij het de
volgende week zullen hebben), u
zelf vrij nauwkeurig kunt bepalen
hoe sterk de wind waait? Aan de
Britse admiraal Sir Francis Beau-
fort hebben wij een schaal te dan-
ken, volgens welke de windkracht
in de schaalcijfers O tot en met 12
wordt uitgedrukt. Windstilte
wordt met het cijfer O aangege-
ven, het cijfer 12 geldt voor or-
kaankracht. Oorspronkelijk was
deze in 1808 opgestelde Beaufort-
schaal bestemd voor het gebruik
op zee, door zeelui die in het begin
van de vorige eeuw met zeilsche-
pen moesten omgaan en had als
maatstaven het effect van de
wind op de vorm, grootte en het
gedrag van de golven. Later heeft
men een versie opgesteld voor
toepassing op het land, die de uit-
wcrking op rook, bomen e.d. als
criteria hanteert.

De Beaufortschaal ziet er als
volgt uit: windkracht 0: windstil.
Rook stijgt recht omhoog. Geen
blad beweegt.

Ski-seizoen begint
in de Meerberg

HOOFDDORP - De ski-piste „De
Meerberg", Arnolduspark 10 te
Hoofddorp is sinds kort weer open
voor allen die zich willen voorberei-
den op de wintersportvakantie. Zo-
wel beginners als gevorderden kun-

nen hier lessen krijgen. Ook is het
mogelijk om dagelijks vrij te oefenen,
als men in het bezit is van een ski-pas
die voor ƒ 99,- te koop is. Deze pas
kan ook de weekenden gebruikt wor-
den.

Windkracht l en 2[ zwakke wind.
Rook drijft af op windrichting.
Wind juist merkbaar voor het ge-
voel. Bladeren ritselen en windva-
nen bewegen.
Windkracht 3 en 4: matige wind.
Bladeren en twijgjes bewegen
voortdurend, kleine takken ko-
men in beweging. Papier dwarrelt
op.

Windkracht 5: vrij krachtige
wind. Takken van in blad staande
bomen beginnen te zwaaien.
Windkracht 6: krachtige wind.
Grote takken bewegen. Paraplu's
zijn moeilijk vast te houden.
Windkracht 7: harde wind. Gehe-
le bomen in beweging. Het lopen
tegen de wind in wordt moeilijk.
Windkracht 8: stormachtige
wind. Kleine boomtakken worden
afgerukt. Wind wordt in vele op-
zichten hinderlijk.

Windkracht 9: storm. Grote taK-
ken worden afgerukt. Dakpannen
waaien af.
Windkracht 10: zware storm. Bo-
men worden ontworteld of breken
af. Schade aan gebouwen.
Windkracht 11: zeer zware storm.
Uitgebreide schade aan gebou-
wen en installaties.
Windkracht 12: orkaan. Algeme-
ne verwoesting. Gelukkig zeer
zeldzaam in Nederland.
En over storm gesproken: op 22

september a.s. wordt de feestdag
van St. Mauritius gevierd. „Ver-
toont zich Mauritius klaar (stra-
lend weer), verwacht vele stormen
maar". Temperatuurgemiddel-
den periode 19 - 26 september:
maximumtemperatuur (overdag)
17 gr. C., minimumtemperatuur
('s nachts): 10 gr. C.

Er worden zowel groeps- als privé-
lessen gegeven. De privflessen wor-
den voor twee personen gegeven, die
per persoon ƒ 30,- kosten. De chef-in-
structeur Rob Beukers garandeert
evenwel ook veel aandacht voor de
cursisten in groepsverband. De Meer-
berg heeft een kunststofbaan van bij-
na 100 meter, 25 meter breed en 20
meter hoog.

Er is een echte ski-lift
met een capaciteit van 600 skiers per
uur. Ski-ervaring opdoen bij „De
Meerberg" draagt zeker bij tot het
welslagen van een wintersportvakan-
tie.

Uitgave speciale veldpostenveloppen
ZANDVOORT - Op 29 en 30 okto-

ber 1984 wordt het 100-jang bestaan
van de Ripperdakazerne te Haarlem
herdacht. Ter gelegenheid van dat
eeuwfeest worden een tweetal gele-
genheidsenveloppen uitgegeven. De
enveloppen bevatten een foto van de
kazerne uit de tijd dat daar een cava-
lerie-eenheid was ondergebracht als-
mede de emblemen van die eenheden
die in de loop van de afgelopen eeuw
in de kazerne waren gehuisvest t.w
de cavalerie, de motordienst, de aan-
en afvoer troepen, de technische spe-
cialisten en de intendance, aange-
vuld met het wapen van de stad
Haarlem, alle uitgevoerd m
meerkleurendruk

De enveloppen worden voorzien
van een insluiter met daarop in het
kort de geschiedenis van de kazerne.
De adressering zal plaatsvinden op
een verwijderbaar adresetiket. De en-
veloppen voldoen aan de eis van de

kring van Veldpost Filatelisten en
worden op 29/30 oktober 1984 afge-
stempeld op een tijdelijk veldpost-
kantoor te Haarlem.

De uitgave zal bestaan uit twee en-
veloppen t.w.: enveloppe A: 60 et ze-
gel, uit te geven op 23 oktober 1984,
enveloppe B: 70 et zegel, uit te geven
op 18 september 1984 De enveloppe
wordt afgestempeld met het PTT-
stempel Haarlem en het veldposts-
tempel.

De prijs per set van twee envelop-
pen bedraagt ƒ 9,- de oplage zal
2000 sets bedragen. Bestellingen
kunnen geschieden op postgiro
1431426 t.n.v. J. J Groeneveld, Bar-
neveld onder vermelding van het ge-
wenste aantal sets. Betalingen die-
nen uiterlijk 26 oktober 1984 te zijn
ontvangen, voor nadere inlichtingen:
J. J. Groeneveld, 03420-90760 of
05776-9941, toestel 2334

In Zandvoort:
Rienk Ratsma, bekend m zijn

woonplaats Zwanenburg niet al-
leen door een tv-sene Bols, Bries
en bondgenoten, maar ook door
het schrijven van de gedichten-
bundel „De Heiligen van Sloter-
vaarl" woont de eerstkomende
zes maanden m Zandvoort. De

bundel gedichten ontstond in de
periode dat Ratsma was opge-
nomen m het Slotervaart Zie-
kenhuis te Amsterdam voor be-
handeling van kanker. Een ziek-
te waarvan hij herstelde. Een
boeiende persoonlijkheid, maak
eens kennis met hem.

Rienk Ratsma
• • Ja, ik zit hier heerlijk in Zand-

voort, m dit kleine huisje aan de Mar-
nix van St. Aldegondestraat. Hier
kan ik rustig werken, maar ik hoop
toch binnenkort terug te kunnen
naar Haarlemmermeer en dan het
liefst natuurlijk naar Zwanenburg.
Hier m Zandvoort kan ik rustig
werken aan mijn derde boek: „Het
gebeurt altijd bij de buren". Ook
weer een boek over ziek zijn, maar
weglopen voor de gedachte dat het
jou kan overkomen.

Toen ik een aantal jaren geleden de
„Heiligen van Slotervaart" (een ge-
dichtenbundel) schreef, kende nie-
mand Rienk Ratsma. Ik was gewoon
onderwijzer m Zwanenburg. Natuur-
lijk had ik toen al tien jaar lang rond-
gezworven met een cabaretgroep. In
Nederland en in België. We waren
toen nog semi-profs. Ik schreef toen
ook al veel songteksten, onder meer
voor Astrid Nijgh. Toen werd ik ziek.
Ik had kanker. Ongeneeslijk? Nee,
natuurlijjk niet. Ik vocht me er bp-
venop, met behulp van de mensen in
het ziekenhuis. Mijn gedachten, mijn
twijfels, mijn wanhoop, mijn gelukki-
ge momenten beschreef ik in de ge-
dichtenbundel „De Heiligen van Slo-
tervaart".

het was ook een succes. De hele golf
van publiciteit had wel tot gevolg dat
ik als een soort wonderdoener werd
gezien. Hier, kijk op de gang. Daar
hangt de uitnodiging voor een lezing
op een artsencongres. Het is met de
eerste keer dat dit gebeurt. Ik houd
veel lezingen. Er zijn ook mensen die
me opbellen. Zij hebben een dierbaar
familielid verloren of dreigen die te
verliezen, of ze zijn zelf ziek. Het lijkt
wel of Rienk Ratsma de oplossing
voor hun problemen weet. Natuurlijk
is dat niet zo. Maar ik kan wel vertel-
len uit eigen ervaring. Ik kan sugges-
ties doen. Ik kan mensen laten uit-
praten en meestal is dat genoeg. Ze
hebben de problemen van zich afge-
praat.

Ja, en wat doe ik nu? Ik ben dus
bezig met mijn boek. Maar ik werk
ook nog aan een cabaretprogramma.
Dat gaat 15 november in de Kleine
Komedie in première. Verder ben ik
bezig met een filmprogramma. Dat is
een serie van vijftien korte filmpjes
onder de titel „Veertig en nog wat".
Het gaat over de problemen van de
man boven de veertig. Televisiefilms.
De Avro heeft al voorzichtige belang-
stelling getoond. Ik ga door met de
NCRV-jeugdserie „Bols, Bries en
bondgenoten". Binnenkort komt een

Dat bracht de bal aan het rollen. Jij
was de eerste die erover schreef De
reacties waren enorm. Ik kon in Zwa-
nenburg een avond organiseren met
allerlei beroemdheden. Het leverde
het Slotervaartziekenhuis in Amster-
dam wel televisietoestellen voor alle
kamers op.

Wat er gebeurd is sinds ik die dicht-
bundel schreef? Kijk. ik was twee
jaar uit het maatschappelijk leven
geweest. Als ik weer terug wilde voor
de klas dan zou dat toch een hele
aanpassing vergen. En bovendien,
als onderwijzer bouw je aan de toe-
komst van een ander, en ik wilde wel
eens aan mijn eigen toekomst bou-
wen. Want echt, ik ben genezen. Ik
heb nog een hele toekomst voor me.

De Heiligen van Slotervaart werd
gevolgd door een boek getiteld „Be-
graaf mij niet als ik nog leef'. Ook
daarin de twijfels van een zieke. Maar

kinderboek van mij uit. Dat heet"
„Daantjes dolle dagen". Ik schrijf
korte verhalen voor Libelle en het
Belgische blad Flair.

En nu ga ik dus ook een rubriek be-
ginnen in de Zwanenburgse/Hallweg-
se en de Badhoevese Slotense Cou-
rant. Ik word doodmoe als ik alles op-
som wat ik doe en wat ik gedaan heb.
Maar ik doe het met plezier.

Wat ik wil vertellen m die rubriek
in jouw krant? Nou, eigenlijk niets
Het gaat gewoon over de kleine din-
gen die buiten het grote nieuws val-
len, waar de krant normaal over
praat. Het kan een gesprek zijn met
een oud mannetje dat over de
brugleuning in het water staart. Het
zijn in ieder geval dingen die mij op-
vallen.

JAAP KOK

DEN HAAG - De ANWB en de Re-
cron, de organisatie van recreatie-on-
dernemers in Nederland, hebben een
beroep gedaan op de Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland om de provin-
ciale verordening betreffende de hui-
dige waterverontreiningingsheffing
voor vaste standplaats kampeerders
te wijzigen. Dit naar aanleiding van
een uitspraak van de Hoge Raad die
als laatste beroepsinstantie was inge-
schakeld tegen de waterverontreini-
gingshefflng die hen voor hun staca-
ravan was opgelegd.

Het oordeel van de Hoge Raad
luidde dat het Noordhollandse Zuive-
ringschap Uitwaterende Sluizen vol-
gens de wet en de provinciale veror-

ANWB vraagt
wijziging
verordening
dening het recht heeft om de kam-
peerders twee tot drie keer zoveel te
laten betalen als redelijk zou zijn, ge-
zien de omvang van de waterveront-
reiniging die de kampeerders veroor-
zaken. De kampeerders zijn van me-
ning dat niet zij, maar de exploitant
van de camping een aanslag voor de
waterverontreinigingsheffing be-
hoort te krijgen. Op die manier valt

de heffing omgerekend per stacara-
van zo'n honderd gulden per jaar
goedkoper uit. Bovendien ontvangen
de kampeerders op hun huisadres
ook al een volledige aanslag, zodat zij.
dubbel betalen. De ANWB stelde de
kampeerders in staat een proefpro-
ces aan te spannen. De uitspraak van
dit proces heeft tot gevolg dat alle"
Noordhollandse kampeerders die in
afwachting van de uitslag uitstel van
betaling hadden gevraagd, alsnog
moeten betalen.

De ANWB en de Recron zullen hun
leden oproepen om bij Provinciale
Staten aan te dringen op een
rechtvaardiger heffingenbeleid voor
vaste standplaats kampeerders
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Een podium vol orkestmusicï Het feest van concertbezoek
NEEM NU EEN ABONNEMENT EN VERZEKER U VAN MUZIKAAL GENOT, EEN VASTE PLAATS EN GELDELIJK VOORDEEL!!!

HET NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST zit, nog steeds op volle sterkte,
weer voor u klaar met series prachtige concerten van betoverende orkestmuziek.
Chef-dingent Roelof van Driesten heeft het N.P.O. geïnspireerd tot verfijnd en
gedreven musiceren. Beroemde en talentvolle solisten en dirigenten komen ook u een
plezierig concertseizoen bezorgen, leder concert is om vol verwachting naar toe te
leven, leder concert is geschikt om samen met uw muzikale vrienden heerlijk uit
te gaan en intens te genieten, leder concert zal als een feest in uw herinnering
achterblijven als u zich maar nu abonneert.
Maak een keuze uit onze boeiend en gevarieerd samengestelde series. Goede muziek

' wordt schaars deze winter in Haarlem, vanwege de verbouwing van het Concertgebouw,
maar de concerten van het N P O gaan in ieder geval door.

SERIE A, zes dinsdagavonden met prominente solisten, waaronder drie prijswinnaars van het Koningin
Elisabeth-concours 1983 voor piano.

dinsdag 25 september
dirigent ROELOF VAN DRIESTEN
solist RIAN DE WAAL-piano
programma
Rossim Ouverture La Gazza Ladra
Beethoven - Pianoconcert no 3
Berlioz Symphonie Fantastique

dinsdag 30 oktober
dirigent THOMAS SANDERLING
soliste VERA BETHS-viool
programma
Haydn • Symfonie no 39

. Mendelssohn Vioolconcert
Brahms Symfonie no 4

dinsdag 27 november
dirigent YOAV TALMI
solist ROBERT HOLL banton
programma
Mozart • Symfonie no 35 "Haffner"
Mahler • Kmdertotenheder
Osieck • ' Rene"Suite voor orkest
Dvorak • Vier Slavische dansen

dinsdag 8 januari
dirigent ROELOF VAN DRIESTEN
solist. WOLFGANG MANZ-piano
programma'
Ed de Boer -Blauwvingers
Schumann -Pianoconcert in a
Sjostakowits) -Symfonie no 5

dinsdag 5 februari
dirigent RONALD ZOLLMANN
soliste EMMY VERHEY-viool
programma
Stravinsky -Symfonie voor blazers
Saint Saens -Vioolconcert no 3
Schubert -Zes Duitse dansen
Schubert Symfonie no 2

dinsdag 5 maart
dirigent ROELOF VAN DRIESTEN
soliste ELIANE RODRIGUES-piano
programma
Bach/Webern Em musikalisches Opfer
Mozart -Pianoconcert no 24 KV 491
Bartok -Concert voor orkest

SERIE B, zes populaire concerten op de vrijdagavond

SERIE Z-l, drie zondagmiddagconcerten met drie
Tsjaikowski solo-concerten en variaties op een thema.

zondag 14 oktober
dirigent HEINZ FRIESEN
solist. DANIEL WAYENBERG-piano
programma'
Brahms • Haydn-vanaties
Tsjaikowski - Pianoconcert no. 1
Borodin • Symfonie no 2

zondag 16 december
dirigent' CHRISTOPHER ADEY
solist BORIS BELKIN-viool
programma:
Britten • Soirees Musicales
T|aikowski • Vioolconcert
Elgar - Enigma-variaties

zondag 24 februari
dirigent. ROELOF VAN DRIESTEN
solist' HARRO RUYSENAARS-cello
programma.
Weber • Ouverture Oberon
Tsjaikowski • Rococo-variaties
Respighi • De Vogels
Liszt • Les Preludes

SERIE Z-2, familieserie op drie zondagmiddagen met
de verteller Wim de Meijer en jong toptalent.

zondag 18 november
dirigent. JAN STULEN
solisten- GALINA STAMENOVA-viool

HANS NICKEL-tuba
programma:
Verdi Ouverture l Vespri siciliani
Tsiaikowski Wals/Scherzo voor viool en orkest
Klemsmger Tobbe de tuba
Ravel Ma Mère l'oie
Ravel Tzigane voor viool en orkest
Kabalewsky Suite the Comedians

Roelof van Driesten

DE PRIJZEN VAN ABONNEMENTEN EN LOSSE KAARTEN
Losse kaarten zijn onvoordeliger, niet bij voorinschrijving te
bestellen en de beste plaatsen gaan uw neus voorbij.

Emmy Verhey E/iane Rodrigues

C.J.P.
90,00 5p,00
18,00 10,00
80,00 45,00
16,00 8,50
40,00 22,50
16,00 8,50

vrijdag 5 oktober
dirigent ROELOF VAN DRIESTEN

' soliste EKATARINA NOVITSKAJA-piano
programma
Rimski Korsakov • Skazka
Prokofjev • Pianoconcert no 1
Dvorak • Symfonie no 9

(Uit de nieuwe wereld)

vrijdag 9 november
dirigent KASPER DE ROO
solist JAAP VAN ZWEDEN-viool
programma
Offenbach • Stnjkersserenade
Bruch Vioolconcert
Mozart - Symfonie no. 36 "Linzer"

«rijdag 7 december
dirigent- LEV MARKIZ
solist NAUM GRUBERT-piano
programma

"Vermeulen • Passacaille et Cortege
Rachmanmov - Pianoconcert no 3
Schumann - Symfonie no 2

Jaap van Zweden

vrijdag 18 januari
dirigent ROELOF VAN DRIESTEN
solist LAURENCE LESSER-cello
programma
Kodaly • Dansen uit Galanta
Saint Saens • Celloconcert
Tsjaikowski • Symfonie no 4

vrijdag 15 februari
dirigent JAN KRENZ
solist. JEAN-YVES THIBAUDET-piano
programma
Vivaldi • Concerto grosso Opus 3 no. 2
Faure • Ballade voor piano en

orkest
DeFalla • Nuits dans les jardins

d'Espagne
Chabner • Espana

vrijdag 15 maart
dirigent ROELOF VAN DRIESTEN
solist: YVRI GITLIS-viool
programma
Handel • Music for the Royal Fire-

works
Pagamm • Vioolconcert no. 1
Brahms • Symfonie no. 1

zondag 27 januari
dirigent: ROELOF VAN DRIESTEN
solisten: KARIN LECHNER en

SERGIO DANIEL TIEMPO-piano
programma:
Humperdmck - Ouverture Hans en Grietje
Mozart • Concert voor twee piano's KV 365
Bizet • Jeux d'enfants
Saint Saens • Le carnaval des animaux

zondag 24 maart
dirigent: ROELOF VAN DRIESTEN
solist: MARKUS PAWLIK-piano
programma:
Nicolai - Ouverture de vrolijke Vrouwtjes van Windso'
Chopin - Pianoconcert no. 1
Britten - The Young Person's Guide to the Orchestra

SERIE A (6 concerten op dinsdagavonden)
losse kaart per concert
SERIE B (6 concerten op vrijdagavonden)
losse kaart per concert
SERIE Z-1 (3 concerten op zondagmidd )
losse kaart per concert
SERIE Z-2 Famiheserie
(3 concerten op zondagmiddagen) 40,00 22,50
losse kaart per concert 16,00 9,00
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van
volwassene(n) abonnement Serie Z-2 15,00
losse kaart per concert 7,00
GEADVISEEERDE MINIMUM LEEFTIJD 6 JAAR.

EXTRA REDUKTIES
SERIE A EN B samen 160,00 65,00 [
SERIE A EN Z-1 samen 120,00 65,00 f
SERIE'B EN Z-1 samen 110,00 5.7,50 h
SERIE A, B EN Z-1 samen 190,00 100,001|
SERIE Z-2 in combinatie met andere
series 35,00 20,00
Alle prijzen zijn inclusief plaatsbespreken en vestiaire.

TOEZENDING PROGRAMMA'S
Abonnement toezending programma's
per serie van 6 concerten
per serie van 3 concerten

AFHALEN ABONNEMENTEN
tot 8 dagen voor het eerste concert van uw serie(s)

25,00
12,50

Daniei Wayenberg, Sergio Daniël Tiempo

ABONNEMENTSVERKOOP EN PLAATSBESPREKEN ,
dagelijks van 10.00-15.00 uur en telefonisch van 12.00-15.00 uur
bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, tel. 023-320994.
De abonnementsprijs kan worden voldaan door storting op pogt
giro 175599 t.n v. Concertgebouw Haarlem onder toevoeging
"Wintersene N.P.O.", alsmede bij het afhalen van het abonnement.

PARKEERRUIMTE GENOEG
In de directe omgeving van het Haarlems concertgebouw is
voldoende parkeerruimte voor hen, die vroeg riet de auto komen.
Om kwart voor acht staat de koffie klaar.

ROLSTOELGEBRUIKERS
Het concertgebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers,
aangepast toilet is aanwezig, g

Kies uit een ruim aanbod van prachtige concerten,
samengevoegd in series die stuk voor stuk boeiend
en gevarieerd zijn.

Overleg met uw huisgenoten en muzikale vrienden.
Profiteer van de kortingen en
stel zo uw eigen winterprogramma samen.

Voor nadere informatie of toezending folder:
N.P.O., Lange Begijnestraat 13 rd, 2011 HH Haarlem,
telefoon 023-319248

Programmawijzigingen voorbehouden

Het NoordhollandsPh i l harmonischOrkest speelt ook voor U !

AUTOINFO
DANKZIJ O.A. VOORWIELAANDRIJVING EN INTERCOOLER

Nieuwe Galant sterke
troef voor Mitsubishi
M,Litsubishi-importeur Hart
Nibbrig & Greeve introduceerde
dezer dagen de nieuwe Mitsubis-
hi Galantmodellen voor 1985.
Voor de deuren van de befaamde
Oegstgeester auberge De Beu-
kenhof stond de hele serie van
nieuwe modellen opgesteld. Er
was volop gelegenheid daarmee
rond te rijden en rij-indrukken
op te doen en vanzelfsprekend
heb ik daar graag gebruik van

"gemaakt.
De Galant behoort al een aantal ja-

ren tot de in Nederland goed ver-
kochte modellen en ik durf nu al te
voorspellen, dat deze '85-modellen er
verder toe zullen bijdragen het suc-
'ces van dit, Japanse merk te vergro-
ten. In de beginjaren van de import
van Japanse automobielen viel nog

'wel eens de opmerking te beluiste-
ren, dat Japanners alleen maar au-
to's konden bouwen, die geschikt wa-
ren voor kleinere mensen, maar dat is
een reeds lang achterhaalde zaak.
Onder andere de Mitsubishi Galant
toonde al bij zijn eerste verschijnen
wat model betreft een duidelijk Euro-
pees karakter en het is logisch dat de

ontwerpers van het nieuwe '85-model
daarop hebben doorgeborduurd.

Op de foto's is duidelijk te zien dat
in de eerste plaats een gunstige
stroomlijnvorming is nagestreefd.
Dat blijkt onder meer uit de wigvorm
met de vrij sterk naar voren aflopen-
de motorkap, de polypreen bumpers
die met de spoilers één geheel vor-
men, de verzonken regengoten, ter-
wijl bij de GLX-mpdellen ook de rui-
tenwissers, als ze niet in werking zijn,
geheel verzonken zijn weggewerkt.

Voorwielaandrijving
Het gaat bij de '85-modellen van de

Galant niet alleen om uiterlijke wijzi-
gingen. In feite is er een geheel nieu-
we en andere Galant ontstaan, door-
dat de ingenieurs van Mitsubishi Mo-
tor Corporation de tot nu toe toege-
paste achterwielaandrijving hebben
vervangen door voorwielaandrijving.
Ook de wielophanging en vering wer-
den vernieuwd en dat alles resulteer-
de in een uiterst plezierig weggedrag
en een bijzonder exact stuurkarak-
ter.
Intercooler

Als gebruikelijk hebben de kopers

Een kijkje onder de motorkap van de 1800 GL turbodiesel met „intercooler", een
systeem dat bijdraagt tot een hoog rendement.

van een Galant keuze uit verschillen-
de motoren. Om te beginnen zijn er
twee benzinemotoren van 1.6 en 2 li-
ter met vermogens van 55 resp. 75 kW
(75 resp. 102 pk). Verder een 1,8 liter
turbodiesel met intercooler met een
vermogen van 60 kW (82 pk). Deze
motor vervangt de huidige 2,3 liter
turbodiesel. Door de toepassing van
de intercooler wordt uit de nieuwe 1,8
liter motor vrijwel hetzelfde vermo-
gen verkregen als uit de 2,3 liter. In
principe komt de werking van een in-
tercooler hierop neer, dat de lucht,
die in de turbo onder hoge druk komt
te staan en daardoor warm wordt en
uitzet, middels de intercooler weer af-
gekoeld. Door die afkoeling wordt
het luchtvolume weer kleiner en dat
levert circa 10% extra rendement op.
Een ander winstpunt is, dat dank zij
de koelere lucht er in de cilinders een
lagere verbrandingstemperatuur
heerst en dat kan de levensduur van
de motor alleen maar ten goede ko-
men.

Ook van de 2 liter benzinemotor is
een turbo-versie beschikbaar, voor-
zien van een computergestuurd in-
jektiesysteern met twee injektoren.
Hiermee is bij een vermogen van 150
pk een topsnelheid van 200 km per
uur mogelijk!

De 2000 GLS/E heeft nog een nieuw
snufje, het ECS-(Electronic Control-
led Suspension) systeem. Dit zorgt
voor een automatische aanpassing
van veer- en demperkarakteristieken
aan de omstandigheden van de weg
en van de rijsnelheid. Als er fel geac-
celereerd of hard geremd wordt of
over slechte wegen wordt gereden,
dan schakelt het systeem automa-
tisch over op een harde veer- en dem-
perwerking. Onder normale rij-om-
standigheden schakelt het systeem
weer over op soepeler vering. Boven-
dien komt bij snelheden boven de 90
km/h de auto automatisch 2 centime-
ter lager te liggen om daarmee de rij-
stabiliteit te verhogen. Ook het be-
kende „duiken", heeft men met dit
systeem vrijwel volledig weten te
overmeesteren.

Ruimtewinst
Overschakeling van achter- naar

voorwielaandrijving betekent vrijwel
altijd ruimtewinst voor de inzitten-
den en dat is hier ook weer het geval.
De binnenruimte is nu 192 cm lang en
115 cm hoog, de breedtewinst be-

droeg 8 cm en de beenruimte kon met
17 cm worden vergroot. De afwerking
is goed verzorgd, de stoelen bieden
een prettige zit en de uitmonstering
is, zoals per traditie van een Japanse
auto mag worden verwacht, zeer
compleet. Zo behoren tot de stan-
daarduitrusting onder andere: kin-
dersloten, getint glas, voorruit van
gelaagd glas, achterruitverwarming,
in hoogte verstelbare bestuurders-
stoel, kantelbare hoofdsteunen,
kwartsklokje en zware kwaliteit ta-
Pijt.

In totaal zijn er twaalf verschillen-
de uitvoeringen van de Galant '85
verkrijgbaar, waarvan de goedkoop-
ste met 1,6 liter benzinemotor in EL-
uitvoering ƒ 22.999,- kost. De 1,8 liter
turbodiesel in GL-uitvoering komt
op ƒ29.999,- en de allerduurste Ga-
lant, de 2 liter turbo benzine-injektie-
motor, heeft een prijskaart van
ƒ 43.999,-. Een grote variatie in prij-
zen en uitvoeringen dus en zeer be-
slist de moeite van een nadere ken-
nismaking waard. Bij de introduktie
heb ik met de 16 EL en met de 18GL
turbodiesel kunnen rondrijden en
van beide wagens geloof ik zeker te
kunnen zeggen dat ze in alle opzich-
ten waar voor hun geld bieden en on-
getwijfeld ook na een aantal jaren
nog een goede inruilwaarde zullen
vertegenwoordigen.

Het is tien jaar geleden, dat Hart
Nibbrig & Greeve de eerste Mitsubis-
hi's in Nederland in ontvangst kon
nemen - overigens viert dit bedrijf,
dat voor de oorlog vooral bekendheid
verwierf door de import van DKW-
automobielen en -motoren, dit jaar
zijn zestigjarig bestaan.

Tot slot de technische gegevens
van de 16 EL:

Motor: 4 cilinder, dwarsgeplaatst,
1598 cm3, boring x slag 76,9 x 86,0
mm, kompressieverhouding 9,0, max.
vermogen 55 kW bij 5500 t.p.m., max.
koppel 122 Nm bij 3500 t.p.m. Trans-

De Mitsubishi Galant '85 in 1800 GL
turbodiesel-uitvoering.

Het fraaie en complete dashboard
van de Galant 2000 GLS.

missie: voorwielaandrijving, 5-ver-
snellingsbak.

Onderstel: vering vóór onafhanke-
lijk d.m.v. MacPherson-systeem met
stabilisatorstang, achter torsie asli-
chaam met stabilisator en schroefve-
ren. Remmen: kruislings gescheiden
systeem met vacuüm bekrachtiging,
vóór geventileerde schijfremmen,
achter zelfstellende trommelremmen

met remdrukbegrenzer. Banden: 165
SR 13.

Afmetingen: lengte 4.560 mm,
breedte 1.695 mm, hoogte 1.385 mm,
wielbasis 2.600 mm, spoorbreedte
voor 1.445 mm, achter 1.405 mm,

draaicirkel 10,2 m, eigen gewich
1.020 kg. Max. snelheid 160 km/lju
brandstofverbruik in liters per' 10
km: bij 90 km constant 5,9, bij 120 krfc
constant 7,5 en in stadsverkeer 10,] ü
Prijs ƒ 22.999,- incl. BTW.

Opel denkt vooral
aan de stroomlijn
J.n de tweede helft van septem-
ber start de verkoop van de nieu-
we Opel Kadett, die een duidelij-
ke gedaanteverwisseling heeft on-
dergaan. Daarbij is kennelijk veel
aandacht besteed aan een opti-
male stroomlijnvorming, wat
blijkt uit de wigvormige carrosse-
rie, die van bovenaf gezien een
druppel vorm heeft met taps toe--
lopend front en achtersteven, en
de vlak aansluitende ruiten.

Daarmee werd voor de sedan
een Cw waarde van 0,32 bereikt,
terwijl het topmodel, de sportieve
Kadett GSi, zelfs een waarde van
Cw = 0,30 haalt. Om even bij dit
topmodel te blijven: het is uitge-
rust met een 85 Kw (115 pk) 1.8
liter inspuitmotor, accelereert in

9,0 sekonden van O - 100 km/h en
heeft een topsnelheid van 203 km/
h.

Overigens zal de meerderheid
van de Kadett-rijders meer be-
langstelling hebben voor de meer
normale uitvoeringen, waarvoor
minder krachtige motoren be-
schikbaar zijn. De cilinderinhoud
loop top van 1,2 tot 1,8 liter en de
vermogens van 40 Kw (55 pk) tot
de al genoemde 85 Kw. De 40 Kw
dieselmotor heeft een gemiddeld
brandstofverbruik van 6,2 liter
per 100 km.

De nieuwe Kadett is ook ruimer
dan zijn voorganger. Het bagage-
compartiment werd tot 390 liter
vergroot. De caravan kreeg een
inhoud van 1520 liter en een laad-
vermogen van 595 kg.
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'OETBAL

Zondag: Hollandia — Zandvortmeeuwen in Hoorn 14.30 uur.
Schalkwijk - TZB in Haarlem 14.30 uur.
Zaterdag: Sporting Zuid — Zandvoort '75 in Amsterdam 14.30 uur.

iOCKEY

Zondag: AMVJ heren - Zandvoort 14.45 uur.

BASKETBAL

Zaterdag: BV Amstelveen - Lipns heren 19.15 uur.
DIOS - Lions dames 20.30 uur in Nieuw Vennep.

ZAALVOETBAL

Vrijdgavond in de Pellikaanhal: 19.00 uur Zandvoort Noord 2 - HBC 2
James; 19.45 uur Zandvoort Noord 2 — TZB 2; 20.30 uur Zandvoort Noord 6 -
Zwanenburg '84 2; 21.15 uur Hong Kong - Score Advertising; 22.00 uur Zand-
oortmeeuwen 5 — De Meer 4.
Maandagavond: 20.45 uur TZB 8 - BSM 3; 21.30 uur TZB 3 - Gas Goossens

; 22.15 uur Hong Kong 2 — Zandvoortmeëuwen 2.

Eerste punten voor
lardwerkend Z '75

ZANDVOORT - In een tame-
k" liarde wedstrijd heeft Zand-

voort '75 de eerste kompetitie-
punten binnengehaald. Het als
avoriet aan dit seizoen begon-

' len RCH was tegen de prima in-
set van de Zandvoorters niet op-
Ijewassen en moest met een 3-2
lederlaag huiswaarts keren.

Het eerste kwartier van de wed-
trijd kwam het meeste gevaar uit
:en aantal vrije trappen op beide
loeien. Rob Gansner schoot hieruit
éénmaal rakelings over de lat en aan
ie andere kant stopte Wiebe Beeke-
aar op uitstekende wijze een door
ICH genomen vrije trap. Zandvoort
75 was door de grotere inzet het
neest gevaarlijke team en het aan-
iringen leverde een verkeerde terug-
peelbal op doch de Racing-doelman
ton netaan redding brengen.

In de Zandvoortse defensie had
vooral Luit Veenstra een goede dag
n op het middenveld zette Rob

Gansner met gave passes zijn voor-
waartsen aan het werk. Uit een van
iie passes kwam Reinier Kreuger in
chietpositie maar deze knalde de
jal in het zijnet. Even later was het
och raak toen uit een vrije trap een
raaie kombinatie ontstond. Ruud
an-der-Putten tikte de bal naar Rob
>ansner, deze plaatste de bal naar
leinier Kreuger die op zijn beurt
3ben van der Heuvel in stelling
sracht hetgeen 1-0 betekende.

De Zandvoorters drongen sterk
lan en de RCH-doelman had de
;footste moeite met een kogel van
lob Gansner. In de tweede helft
.verd de strijd harder en vielen er vele
jVertredingen te noteren. Bij een
crimmage voor het Heemsteedse
loei dook plotseling Ronald Zaad-
loordijk op en het was 2-0. In die zelf-
le minuut moest Wiebe Beekelaar al
iijn talenten tonen om RCH van een
reffer af te houden. De Zandvoorters
kwamen kort daarna bijna op een
iante 3-0 voorsprong maar de bal
ïing via de voet van Ruud van der
Putten tegen de lat.

RCH moest wat terug doen en
irong Zandvoort '75 terug. Het bete-
tende al snel dat Rich Fransz de aan-
luittreffer wist te producteren en de
planning was volledig terug. Zand-

voort '75 verdedigde echter zeer koel
en met snelle uitvallen eisten zij de
volledige aandacht van de RCH-de-
fensie op. Een goede combinatie tus-
sen Ruud van der Putten en Ronald
Zaadnoordijk bracht de bal bij Con
van der Heuvel en die zorgde voor
een 3-1 stand.

RCH kon de dreigende nederlaag
maar moeilijk verkroppen en door
keiharde overtredingen verdwenen
enige Heemstedenaren in het boekje
van de scheidsrechter. De druk werd
wel groot op het Zandvoortse-doel en
Wiebe Beekelaar moest enige malen
handelend optreden. In de allerlaat-
ste minuut was Beekelaar echter
kansloos maar de verdiende zege kon
Zandvoort '75 niet meer ontgaan.

Prima handbal ZVM abrupt
beëindigd door incident

ZANDVOORT - De ZVM-
handbalteams draaien zeer goed
in de kompetitie. De dames zege-
vierden ruim over IJmond (17-7)
en de heren waren op weg om
voor de derde maal' achtereen
een overwinning te pakken op
het sterke Amsterdam. Helaas
kreeg deze wedstrijd een vroeg-
tijdig einde door een zeer onge-
lukkig incident. Bij een 13-9
voorsprong nam de scheidsrech-
ter een beslissing die een toe-
schouwer niet aanstond en deze

deelde de man een kopstoot uit
waarna de strijd gestaakt werd.

De heren draaien voortreffelijk m
de hoogste klasse van de veldhand-
balkompetitie. Tegen Amsterdam
werd het geen gemakkelijke wed-
strijd maar beide teams waren aan el-
kaar gewaagd met goed en stevig m-
grijpende defensies. Ondanks de ste-
vige mandekking bleef de strijd een
zeer sportief karakter houden en het
scoreverloop hield de spanning lang
in de wedstrijd. Al snel kwam ZVM
op een voorsprong door een van de
bekende sprongschoten van Cor van

de Koekelt. Meestal was Amsterdam
het team dat snel de bal liet rond
gaan om de ZVM-defensie uit een te
spelen. Deze Zandvoortse defensie
speelde echter zeer geconcentreerd
en had een betrouwbare doelman
Pieter Trommel achter zich. Met
snelle breaks probeerde ZVM toe te
slaan maar de Amsterdamse doel-
man was eveneens goed op dreef.

Nadat Amsterdam tweemaal het
houtwerk had geraakt was Pieter
Trommel in één minuut toch twee
keer kansloos. Uit een toegekende
strafworp bracht Djurre Boukes de

Ondanks een heldhaftige reddingspoging, toch een doelpunt
(Foto: Frans Jongen)

stand m evenwicht en even later
bracht de Zandvoortse aanvoerder
zijn team na een fraaie aktie op voor-
sprong. Cor van de Koekelt bracht
met een fraaie lob ZVM op 4-2 maar
Amsterdam bleef goed partij geven
De strijd bleef gelijkppgaan en ZVM
bleef wel aan de leiding maar groot
werd het gat met. Amsterdam kon de
schade beperkt houden en met een
ruststand van 7-G was er van alles
mogelijk.

Direkt na de pauze zorgde Dirk
Berkhout voor 8-6 en opnieuw wist
Amsterdam de stand gelijk te trek-
ken, 8-8 De defensies bleven de strijd
beheersen en toen gaf Djurre Boukes
het goede voorbeeld en bracht ZVM
over het dode punt heen en zorgde
voor drie doelpunten op rij 11-8
ZVM had de smaak te pakken en leek
Amsterdam weg te spelen en met nog
tien minuten leek de strijd beslist, 13-
9. Cor van de Koekelt brak toen door
en werd hardhandig gestopt en de
scheidsrechters gaven daar terecht
een strafworp voor V.d. Koekelt
wond zich echter te veel op en kon
voor twee strafmmuten aan de kant
Daar aangekomen nog meer opwin-
ding en hij kon geheel vertrekken
met als gevolg het nare, reeds gemel-
de incident.

Dames 12
De ZVM-dames kwamen tot een

zeer gemakkelijke overwinning op IJ-
mond. De eerste tien minuten van de
Zandvoortse dames waren zeer goed
en daarin werd direkt een 4-0 voor-
sprong genomen. ZVM liettóich daar-
na te veel meeslepen m het zwakke
spel van IJmond maar gevaarlijk
voor de uiteindelijke uitslag zou dat
niet worden. Na een terugval, kwam
ZVM in de tweede helft opnieuw tot
aantrekkelik spel. Snel werd van uit
de verdediging overgeschakeld op de
aanval en na een 7-3 ruststand werd
IJmond volledig weggespeeld Had
ZVM het goede spel de gehele wed-
strijd weten vast te houden dan had
de zege waarschijnlijk veel hoger ge-
worden dan de nu bereikte 17-7 eind-
stand, doch met dit resultat toonden
de Zandvoortsen zich best tevreden.

10 SKI-LESSEN
VOOR UW
VAKANTfE
NU AANMELDEN!

Dure sk
nodig, e
trui en h
genoeg.

-kleding is niet
en oude broek,
landschoenen is

ski-verhuur: 2.50

SKI-PAS
geldlij tot april 1985
Elke dag vri j skiën

(Alleen voor ski pdihouclin)

10 lessen 149r

15 lessen 199r

25 lessen 249r

5 Privé lessen 150 r
tnm 2 pers / incl 1 video les

< .̂

ski-piste'DE BEEKBERG'
Arnolduspark 10 Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER
(02503) 31746 rot 8 uur 's .wonds
of kom lanqs (ook ronddgs)

ZHC-dames in vorm
ZAND VOORT In d« hockey-

kompctitic behaalden de XJIC-cla-
me.s een pi una O N c i w i i m i n p op Spui t,
0-1 Met snel .spel t aeh t le Spuil Zand-
voort \\eg te .spelen maai een uit.ste-
kend gesloten delen.Me vooikwam
dat gescoord kon \\oiden Nadat Spi-
nt wa.s uitgeraasd kon Zandvoorl een
goede aam ai op/etten en .scoorde
Sanne Toenbrekei na uoed voorbe-
reiclend werk van Mieke Haman het
enig aan latei /ou bl i jken be.shssen-
de doelpunt

In de t\M ede he l l t k \ \ am Spint op-
niüuw .stelk in (h aanva l en ook nu
hield de Zand1 « jo i t s e delensie de \vcg
naar het doel aigf.slou-n De Spint-
dames kregen \ o l h t i f k t neen kans
om gevaaili |k te worden waardooi
Zandvoort u\ee /waar bevochten
punten in de W,K ht .sleepte

De lieren \vaien inindei op dreef In
de eeiste heil t l:on Zandvoort het. be-
zoekende Rei^ei.s goed patij geven p n
ging de rust in met een ü-ü .stand Na
de pau/e liep het totaal niet meer bij
Zandvoort en kon Roigei.s een ruime
4-0 overwinning opbouwen

Sporting OSS goed voorbereid
op de nieuwe kompetitiestart

ZANDVOORT - De volleybal-
vereniging Sporting OSS heeft
haar trainingen weer hervat, de
teams samengesteld en is dus ge-
reed om aan de nieuwe kompeti-
tie te beginnen. Uit het overzicht
van de trainingsavonden blijkt
dat veel tijd wordt besteed aan
de voorbereiding om zodoende
een vlotte start te bewerkstelli-
gen.

Het eerste damesteam traint op
vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00
uur in de Oranje Nassauschool en op
woensdagavond van 19.30 tot 20.30
uur in de Van Page ehal on,der leiding
van trainer Rob de Winter. De overi-
ge dames trainen op vrijdagavond in
de Prinsessehal van 19.00 uur tot
20.30 uur onder leiding van Frits Ros-
kam.

Rob de Winter pakt ook de zaken
aan van het eerste herenteam en doet
dat op vrijdagavond van 21.00 tot
22.30 uur in de Oranje Nassauschool
en op woensdagavond van 20.00 uur
tot 21.00 uur in de Van Pagelehal. De

overige heren worden onder handen
genomen door Kasper Bonset van
21:00 uur tot 22.30 uur in de Van Pa-
géehal.

Ook de jeugd wordt niet vergeten
en in de Oranje Nassauschool brengt
Marja van der Lugt het volleybal on-
der de aandacht van de meisjes ju-
moren van 18.30 uur tot 20.00 uur op
vrijdagavond. De adspirantengroep l
traint op vrijdagmiddag van 16.30 tot
17.30 uur en de adspirantengroep 2
traint van 17.30 uur tot 18.30 uur. De
jongste jeugd ofwel de mini's trainen
elke vrijdagmiddag van 16.00 uur tot
18.00 uur in de Van Pagéehal onder
leiding van Ria Akkerman en Riet
Vossen, terwijl de groep rekreanten
traint en speelt op vrijdagavond in de
Prinsessehal van 20.30 uur tot 22.00
uur onder leiding van Gerard Schilp-
zand.

Bij enkele groepen is nog plaats
voor nieuwe leden en inlichtingen
over de Sporting OSS kan worden
verkregen bij Inge Hassink, telefoon
16312 of bij Ria Akkerman, telefoon
15556.

ZVM en HBC aan elkaar gewaagd
IZANDVOORT - Op de fraaie
ijpüjve grasmat van Zandvoort-
rreeüwen kwamen Zandvoort-
rreèiiwen en HBC tot een matige

n de tweede helft stevige par-
ij .Voetbal die uiteindelijk onbe-
listf eindigde in een 1-1 stand,
ïézien de kansen die beide
ea;ms zich verschaften is dit een

Uitslag waar beide teams tevre-
p.en.mee kunnen zijn.

| Het eerste gedeelte van de strijd
vas nog het meest aantrekkelijkst,
loch in de tweede helft daalde het
pelpeil drastisch en viel er voor de
mgeyeer vierhonderd toeschouwers
veinig meer te genieten. De teams
;aven elkaar geen duimbreed toe en
IBC moest het hebben van tech-
lisch voetbal waartegenover stond
iet werkvoetbal van Zandvoort-
•aeeuwen. In de twaalfde minuut was
iet,al raak voor de Zandvoorters
pen-Rob Buchel schitterend raak
topte uit een voorzet van Jos van der

Z.iCentrum
haalt uit

ZANDVOORT - In de zaalvoet-
Dalkompetitie kwam deze week
Jandvoort Centrum in het veld en
jehaalde een stevige 7-0 overwinning
)p HG Snackers uit Hillegom. In een
;elijkopgaande eerste helft kon
Sriackers de Zandvoorters goed par-
lij geven maar toen de man van de
avond- Peter Braamzeel, op schot
cwam was de tegenstand gebroken.
Peter Braamzeel zou maar liefst vijf-
naai de roos treffen. Voor de rust
kwam Zandvoort Centrum op een 2-0
/oorsprong door doelpunten van
Jraamzeel.

Na de doelwisseling kombineerde
Sandvoort Centrum er lu&tig op los
;n konden de Hillegpmmers het hoge
empo niet meer bijbenen. De aan-
'allen sneden door de defensie en de
.core werd opgevoerd tot een fraaie
7-0 zege. Nadat Peter Braamzeel voor
de vijfde maal had raak geschoten
varen het Leo Krippendorf en Steef
>erke die de eindstand op het score-
bord brachten.

Meij. Een goede kans op een tweede
treffer liet Van der Meij even later lig-
gen.

Het initiatief werd overgenomen
door HBC en er ontstonden kansen
op gelijkmaker. Eerst knalde Blom
naast en even later schampte een
kopbal van Van Aken de lat boven
doelman Ed Steffers. Zandvoort-
meeuwen bleef toch, via snelle coun-
ters de aandacht vragen van de
Heemsteedse defensie en John van
der Zeijs en Rob Verstraeten waren
dichtbij meerdere Zandvoortse-doel-
punten. Vlak voor het rustsignaal
moest Ed Steffers ingrijpen waardoor
de voorsprong voor de Zandvoorters
gehandhaafd bleef.

In de tweede helft daalde het tem-
pp en hadden de verdedigingen het
niet moeilijk. De strijd werd wat rom-
meliger en de scheidsrechter was ge-
noodzaakt enige HBC-ers te noteren.
Bij Zandvoortmeëuwen werd John
van der Zeijs gewisseld voor Frans
Makau. HBC drong aan en in de twin-
tigste minuut viel de gelijkmaker.
Een vrije trap werd onvoldoende
weggewerkt en Van Aken kon hard
inschieten, 1-1. Kort hierna had HBC
de mogelijkheid de strijd een andere
wending te geven maar tweemaal
achtereen faalde een voorwaarts voor
doelman Steffers.

Aan de andere kant drong Frans
Makau ver door doch de Heemsteed-
se doelman plukte de bal van zijn
voeten. Toen Makau even later een
terugspeelbal onderschepte en Jos
van der Meij aanspeelde had Zand-
voortmeeuwen op voorsprong moe-
ten komen. Van der Meij wachtte
echter te lang waardoor zijn schot

Postzegelclub start
nieuw seizoen

ZANDVOORT - Op donderdag 27
september gaat het seizoen 84/85 van
de Zandvoortse Postzegelclub van
start in het Gemeenschapshuis, aan-
vang 19.30 uur. De avond zal worden
besloten met een veiling, die om 21.30
uur begint. Voor 20.00 uur kunnen
hiervoor kavels worden ingebracht.
Belangstellenden zijn welkom.

van de doellijn werd gehaald. De
laatste minuten waren voor de Zand-
voorters maar in de voorhoede was te
weinig stotkracht om het de HBC-de-
fensie echt lastig te maken. De te-
rechte stand 1-1 bleef op het score-
bord. Voor Zandvoortmeëuwen bete-
kende deze eerste wedstrijd een bete-
re start dan vorig jaar en de komende
zondag kan tegen Hollandia worden
aangetoond wat de bedoelingen dit
seizoen zijn.

Tweede helft
fataal voor Lions

AALSMEER - Dat het herenteam
van Lions kan basketballen is de eer-
ste helft tegen BV Aalsmeer zeker be-
wezen. Vooral verdedigend zat het
potdicht en door bekeken aanvals-
spel werden goede aanvallen opgezet
en afgerond. In de tweede helft liep
het echter niet meer bij Lions en
daardoor liepen de Zandvoorters
toch een forse 90-57 nederlaag op.

Het begin was prima en na twee mi-
nuten leidde Lions reeds met 9-2 en
na tien minuten was de stand 15-10
voor de badgasten. De eerste pech
diende zich aan daar Olaf Borkent
moest uitvallen met een ernstige
blessure en daar ook Alen Augistin
wegens ziekte afwezig was, was de se-
lektie wel heel smal geworden. Doch
gemotiveerd ging Lions door en be-
reikte een voordelige ruststand van
32-31.

Omdat de Lions in de eerste helft
ontzettend veel energie gbruikt had
en er te weinig spelers waren overge-
bleyen is Lions in de tweede helft vol-
ledig door de knieën gegaan. De
breaks vlogen de Zandvoorters om
de oren en doordat Aalsmeer een zeer
hoog schotpcrcentage haalde (70%)
is de eindstand 90-57 verklaarbaar. In
deze wedstrijd kwam vooral Eric
Lampe tot een goede prestatie en
verzamelde 21 punten en een schot-
percentage van 75%. Lions zal toch
als team meer moeten presteren, zo-
dat niet alles op één of twee spelers
per wedstrijd neer komt. Topscorers:
Eric Lampe 21, Rudy Becic 16, Peter
Noortman 8.

Het eerste herenteam gebruikte
een trainingsavond om spelervaring
op te doen om zodoende optimaal
voorbereid de kompetitie te begin-
nen. Een sterk jeugdig team kwam
naar Zandvoort om samen met Spor-
ting in de Van Pagéehal een aantrek-
kelijke oefenpartij te spelen. Het
Spprtingteam, dat de eerste wed-
strijd speelde, was nog niet inge-
speeld op elkaar waardoor vele mis-
verstanden ontstonden. Slechte pas-
ses en een ontbrekende blokdekking
zorgde dan ook voor een verplette-
rende 4-15 set-nederlaag. De tweede
set gaf een herboren Sporting OSS te
zien. Een paar goede kombinaties
tussen Casper Bonset en Jan Dietz
zorgden al snel voor een 5-1 voor-
sprong. Toen nam de tegenpartij het
spel over en bereikte een stand van
5-7. Goed blokwerk van Joop Rogaar
en Rob Mol brachten het spel in han-
den van Sporting dat uitliep tot 12-8.
De Zandvoorters lieten zich noch nog
verrassen, waardoor het een 14-16 ne-
derlaag werd.

In de derde set werd iets meer ge-
varieerd gespeeld en kwamen er eni-
ge aanvallen door het midden waar-
mee Arie Drommel enige punten
scoorde. Frits Roskam verzorgde ve-
le goede set ups terwijl Peter van
Kessel katachtige reddingen ver-
richtte. Jan Dietz, die een groot deel
van de hoofdaanval verzorgde gaf
met een daverende smash de gena-
deklap en bracht de stand op 15-11.
In de vierde set zegevierde de jeugdi-
ge opponenten, nadat Sporting tot
10-10 goed tegenstand bood. Uitein-
delijk ging Sporting OSS met 10-15
ten onder. Het was echter een ge-
slaagde oefenpartij met hoogstaand
volleybal waarin een snel groeiend
Sporting team te zien was. Het was
een goede voorbereiding op de kom-
petitie die aan zal vangen op zater-
dag 29 sptember m de Pellikaanhal
te Zandvoort.'
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EUROFUN-
BOARDCUP
FINALE
STRIJD
BRANDT LOS

ZANDVOORt - Het begint erop te
lijken alsof Zandvoort aan de finales
is begonnen van het wedstrijdsurfen.
Enerzijds is dit zo, want in Zandvoort
zijn dit seizoen de finales van diverse
poules gevaren. De finales van de
Pall Mail Holland Surf Pool, waar
„De beer van Zandvoort". Johan
Driehuizen zo schitterde, waren daar
een uitstekend voorbeeld van. An-
derzijds, omdat Zandvoort vanafzon-
dag 23 september tot en met donder-
dag 27 september in het teken zal
staan van de Eurofunboard Finale.
Deze worden gehouden voor het
strand tussen Klijn Surfing en Club
Nautique nr. 23. Er wordt deelgeno-
men door ± 50 buitenlanders aange-
vuld door de Nederlandse surftop.
Dit aantal staat vast, omdat er voor-
af series zijn gevaren. De vijf bestge-
plaatsten van ieder land waar deze
series zijn gehouden, nemen deel. De
Nederlandse cvacks zullen zich
hoofdzakelijk inschrijven voor het zo-
genoemde „Course Racen". Al met al
een groot spektakel over vijf dagen,
wind en weder dienende.

ZANDVOORT - Een door
blessures geplaagd TZB heeft
een verdienstelijk gelijkspel be-
haald tegen het sterke EHS, 2-2.
Voor de rust kwamen de teams
niet aan scoren toe maar na de
thee nam EHS een 0-2 voor-
sprong die TZB in de slotfase als-
nog kon wegwerken, 2-2.

Zowel TZB als EHS kwamen tot
goede kombinaties en een prima in-
zet, waardoor een gehjkopgaande
strijd ontstond die-het aanzien volko-
men waard was. TZB was wat steker
maar daar tegenover stonden snel
uitgevoerde counters van EHS. De
Haarlemmers schiepen zich wat kan-
sen maar de afwerking ontbrak. Ook
TZB kwam enige keren m goede posi-
tie doch Ron Zwemmer en Frits
Vleeshouwers wisten de juiste rich-
ting niet te vmden.

TZB maakt gelijk in slotfase
In de tweede helft kwam TZB on-

verwachts snel op achterstand. Een
mislukte voorzet van EHS carambo-
leerde via enige spelers m het Zand-
voprste net. TZB probeerde direkt de
gelijmaker te forceren met als gevolg
dat een defensieve fout afgestraft
werd. Onvoldoende greep de Zand-
voortse defensie in en onhoudbaar
verdween de bal voor Marcel Cabn in
het net, 0-2.

Ondanks de vele invallers bleef
TZB goed partij geven en toen trai-
ner Gerard Ramkema enige omzet-
tingen in het team bracht kwam er
nog meer stuwkracht. De Haarlemse
defensie kwam onder druk en met
nog een kwartier te gaan zette TZB
alles op de aanval. Leen Bol soleerde

door de EHS-clefen.sie en kon .slechts
ten koste van een overtreding, m het
strafschopgebied, worden gestopt
De toegekende strafschop weid on-
benspclijk door Ron Zwemmer mgc-
schoten. 1-2

TZB rook de gehjkmakei en voerde
nogmeerpie.ssieint op de Haarlemse
veste Daardoor ontstond m do vee
tigste minuut een onoverzichtelijke
situatie m het, .strafschopgebied
waarbi] de bal voor de voeten van Jo.s
van Houten kwam die de bal het laat-
ste zetie gaf. 2-2 In de resterende tijd
probeerden beide teams nog wel de
zege te pakken maar met de gelije
stand werden de punten, gezien het
spelbeeld. eerlijk verdeeld
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LAATSTE DEELNEMER NAAR HUIS GESLEEPT

Nagra's de snelste
ZANDVOORT - Het steeds

wisselende Hollandse klimaat
maakt het de watersporters vaak
zeer lastig en ook zondag hadden
de zeezeilers de grootste moeite
om de prestatietocht Zandvoort-
Noordwijk-Remeiland te vol-
brengen. Een week geleden nog
prachtig weer voor de surfers
met enorme windkracht, nu bij-
na te weinig wind om de catama-
rans de tocht te laten houden.
Toch kwamen driëennegentig
boten in het water en bonden de
strijd met elkaar aan.

De Watersport Vereniging Zand-
voort had opnieuw gezorgd voor een
perfekte organisatie maar tegen de
omstandigheden zijn zelfs zij machte-
loos. Met het eerste gedeelte wilde
het nog wel De boten vertrokken
met het zwakke windje mee en met

handig manoeuvreren probeerde
men bij elkaar de wind uit de zeilen
te houden. Met dat taktische zeilen
schoten sommige weieens met grote
snelheid vooruit maar even later vie-
len zij toch weer stil en daardoor
werd het een zeer langdurige kwestie

Vooral na dat het keerpunt werd
bereikt en de wind minimaal bleef,
kregen de deelnemers ook nog te ma-
ken met tegenstroom en sommige
Noordwijkers volgden dan ook maar
niet de terugreis naar Zandvoort en
legden aan in hun badplaats. In deze
zeilwedstrijd bleken vooral de Na-
gra's het beste vooruit te kunnen ko-
men alhoewel de eerste die de finish
passeerde nog altijd ruim vijf uur on-
derweg was. De laatste die arriveerde
legde de afstand af in zeven uur en
tweeenvijftig minuten. Van de
driëennegentig deelnemers haalden
tweeenvijftig boten de eindstreep en
vele moesten op sleeptouw genomen
worden. Zo was het een fraai gezicht

hoe de grote Zandvoortse icddings-
boot, die de gehele dag stand-by was,
twaalf catamarans achter elkaar
richting Zanclvoort.se Watersport
Vereniging .sleepte Ondanks de wei-
mge windkiacht toch een geslaagd
evenement waarbi] tot de volgende
eindstand is gekomen Als eerste fi-
nishte de Zandvoorter.s Jan Visser en
Serge Schuurman met de Nagra 5.8
m de ti]d van vi] t uur drie minuten
en vi)f en veertig .seconden

Zij waren veruit de snelste en het
duurde ruim een half uur voordat de
Belgen Y Anrys en J van Hoop als
tweede de Zandvooi tse kust haalde
De derde plaat.s was \oor Rene Bos
en Rogiei Staal uil ZancHoort met
een Pnndle 18 en die deden over de
rit zes uur en negen mm Vieide wer-
dcn Kees Ve idu in lUeem.stedi ' met
Nielh Hendnkse int Zandvoort met
een Hoby 1H en vulde weiden de Bel
gen L Dooremveerd en Goo\ \ a a r t
met een Nagra

De start van de ruim negentig boten die deelnamen aan clc race Zandvnort/Noorduijk/Zandvnort (loto: I raus .Jonden)
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Onbeperkt
tennissen
met een
winterpasje
van 1 oktober
tot 1 april.

90.- p.p.
Zwembad „De Duinpan"

Vondellaan 57 - Zandvoort - Tel. 1 21 70

csu
SCHOONMAAK EFFICIENCY

vraagt:

SCHOONMAKERS/STERS
voor object in Zandvoort

voorde maandagochtend.

Tevens vragen wij

INVALHULPEN
Aanmelden:

tel. 071 -13 32 12

TE KOOP

2-KAMERFLAT
op 1e verdieping

Dr. Gerkestraat
in het Schelpcomplex.

Vraagprijs f 55.000.- k.k.
Inlichtingen:

makelaar/ o.g.

Tel. 02507 -1 26 14

FBRMA OVADIA
Heef t u

STORMSCHADE
aan uw dak of

LEKKAGES
door uw zinken of pvc goot?

Bel dan voor vrijblijvend advies of prijsopgave:
02507-17959

Ook voor uw overige
loodgieterswerkzaamheden.
Snelle service gegarandeerd.

Jan Steenstraat 13 - Zandvoort

Er gebeurt méér
in de Raadsheer"

99

Elke donderdagavond
in september

Live muziek
„café de Raadsheer"

Dorpsplein 2
Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal.

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 3612 / 1 2518

Deskundig gdvies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

APPELFLAPPEN

Te huur aangeboden:
geheel gestoft, en gemeub.

half-vrijstaand huis
met schuur

Ind.: woonk m. open keuken, 2 slaapk., douche.
HuurMOOO.-p.m.excl.

Tel na 18.00 uur:
02507-17959.

•«•••••••••••0««••••••••*••••••••••••••••

« DIERENBESCHERMING •
Wistu dat... het binnenkort weer „Dierendag" is?
Wist u dat... de kollekte voor de Dierenbescherming van

1 t/m 6 oktober wordt gehouden en dat u zich
telefonisch kunt opgeven (tel. 1 43 02) als u
bereid bent óók een straatje te kollekteren?

Wistu dat... wij zaterdag 6 oktober weer als vanouds op
het Raadhuisplein staan met onze verkoop-
stand, waar ook een zgn. ,,rommelstand"
bij hoort?

Wist u dat... wij graag overtollige voorwerpen en huis-
houdelijke artikelen bij u komen afhalen om in
de ,,rommelstand" te verkopen en dat u
daarvoor tel. 1 45 61 kunt bellen?

Wist u dat... dieren in hoge mate afhankelijk zijn van
mensen en dat zij uw hulp nodig hebben?

Wist u dat... wij daarom ook op uw steun en bijdrage"^
rekenen?

Kweken] P. van KLEEFF
Van Stolbergweg
Zandvoort-Tel. 1 70 93

£fc ^~^

l BLOEMBOLLEN
|l zowel los als verpakt, BOLLENPLAIMT-

H MANDJES, BRASSICOL,
BOLLEIMPLAIMTSCHOPJES

WINTERHEI, BLOEIENDEVIOLEN,
BEPLANTING VOOR WINTERBAKKEN,
VASTE PLANTEN, BEMESTING,
TUINGEREEDSCHAP, KAMERPLANTEN

ARTIKEL:
MOOIE WINTERPULLOVERS
in diverse moderne dessins
KWALITEIT: 70% acryl/30% wol
PRIJS: slechts 59.-

*£&
SPECIAAL-ZAAK VOOR
HERENMODE^ HERENKLEDING

KfRKOTR.aO • TEL: 13186

Vanaf maandag 24 september

staan wij weer een heel jaar

voor u klaar!

Bakker
v.d.Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3.
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

Vanaf 17 september zijn

YOGA-LESSEN
begonnen onder leiding van een

deskundige lerares.
Het accent ligt op ontspannen bewegen

en ontspanning.
Adres:

Balletschool Marijke Fancher
Oranjestraat 12 - Tel. 1 46 77 / 1 89 81

************************************

Iets te versieren?
Doe het met bloemen
van

BLOEMENHUIS

J. BLUYSDe specialist
in al uw Haltestraat 65-Zandvoort

bloemwerken. Tel. 1 20 60

TE KOOP

Lorentzstraat 8
VRIJSTAAND WOONHUIS

met garage

Ind.: woonkamer met open haard, eetkamer met
plavuizenvloer, balkenplafond, schuifpui naar patio,

keuken, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad.
Vraagprijs f 235.000.- k.k.

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20 b

Schoenen /laarzen die mooi staan
en goed zitten, waar u ook goed

op kunt lopen,
kunt u het beste bij Herman Harms

kopen!

HERMAN HARMS
SCHOENEN
Grote Krocht

VELE NIEUWE NAJAAR/WINTER-
MODELLEN

Op zulke schoenen/laarzen kunt u wel
weereven vooruit l

Inlichtingen:

CEfl/E makelaar/ o.g.

Tel.02507-1 26 14

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
yqora(slhetgpe_d. .
moet zijn.
Haltestraat 16-
Tel. 02507 -1 62 04

Zondags gesloten,
's Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

VERSE

BOUILLABAISE
rijk gevuld,
hele liter 8.75
NOORDZEE
KREEFTJES
1/2kilo.

Dagelijks veel specialiteiten
uit eigen keuken.

8.00

Nog enkele
sublieme

Premie-B koop-
appartementen

2 -kamer appartement
ƒ 108.500.- (v.o.n.)

3-kamer appartement
vanaf ƒ 139.500.-

(v.o.n.)

Aan de Westerparkstraat hoek Hogeweg aan de voet van
de watertoren wordt binnenkort begonnen met de bouw
van 'n subliem appartementen-komplex. Gezien de unie-
ke ligging, de hoge bouwkwahteit en de aantrekkelijke
premie verwachten vij 'n grote belangstelling Vandaar
dat wij u nu reeds aaviseren uitgebreide dokumentatie
aan te vragen
Dus even 'n briefje of telefoontje (tijdens kantooruren)
naar

European Project Con-
sultants b.v. Wamberg
36 1083 C W Amsterdam.
Telefoon O2O-441777.

Stichting
E.V.A.
vraagt vrouwen
deel te nemen aan:

i Assertiviteitskursus
| 10 bijeenkomsten ....' 32.50

Klussenkursus
6 bijeenkomsten 17.50 =

THEMA-AVOND: |
„Vrouwen in Verzet" I
Film: „Het meisje met het rode haar". =
Na afloop gelegenheid tot diskussie. =
Datum: dinsdag 25 september a.s. om 20.30 uur. =
Plaats:'t Vrouwentrefpunt. 5
Adres: voorm. Josina v. d Endenschool, =

NIC. Beetslaan 14. =
Kosten f2.-. =

Voor aanmelding en inlichtingen kursussen: =
Joke d'Hont-Tel. 1 7481 =
Ellen Schoort -Tel. 1 74 74 =

^ EllyBluys-Tel. 1 81 39 |
^limilMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

Te koop aangeboden
WOONHUIZEN

Dr. C. A. Gerkestraat
Kad. gespl.
BENEDENHUIS,
4 kamers, tuin, schuur

f75.000.-

Burg. Engelbertsstraat
WOONHUIS met schuur,
souterrain, 3 verd., 2
keukens f 170.000.-

Fr. Zwaanstraat
Zeer goed onderhouden
TUSSENHUIS met
schuur, c.v. Veel luxe.

f 178.000.-

Inlichtingen:

Mak. Aftema o.g.
Hogeweg 66
Tel. 1 27 15,
b.g.g. 1 4555

TE KOOP

GARAGE
Vraagprijs v.a. f 9.500.- k.k.

Onder het Burg. v. Fenemaplein. •
Garage alléén toegankelijk via toegangs-

deur met sleutel.
Inlichtingen:

Mak. o.g. H. W. Coster BV
Tel. 1 55 31

De muziek brengt een soort genoegen te weeg
waareen mens met buiten kan.

CONFUCIUS (551-479 v. Chr.)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel. l 2307
brengt horloges, klokken en wekkers van zulk een

kwaliteit waar de mens evenmin buiten kan.
Eigen reparatie-atelier,

ook voor antiekreparaties.
Vooraf prijsopgave en volledige garantie.

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
SCHROOTJESPLAFONDS
SCHUIFPUIEN
DAKPANNEN EN VERWIJDEREN
OUDE ANTENNES :
ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

TE KOOP
Passage 3

LUXE 3-KAMERFLAT
met garage
Uitzicht dorp.

Vraagprijs f 145.000.- k.k.
incl. stoffering.
Inlichtingen:

CEfl/E makelaar/o.g.

Tel. 02507 -1 26 14

Als u nog géén 50 bent,
mag u dit niet lezen!
Maar... voor elke 50-plusser is er in

Zandvoort heel wat te doen.

Op initiatief van de ANBO kunt u BRIDGEN
op maandag en vrijdag om 13.00 uur.
KLAVERJASSEN op maandag, woensdag
en vrijdag om 13.00 uur.
ZINGEATpp woensdag om 14.30 uur.
GYMMEN op vrijdag om 11.00 uur.
HANDWERKEN op woensdag om 13.30 uur..
ZWEMMEN op maandag om 11.00 uur in
zwembad „De Duinpan".

Behalve het zwemmen vinden alle aktiviteiten in het
Gemeenschapshuis plaats.

Bridgen, klaverjassen en handwerken zijn gratis.

Iedereen die er een halve eeuw op heeft zitten,
is van harte welkom.

Het bestuur van de ANBO

Stichting Alleenstaanden Randstad

STAR
danst zaterdag 22 september
in „De Krocht" te Zandvoort.

Aanvang 20.00 uur.
Leeftijd v.a. 30 jaar.

Correcte kleding gewenst.
Inlichtingen:

02507 - 1 82 86 en 0& - 35 70 83

VREEBURG & ZN. «
Haltestraat 54 - Zandvoort - Tel. 1 24 51 ̂

^ Septembermaand... <4
RUNDVLEESMAAND! •+

^ Deze week: ^

RIBLAPPEN 1Cnn1
perkilo lU.öU J

Heeft u onze
LASAGNE en MOUSSAKA
al eens geprobeerd?

In verband met onze

VERHUIZING
is onze zaak van maandag 24 sept.

tot en met de

OPENING™o™NIEUWE ZAAK
op 4 oktober

GESLOTEN!
Onze werkplaats is tijdens deze periode

normaal geopend.

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 18 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 1 44 99

,,Hier is hij weer...."
de REKLAME van AART VEER
VRIJDAG EN ZATERDAG

SOEPGROENTE SPeciai
1/2 pond versgesneden en extra gevuld

Heerlijk zoete

ROSAKI DRUIVEN
heel kilo

JAMES GRIEVES
een uitstekende zacht-zure handappel,
3 pond

MAANDAG EN DINSDAG

ZUURKOOL
uit het vat, heel pond..

1.49
•*• i•̂

i

.1.

1.49

0.49

AART
VEER

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 23, Zandvoort, tel. 14404
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CONCLUSIE „OPPOSITIEPARTIJEN
HAARLEM/ZANDVOORT -

Gedeputeerde Staten hebben
nog steeds geen besluit genomen
ten aanzien van het verlenen van
geen bezwaar ex. art. 19, proce-
dure wet RO voor de aange-
vraagde bouwprojecten in Zand-
voort, te weten de Slokkerwonin-
gen, De Schelp en Sterre der Zee.
In afwachting van dit nog te ne-
men besluit wenst het hoofd van

'de milieu-inspectie, dr. H. Co-
pier, nog geen uitspraken te doen
over een eventueel hiertegen in
te brengen bezwaar van zijn in-
spectie.

„Eerst moet het college van GS
haar besluit kenbaar maken, dan pas

Behoud van circuit wordt
uitgevochten over ruggen
kopers ^Slokker'woningen
kan ik overwegen wat mij te doen
staat. Wél heb ik een gesprek gehad
met wethouder Jongsma en zal ikzelf
de plannen terdege bestuderen, zo-
dat ik precies weet wat de artikel 19-
procedure voor deze projecten in-
houdt. Verder kan ik nog geen mede-
delingen doen", is het antwoord van
dr. Copier op de hem gestelde vragen.

Volgens dr. Copier zijn de uitgangs-
punten van GS nu wel bekend, maar
staan deze nog steeds ter discussie.
Zolang er geen definitief besluit ge-
nomen is, wil hij geen mededelingen
aan de pers kwijt.

Na een uitvoerige discussie in de
raadscommissie Welzijn vorige week
dinsdagavond, waar het punt „Slok-

kerwonmgen" op verzoek van Gert
Toonen aan de agenda werd toege-
voegd, trokken de raadsleden Too-
nen, Termes en Van As de conclusie
dat het behoud van het circuit over
de ruggen van de kopers van de Slok-
kerwoningen door het college wordt
uitgevochten.

Door wethouder Jongsma werd dit
bestreden. Hij beloofde alle nodige
stappen te ondernemen om de Zand-
voortse bouwplannen en met name
de Slokkerwonmgen zo spoedig mo-
gelijk te doen laten uitvoeren. Na de-
ze commissievergadering heeft de
heer Jongsma een gesprek gehad met
het hoofd van de milieu-inspectie. De
resultaten van dit onderhoud zijn
nog niet bekend. Noch wethouder
Jongsma, noch dr. Copier willen hier-
oyer iets kwijt. Wél dat men zo spoe-
dig mogelijk tot een oplossing wil ko-
men, het wachten is op de definitieve
besluitvorming van GS.

Extra raadsvergadering
ZANDVOORT - Op dinsdag 16 ok-

tober zal in Zandvoort een extra
raadsvergadering worden ingelast.
Enig onderwerp zal dan zijn woning-
bouw in Zandvoort.

Door de laatste ontwikkelingen
lijkt woningbouw in Zandvoort in
een stroomversnelling terecht te zijn
gekomen.

Vandaag, 27 september wordt door

het college met het bestuur van de
woningbouwvereniging EMM overleg
gepleegd.

De resultaten hiervan zullen in de
commissies AZ en financiën worden
besproken, na de begrotingsvergade-
ring van de commissie financiën op 8
en 9 oktober aanstaande. Daarna
volgt dus de ingelaste raadsvergade-
ring van 16 oktober die om 20.00 uur
begint.

LANGS DE VLOEDLIJN

De alledaagse praat
zonder te handelen,
maar de voortreffelijke
handelt zonder veel
te spreken.

SoebhasjitarnavaJ

„ - ..-

Vondst uit vroeger eeuwen
ZANDVOORT - De gebroe-

ders Gansner hebben zaterdag
de ontdekking van de maand ge-
daan. In aarde afkomstig van
het bouwterrein van het politie-
bureau aan de Hogeweg hebben
zij een aantal scherven gevon-
den. Scherven, die volgens ken-
ners afkomstig moeten zijn van

gebruiksvoorwerpen uit de ze-
ventiende eeuw.

„Men had ons al verteld dat er
vroeger, dus voordat de school
gebouwd werd, op deze plaats
een vuilstort is geweest. Toen de
weikheden dan ook met graven
begonnen, hebben wij onze ogen
wi]d opengehouden, en wat van

De scherven die door de broers Gansner werden gevonden.
(Foto Berlott)

die aarde onderzocht De vondst
hebben wij direct bij de politie
en het Genootschap Oud Zand-
voort gemeld. Volgens de heer
Wagenaar zijn ze afkomstig uit
de 17e eeuw", vertelt Bob Gans-
ner

Omdat de mogelijkheid niet
woidt uitgesloten dat er zich
nog meer gebroken voorwerpen
in de grond van de bouwput be-
vinden, heelt het genootschap
tijdens het afgelopen weekeinde
contact gezocht met de aanne-
mer Men vroeg verloi om gedu-
rcnde het weekeinde \ erdeie on-
derzoekmgen te doen J,]

Deze adviseerde de leden van ^
het genootschap toestemming ;j
te vragen aan de opdrachtgever, j j
architect Leesberg uit Helmond $

Het zat de Zandvoortcrs niet p
mee, want de goedkeuring kreeg cj
men niet. Een woordvoerder van *\
het architectenbureau uit Hel- L
mond zegt dat dit niet zo ver- t;
wonderlijk is, omdat bij even- jS
tuele ongevallen de verantwoor- $
ding bij de opdrachtgever ligt. jl
„Bovendien bestaat nog het "'
theoretische bezwaar van ver- j ^
traging van de bouw", aldus de- $
ze medewerker. '£

Teleurstelling dus bij de Zand- ij
voorters, maar voorlopig heeft ij
men toch weer enige scherven f'
uit vroeger eeuwen, scherven die •'.
nog nader door deskundigen i?
zullen worden onderzocht ^

-*̂ û ;H2rj*as:5K;̂ 33i3̂ asi?!t<

HERSTRUCTURERING CELCIUSSTRAAT BIJNA UITGEVOERD

Verkeersleefbaarheid en veiligheid
krijgt prioriteit van het college

Werknemers leggen de laatste hand aan deze verkeersgeleider. Foto Berlott.

WATER-
LSTANDEN-

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week: (met de in-
gang van de wintertijd is rekening ge-
houden):
Datum
37 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.
lokt.
2okt.

'3 okt.
4okt.

HW
05.20
06.09
06.51
06.32
07.18
08.22
09.48
11.14

LW
01.22
02.02
02.39
02.14
02.51
03.38
04.47
06.16

HW
17.50
18.30
19.07
18.44
22.33
20.52
22.26
23.57

LW
13.34
14.15
14.55
14.26
15.02
16.01
17.29
19.01

Maanstanden: l oktober EK 22.53
uur.
Doodtij: donderdag 4 oktober NAP +
52 cm.

Weldoener
verwijderd

ZANDVOORT - De politie heeft
op verzoek van de directie van een
opvangcentrum aan de boulevard
Paulus Loot, een „hulpverlener" ver-
wijderd. Deze 54-jarige Zandvoorter
voelde zich geroepen de bewoners
van dit opvangcentrum met raad en
daad terzijde te staan. Het resultaat
van zijn bemoeienissen was dat de
bewoners juist door zijn hulp in moei-
lijkheden kwamen. De directie stelde
geen prijs op zijn aanwezigheid en
verzocht hem te gaan, doch de Zand-
voorter weigerde te vertrekken. De
politie heeft hem met zachte dwang
naar buiten gekregen en proces-ver-
baal opgemaakt wegens huisvrede-
breuk.

ZANDVOORT - Momenteel
wordt onderzocht om in de Oran-
jestraat, Swaluëstraat en op het
Gasthuisplein te komen tot één-
richtingsverkeer, terwijl in sa-
menhang daarmee de wenselijk-
heid van beperking van de par-
keermogelijkheden wordt onder-
zocht tussen het Raadhuisplein
en de zuidelijke toegang tot het
parkeerterrein van de Dagmarkt.

In voorbereiding zijn de recon-
structie van het kruispunt dr.
Gerkestraat/Tolweg, een aanpas-
sing van het trottoir Burgemees-
ter Engelbertsstraat ter hoogte
van het Wagenmakerspad en een
betere bereikbaarheid op de
Boulevard Barnaart voor kam-
peerterrein De Branding.

Dit alles vormt een onderdeel
van het beleid dat ingezet is te
komen tot een grotere verkeers-
leefbaarheid en veiligheid in
Zandvoort, een beleid dat met
kracht door het college zal wor-
den voortgezet. Aldus de nota
van aanbieding.

Bovendien zuilen in de komende
jaren plannen worden voorbereid die
in het belang van de voetgangers en
fietsers zullen zijn. Zo wordt gedacht
aan een fietsstrook aan de oostzijde

Onweer,wind en regen,deren ons niet..
ZANDVOORT - Toch nog ruim driehonderd vol-

wassenen en kinderen hebben zondag deelgenomen
aan een wandeltocht door de Amsterdmse waterlei-
dingduinen. Een wandeling die werd georganiseerd
door de Lions Club uit Zandvoort, waarvan de op-
brengst geheel bestemd is voor het SOS kinderdorp
Bylakuppe in India.

„Ruim vijftienhonderd gulden hebben wij overge-
houden, dat is ongeveer eenzelfde bedrag als het vorig
jaar. Wij hadden natuurlijk de strop dat de weersver-
wachtlng voor het afgelopen weekeinde abominabel
slecht was, desondanks kun je dan zeggen „het is nog

meegevallen", zegt Harry Pot een der organisatoren.
Vijftienhonderd gulden dus' voor het verre warme

India, uit een koud, nat Nederland waar ouderloze en
verlaten Tibetaanse kinderen in het dorp Bylakuppe
van kunnen profiteren.

De Prix d'Humanité die jaarlijks door de Zand-
voortse afdeling van The Lions wordt toegekend,
wordt dit jaar op 10 november uitgereikt in Hülegom
in Treslong.

Het beeldje dat Herman van Veen, die dit jaar voor
deze onderscheiding in aanmerking komt, zal ontvan-
gen, is opnieuw vervaardigd door de Bentveldse kun-
stenaresse Bep Sturm v.d. Berg.

Hagel en sneeuw, onweer, wind en regen, deren ons niet, wij kunnen er wel tegen.
Een liedje dat door deze groep deelnemers uit Dongen N.Br. zondag best gezongen had kunnen worden.

(Foto: Frans Jongen).

van de Boulevard Paulus Loot, be-
perkt éénrichtingsverkeer m ver-
schillende straten, sluisjes op het
fietspad Boulevard Barnaart ter
voorkoming van parkeren op de fiets-
en voetpaden.

Overwogen wordt ook de omgeving
van de Diaconiehuisstraat te verbe-
teren, een groot bezwaar is dat daar
zo weinig ruimte is, in de meest let-
terlijke zin.

Gerealiseerd
In de nota van aanbieding wordt

eveneens gewezen op het aantal ver-
keersverbeteringen dat het afgelopen
jaar is gerealiseerd. De herinrichting
van het kruispunt Grote Krocht/Ho-
geweg/Haarlemmerstraat en die-van
het Gasthuisplein, heeft het college
als positief ervaren.

Momenteel wordt de laatste hand
gelegd aan de verkeersverbetering in
de Celciusstraat.

Hier zijn een aantal verkeersgelei-
ders aangebracht (vluchtheuveltjesi
met duidelijke markering. Deze
vluchtheuvels markeren tevens drie
oversteekplaatsen. Deze verkeersge-
leiders liggen ter hoogte van de Rein-
wardstraat; bij het Winkelcentrum
en bij de kruising Celciusstraat/Fle-
ming/Lorentzstraat.

Van de Fleming- en Lorentzstraat
is een deel van het trottoir verwij-
derd, zodat deze straten een vloeien-
der verloop hebben.

De versmallingen in deze lange
rechte straat zijn bedoeld om de au-
tomobilist te dwingen wat gas terug
te nemen, het resultaat hiervan moet
zijn dat ook de verkeersveiligheid
wordt verhoogd.

Voetgangers kunnen nu veilig over-
steken bij de diverse vluchtheuvels,
terwijl voor de fietsers een markering
is aangebracht. Nog wel geen echt

fietspad dus. maar wel een duidelijke
streep waarover het snelverkeer
geacht wordt niet te rijden.

Door het college wordt momenteel
nagegaan hoever het technisch en
ruimtelijk mogelijk is het nog te ma-
ken vrijliggende fietspad langs de
Linnaeusstraat door te trekken tot
de Zeemansstraat.

Parkeren
De parkeerruimte aan de Celcius-

straatzijde bij het winkelcentrum is
verdwenen, om plaats te maken voor
stoepprofielwijzigingen. Parkeer-
ruimte is er echter voldoende aan de
Professor van de Waalstraat, terwijl
op de hoek van de Celciusstraat en
de Pasteurstraat nog wat parkeer-
ruimte zal komen.

Parkeren is m het dorpscentrum
het laatste jaar verminderd. Volgens
de nota van aanbieding is nu een
plan voorbereid om tot verdubbeling
van het aantal parkeerplaatsen op de
Pnnsesseweg te komen. De aanpak
van de parkeerproblematiek op grote
schaal, zoals deze is aangegeven in de
„Bestuurlijke aantekeningen" (ont-
werp structuurplan) zal voorlopig
nog niet gerealiseerd worden.

Als overgangsmaatregel wordt nu
overwogen op het parkeerterrein
Pnncesseweg al dan niet in samen-
hang met het Zwarte Veld geheel of
gedeeltelijk parkeermeters/automa-
ten te plaatsen.

Momenteel is voor de herstructure-
nng van verschillende knelpunten
een bedrag van ƒ 100.000,- op het in-
vesteringsplan opgenomen.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

„Rambo" gepakt
ZANDVOORT - De 14-jange en

15-jarige Zandvoortse jongens die
hebben bekend een groot aantal dief-
stallen te hebben gepleegd in scholen
en clubgebouwen, blijken ook dege-
ncn te ujn, die de ravage aanrichtten
in het clubhuis aan de Linaeusstraat.
In dit gebouw vernielden ze de decors
die onder meer bestemd waren voor
de kinderoperette Jong Zandvoort en
lieten hier hun visitekaartje „Rambo
was here" achter. Van de door de ver-
dachten ontvreemde goederen is
slechts een gering deel terecht.

Politie vindt
gewonde man

ZANDVOORT - Een 70-jarige
Zandvoorter is op maandag 17 sep-
tember door de politie liggend m de
Louis Davidsstraat aangetroffen met
een hoofdwond. De gewonde man is
door de politie naar een dienstdoen-
de arts overgebracht. Gelukkig kon
de Zandvoorter later weer op eigen
kracht naar huis.

Dranghekken
waaien om

ZANDVOORT - De dranghekken
die geplaatst stonden op de Celsius-
straat voor de aanleg van de vlucht-
heuvels, zijn op vrijdag 21 september
omgewaaid. Hierdoor ontstond een
gevaarlijke verkeerssituatie. De fir-
ma die de dranghekken had ge-
plaatst werd hiervan op de hoogte ge-
bracht. Inmddels zijn er borden ter
beveiliging aangebracht.

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

reserve-
bezorg(st)ers

om in te vallen bij ziekte
en vakanties.

Tel. 1 71 66

De nieuwe oversteekplaats bij het winkelcentrum in de Celciusstraat. Duidelijk zichtbaar waarom de automnbilis-
ten niet met gas op de plank deze straat kunnen „nemen". Foto Berlott.

Hoofdverdachte
valse GP-kaarten
aangehouden

ZANDVOORT - Door de Zand-
voortse politie is de hoofdverdachte
in de affaire met de valse Grand Prix-
kaarten vorige week aangehouden.

In znn auto werd nog een aantal
kaarten, alsmede een deel van de
„administratie" van de verkoop aan-
getrolfen.

In verband hiermee zijn eveneens
een 20-jarige Zandvoorter en een 31-
jarige man uit Den Helder aangehou-
den. De jeugdige Zandvoorter heeft
bekend valse kaarten te hebben ver-
kocht, terwijl de man uit Den Helder
toegaf in een Zandvoorts horecabe-
drijf valse kaarten te hebben ge-
kocht.

Het onderzoek duurt nog voort, er
worden nog meerdere aanhoudingen
verwacht

Wel gegeten,
niet betaald

ZANDVOORT - Een onbekende
vrouw is op vrijdag 21 september
weggelopen uit een restaurant in de
Kerkstraat, zonder te betalen. De
vrouw had voor een bedrag van
ƒ 43,20 geconsumeerd. Men heeft de
vrouw niet kunnen achterhalen.

Zandvoort;!
IMieuwsbSai

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

. . -X

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar / 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad f^\
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Meer fietsen beschikbaar
Het gaat nog steeds goed met de

fiets m Nederland. Dat blijkt onder
meer uit zojuist beschikbaar geko-
men cijfers met betrekking tot de
eerste zeven maanden van dit jaar. In
deze periode zijn in totaal 735.000
nieuwe fietsen beschikbaar gekomen
voor de binnenlandse markt tegen-
over 643.900 stuks in dezelfde maan-
den van 1982; een stijging van ruim
147(. De binnenlandse produktie
daalde licht van 594.000 stuks in 1982
tot 589.000 eenheden in 1983. De uit-
voer steeg in genoemde periode van
ruim 180.000 tot bijna 182.000 fietsen.
Een belangrijke groei van circa 427r
maakte de import door. Tegenover
de 230.000 eenheden van 1982 ston-
den er in de eerste helft van dit jaar
ruim 328.000. Opmerkelijk is daar-
naast de grote vraag naar gebruikte
fietsen, een vraag waaraan door de
fietsenhandel nauwelijks is te vol-
doen. De indruk bestaat dat vooral
de angst voor fietsdiefstal veel ko-
pers voor een tweedehandsfiets doen
kiezen.

Staatssecretaris wil normen voor
fietsverlichting'

,,Om tot een betere fietsverlichting
te komen, wil ik gaarne mijn mede-
werking verlenen aan het totstand-
komen van normen voor fietsverlich-
ting. De fietsverlichting moet worden
aangepast aan de nieuwste inzichten
en de huidige stand van de tech-
niek". Dit zei staatssecretaris Scher-
penhuizen van Verkeer en Water-
staat bij het begin van een door de
ANWB georganiseerde actie voor zij-
reflectie van fietsen. Wat die reflectie
betreft merkte de staatssecretaris op
dat er behoefte is aan voorzieningen
die de zichtbaarheid van de fiets ver-
hogen „zonder de berijder uit te put-
ten". Hij zei optimistisch gestemd te

zijn over de invoering van zijreflectie
van fietsefn, daarbij openlatend op
welke wijze dat zal moeten gebeuren.
„De industrie," aldus de staatssecre-
taris „heeft zeer goede produkten
ontwikkeld. Ik wil graag het mijne
doen om een algehele invoering te
bespoedigen."

Help buitenlandse vrouwen op de
fiets

Nederlanders worden op de fiets
geboren. Dat wordt in het buitenland
vaak gezegd en daar lijkt het ook wel
een beetje op. Iedereen in Nederland
kan fietsen en dat gaat van jongsa-
faan moeiteloos. Buitenlanders, en
dan uit landen waar de fiets minder
algemeen is, hebben doorgaans heel
wat meer moeite om te leren fietsen,
maar als je van plan bent in Neder-
land te blijven moet je je die kunst
natuurlijk eigen maken. In verschil-
lende Nederlandse gemeenten heb-
ben vrouwen daarom het initiatief
genomen om hun buitenlandse sek-
segenoten op de fiets te helpen door
het geven van een fietscursus. Zo
ging onlangs in Ede zo'n cursus van
start, speciaal voor Turkse en Marok-
kaanse vrouwen. Als je je in de Ne-
derlandse samenleving wil integre-
ren, moet je ook kunnen fietsen, an-
ders hoor je er niet bij. Zo'n fietscur-
sus is letterlijk een mooi opstapje.

Toeristische fietspaden verdienen
meer aandacht

De aanleg en het onderhoud van
toeristische fietspaden is in ons land
lange tijd een zaak geweest van parti-
culier initiatief. Daarvoor werden
fietspadenverenigingen opgericht, de
eerste in 1906 in Meppel met de geen
twijfel overlatende naam „Het Fiets-
pad". De meeste van de toen nog

bestaande fietspadenverenigingen
gingen in 1933 een samenwerkings-
verband aan met de oprichting van
de Federatie van Nederlandse Rij-
wielpad Verenigingen. Deze federatie
vierde dit jaar haar vijftigjarig be-
staan en deed dit onder meer met een
zojuist verschenen boekje „Het fiets-
pad voor vrije fietsers", waarin ver-
teld wordt over het verleden, heden
en toekomst van het toeristisch fiets-
pad in Nederland. Hoewel de directe
bemoeienis van de fietspadenvereni-
gingen met aanleg en onderhoud van
toeristische fietspaden steeds kleiner
is geworden, hebben deze verenigin-
gen hun zin niet verloren. De Federa-
tie ziet dan ook voldoende werk voor
de toekomst om te blijven ijveren
voor deze zo nuttige en noodzakelijke
voorzieningen voor recreatieve fiet-
sers. Dat is vastgelegd in de toe-
komstvisie in het genoemde boekje,
dat voor vijf gulden verkrijgbaar is
bij de Federatie van Nederlandse Rij-
wielpad Verenigingen, p.a. Ge-
meen tehuis Putten.

Fietsen op zonne-energie
Je hoeft geen tijger in je tank te

stoppen, maar je kunt volstaan met
een zonnecollector op je fiets. Dat is
de mening van de nu 71-jarige En-
gelsman Alan Freeman. Hij bouwde
een speciale fiets met boven stuur en
voorwiel een zonnepaneel met 96 cel-
len. De hierdoor verkregen energie
wordt opgeslagen in een batterij die
voor aandrijving van de fiets kan
worden benut. De fiets haalt hiermee
een snelheid van vierentwintig kilo-
meter per uur en de volle batterij is
goed voor een afstand van achten-
veertig kilometer.

De fiets als slankmaker
De fiets is niet alleen milieuvrien-

delijk, snel en goedkoop, maar ook
een goed middel om slank te blijven
of te worden. Hoewel deskundigen
over dit laatste het lang niet altijd
eens zijn, zijn er experts die hier
heilig in geloven. Zij hebben uitgere-
kend dat iedere dag drie kilometer in
matig tempo fietsen al een vetverlies
van zes kilo per jaar met zich mee-
brengt. Wie iedere week vier keer
dertig kilometer fietst kan op een
gewichtsverlies van een pond per
week rekenen, al moetje dan natuur-
lijk niet extra gaan eten. Afgezien
hiervan zijn vrijwel alle deskundigen
het er wel over eens dat fietsen ge-
zond is omdat het een gunstige in-
vloed op de conditie en het weer-
standsvermogen heeft. Wie wil gaan
trimmen op de fiets kan het boekje
„Fit door fietsen" worden aangera-'
den, dat door overmaking van ƒ 8,20
op postgirorekeningnummer 234567
kan worden aangevraagd bij stich-
ting Fiets in Amsterdam. Hierin veel
nuttige adviezen en tips en ook trai-
ningsschema's voor verschillende fit-
heidsgroepen en leeftijden.

Eens iets heel anders
Varen en fietsen is een combinatie

die steeds meer „in" raakt. Iets heel
bijzonders en nu eens iets heel anders
is een fietscruise, die van 8 tot en met
21 december a.s. in het Middellandse
Zeegebied wordt georganiseerd. Van-
uit Toulon worden havenplaatsen
aangedaan in Italië, Griekenland,
Turkije, Israël en Egypte en vanuit al
die havenplaatsen worden speciaal
uitgezette fietstochten gemaakt. le-
dereen kan zijn eigen fiets meene-
men, maar desgewenst wordt voor
een nieuwe fiets gezorgd. Al naar
gelang de hut die je kiest, betaal je
voor de geheel verzorgde reis een
bedrag dat schommelt tussen ƒ 1975,-
en ƒ 3495,-. De cruise wordt georgani-
seerd door het tweemaandelijkse
tijdschrift „Fiets" in samenwerking
met het reisbureau Holidays en Crui-
ses. Voor inlichtingen en boekingen
kan men terecht bij: Fiets, Postbus
937,1000 AA Amsterdam.

Fiets doet het goed in Frankrijk
De Franse fietsenindustrie heeft

sinds de Tweede Wereldoorlog voort-
durend in de lift gezeten. Werden in
1945 een half miljoen fietsen in
Frankrijk geproduceerd, in 1948 was
dit aantal al opgelopen tot een mil-
joen. In de jaren vijftig en zestig
zakte de vraag wat in, maar sinds
1968 is er weer een sterk stijgende
lijn. In 1972 overschreed het jaarlijk-
se produktiecijfer voor het eerst de
twee miljoen. 1980 was, evenals in
veel andere landen, een recordjaar
met een produktie van 2.776.100 nieu-
we fietsen. Dit aantal is weer wat
teruggelopen, maar ook in 1982 wer-
den er nog meer dan twee miljoen
Franse fietsen vervaardigd. De be-
langstelling voor Franse fietsen is
ook in andere landen redelijk groot
en is in Nederland de laatste jaren
sterk toegenomen.

Fietsplezier is afhankelijk van goed
passende fiets

„Fietsen moet plezier geven en het
lichaam niet extra belasten. Mens en
fiets moeten harmonieus samenwer-
ken, pas dan zijn de positieve uitwèr-
kingen van deze vorm van vrijetijds-
besteding goed merkbaar"., aldus
prof. dr. Wodick, de leider van het
sportmedische onderzoekingsinsti-
tuut van de universiteit van Ulm.
Professor Wodick wijst er verder op
dat een fiets zo exact mogelijk op de
lichaamsmaten moet zijn afgestemd.

Ook fietsenfabrikanten houden daar
rekening mee. Het aanbod van fiet-
sen is zo gevarieerd dat vrijwel ieder-
een een fiets naar maat in bezit kan
krijgen. Van belang is daarbij vooral
de grootte van het frame, hoogte en
stand van zadel en stuur, de afstand
tussen zadel en stuur en de lengte
van de cranks.

Te veel fietsen op Spiekeroog

Te veel fietsen, dat hoor je niet
vaak. Maar toch heeft het Duitse
Waddeneiland Spiekeroog daar de af-
gelopen zomer problemen mee ge-
had. Zoveel toeristen namen hun
fiets naar dit kleine eiland mee, dat
de dorpskern erdoor verstopt raakte.
Daarom wordt verzocht in het ko-

mende jaar de fiets maar liever niet
mee te nemen om de voetgangers wat
meer ruimte te gunnen.

Fiets en tent een ideale combinatie
Fietskamperen raakt steeds meer

in en niet alleen in Nederland. Naar
schatting van de Duitse Camping-
club zijn in 1983 ongeveer 500.000
overwegend jonge toeristen in de
Duitse Bondsrepubliek er met de
fiets en tent op uit getrokken. Ook
voor weekend toerisme blijkt fiets en
tent en dan vooral in de zomermaan-
den een ideale combinatie te zijn.
Verwacht wordt dat het fietskampe-
ren in 1984 een ware hausse zal wor-
den. Uitgeverij Helmond in Helmond
is daar meteen ingesprongen en
komt in maart a.s. met een boek
„Fietskamperen" op de markt, ge-
schreven door Paul Aandewiel, die
hierin veel voorlichting over dit on-
derwerp heeft samengevat.

Dienstfietsen voor de politie
De rijkspolitie heeft uitgerekend

dat het weer invoeren van de dienst-
fiets een besparing van één miljoen
gulden kan opleveren met het bijko-
mende effect dat de fietsende agent
dichter bij het publiek komt te staan
en beter aanspreekbaar is. Op het
ogenblik ontvangen 6600 rijkspolitie-
mensen een maandelijke fietsvergoe-
ding van ƒ 19,-. Afschaffing van deze
vergoeding levert vijf miljoen gulden
per jaar op. De commissie, die zich
hierover buigt, is er voor dat 2300
dienstfietsen worden aangeschaft De
betrokken bonden gaan akkoord met
dienstfietsen, mits deze fietsen v'an
een versnelling zijn voorzien, want
ook de politie moet vlug uit de voe-
ten kunnen.

"Vrijwillige Hulpverleniri'§v

Ï7373

FAMILIEBERICHTEN

Enige en algemene kennisgeving

Heden is tot onze diepe droefheid, na een langdurig
moedig gedragen lijden, van ons heengegaan, mijn
huisgenote en onze dierbare vriendin

Loes Lagers
weduwe van J. van der Meer

m de ouderdom van bijna 82 jaar.

Haarlem,
L.F van Loo

Zandvoort,
zuster E. de Beer
zuster F.G. Snijders
mevrouw G.M. Egas-Kroese

Haarlem,
Leny, Vera, Lama
Wanda en Leo Buis

Zandvoort. 25 september 1984
Het Huis in de duinen
Herman Heijermansweg l
Correspondentie-adres.
L.F. van Loo,
Frans Halsstraat 19, 2021 EG Haarlem

Gelegenheid tol afscheidncmen donderdag van
15.00 tot 16.00 uur in de aula van het Huis in de
duinen.

Vrijdag 28 september zal er om 13.15 uureen rouw-
dienst worden gehouden in de aula van het Huis in
de duinen, waarna om 14.30 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld

Met droefheid geven wij kennis dat heden plotseling
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze broer,
schoonzoon, zwager en oom

Henk van der Snee
echtgenoot van Elisabeth Maria Louisa Pauwels

op de leeftijd van 60 jaar.

Uit aller naam:
E. M. L. VAN DER SNEE-PAUWELS

2041 SB Zandvoort, 25 september 1984
Lorentzstraat 38

'De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zand\oort.
Bezoekuren: donderdag en vrijdag van 16 00 tot 16.30

uur en van 19.00 tot 19.30 uur ,
zaterdag van 16.00 tot 16.30 uur.

De crematie zal plaatsvinden op maandag l oktober a.s.
om 13.00 uur in het crematorium te Velsen.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie m de
ontvangkamer van het crematorium.

Vertrek vanaf de Poststraat om 12.15 uur .

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Tel.1 53 51 of 023 - 33 19 75

S Sport overdag ... •
l Reeds 27 jaar in

•Sport Center Wim Buchel
i

alle te beoefenen sporten tegen zeer
aantrekkelijke tarieven.

SQUASH, overdag 10.- korting op een baan

l KEEP FIT GYMNASTIEK met muziek
voor dames, iedere donderdagmorgen 9.15 uur.

JEUGDJUDO leeftijd 5, 6 en 7 jaar,
per oktober nieuwe club op VRIJDAGMIDDAG 15.30 uur.

Tel.1 3965/1 5829
IBHHMBBBBBBHBBBBBBHBBBBI

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht28-Zandvoort

Op zaterdag 6 oktober kunt u
bij ons

OP DE FOTO MET UW
HUISDIER

De fotograaf is v.a. 11.00 uur aanwezig.
Op vertoon van deze advertentie

krijgt u van ons een bon met verdere
gegevens.

dlbevo

TEHUURAANGEB.
per 1 okt.:
1. ETAGE

best. uit: woonk., slaapk.,
keuken ingericht, douche,

toilet, eigen ingang.
2. ETAGE

best. uit: woonk. m. bal-
kon, slaapk., keuken in-

gericht, luxe badk. +
toilet.

Prijs f 800.- p. mnd.
per etage incl. g/w/l.

1 maand borg.
Voor beslist nette mensen

(geen kinderen!,
Tebevr.:
C. P. BOS

tel. 02507 -1 85 27
of 1 53 81

MODESHOW
HERFST/WINTER

1984/1985
wordt u aangeboden door

BONTMODE „LADY MODERN"
Anegang 21 - Haarlem -Tel. 32 14 24

en

MODEHUIS
NIEUW HOLLAND

Anegang 2 - Haarlem - Tel. 32 10 75
in

Soc. Duysterghast
ZAIMDVOORT

op woensdag 3 oktober a.s.,
aanvang 20.00 uyr.

Toegangsprijs f5.-
(koffie-complêt)

Kaarten verkrijgbaar bij bovenvermelde
modezaken te Haarlem,

Soc. Duysterghast en
bij de bekende voorverkoopadressen

te Zandvoort.

Wij ontmoeten u gaarne
op 3 oktober.

U zult verrast zijn van
onze modieuze modellen.

HAD U ALLANG WILLEN
LEREN KLAVERJASSEN???
DAN IS DIT UW KANS!
De vereniging

VROUWEN VAN NU
biedt u die gelegenheid.
Kom kennismaken tijdens onze kontakt-
ochtend op
dinsdag 2 oktober a.s.
om 10.00uurin
Hotel Zomerlust, Kosterstraat.
Verder houden wij ons bezig met o.a.:
• ENGELSE en FRANSE LES
• BRIDGE
• BLOEMSCHIKKEN (in januari)
• MAANDELIJKSE EXCURSIES
• DIVERSE LEZINGEN
• MUSEUMBEZOEK
• POPPEN MAKEN (in januari)
en nog veel meer, teveel om hier op te
noemen.
KOM ZELF,
U BENT VAN HARTE WELKOM!!!
Tel. informatie bij: mevr. De Leeuw 1 60 85-
mevr. v. d. Baan 1 9448-mevr. Visser 1 56 18

KARL GRANNETIA
GELDLENINGEN
ÏELD LENEN NIET DUUF

leensom
in V: dag
gereed

5.000
10.000
15.000
20.000

'25.000

145.93
282.44
414.72
548.49
680.80

60
mnd.
124.95
239.60
350.76
463.29
575.70

178.06
259.48
337.30
363.44

Effectief
rente
% P.j.

(16.45)
(15.33)
(14.71)
(14.41)

Ie en 2e hypotheken tot 100% mogelijk.
Informeer eens vrijblijvend.

[Postbus 247 - 2040 AE Zandvoort. Tel. 02507-12150.

Stichting Alleenstaanden Randstad

STAR
organiseert

zaterdag 29 september in
„De Krocht", Zandvoort

een

GEZELLIGE DANSAVOND
Toegang v.a. 30 jaar, ook voor paren.

Correcte kleding gewenst.
Inlichtingen:

02507 -1 82 86 / 023 - 35 70 83

DANSEN
in

RESTAURANT LIDO
Boulevard BarnaartIO

10 lessen 50.-
Er is nog plaats voor 5 dames

en 4 heren.
Aanvang: zaterdag 29 september 19.45 uur.

Tel. 02507 -1 43 01 of 1 85 58

SWALUESTRAAT24

MODERN WOONHUIS
(bouwj. '78 ), voorz. v. c.v.-gas, dubbele
beglazing en isolatie, in uitstekende staat

van onderhoud.
Ind. souterrain: 3 slaapkamers, waarvan één met kasten-
wand; beg. grond: entree, woonkamer met balken-
plafond, open haard en 'open keuken; 1e etage: 2
slaapkamers, badkamer, douche/toilet.

Vraagprijs f 195.000.- k.k.
Inlichtingen:

MAK. O.G. H. W. COSTER BV
Tel. 1 55 31

WEEKMEDIA OP.
MICROFICHE
Bel nu voor een

abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

DE NIEUWE OPEL KADETT
OPEN HUIS-SHOW

t/m 29 september

van lenf autobedrijven zandvoort
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 -1 53 46
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KUNSTGEBITTENREPARATIES SCHILDERWERK TAPIJTHEERLIJKE

VULKOEKEN
GEDIPLOMEERD

PEDICUREAUG. v. d. MME
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

KOMT AAN HUIS
Ook 's avondsR. v. d. Werff

Tolweg 6-Tel. 1 5001

Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 151 86
A. RITMAN

Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -143 65

iiauwMiauw 6 borden
2W1MIM

kippesoep
Goed voor 0.3 liter

heerlijke jus

KIPPEof GROENTESOEP
elk pak

goed voor
6 borden

BRUIN

iini
1.29

i

\ voor een lekkere
kop warme-of
koude chocolade-
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TE HUUR
AANGEBODEN:

garage
v. Galenstraat,

95.- p m
Inlichtingen

Mak. o.g.
H. W. Coster BV

Tel 1 55 31

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7 Zandvoort

Tel 02507 1 23 27

RUIME GESTOFF.

ZIT/SLAAP-
KAMER
mcl gebr

375.- all-m

Tel. 02507 -1 21 50

ALLEENSTAANDE
DAME

v middelbare leeftijd
zoekt een

VRIJE ETAGE
m nette, rustige

buurt
Omg Bentveld

Tel. 1 26 07

TE HUUR
voor perm , event

tijdelijk

KAMER
voor jonge vrouw of

jongeman,
met c v en douche

Tel. 1 48 01

GEVRAAGD
IN ZANDVOORT:

WOQIM-
RUIMTE

voor 2 pers
met gebruik
van keuken

Tel. 020-93 22 27

Piano- en

blokfluitlessen

doorgedipl lerares

Inl.-tel 18486

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

G. Kol
Schuitegat 7

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Ook voor kle neen
fjrot(,tnsmallL. en
brede VOL ton
B lderd|kstr 69
A iistc da n W
Ttl 124193 129465

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23
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WIJ LUIDEN DE BEL
VOOR DE LAATSTE RONDE!

Inderdaad ongeveer een jaar nadat de plannen voor onze nieuwe winkel definitief werden, is
de finale van een spannende periode ingeluid en zijn wij zeer verheugd u te kunnen mededelen,
dat wij gaan verhuizen van ons vertrouwde pand aan de Haltestraat 18 naar ons geheel
NIEUWGEBOUWDE WINKELPAND aan dezelfde

HALTESTRAAT NUMMER 31.

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit nodigen wij
u uit, om op DONDERDAG 4 OKTOBER a.s. om 4
uur 's middags, de

feestelijke opening
bij te wonen, waarbij diverse PROMINENTEN uit
de wielersport aanwezig zullen zijn zoals:

Jan Janssen,
Rini Wagtmans,
Wout Wagtmans,
Cees Stam, etc.

Tevens houden wij op VRIJDAG EN
ZATERDAG, 5 en 6 OKTOBER

„OPEN HUIS'
zodat u in de volle gelegenheid zult zijn onze
nieuwe winkel te bewonderen.

LET OP!
T.g.v. de opening staat een GAZELLE FiETS geëtaleerd, bepakt
met tassen boodschappen.
Als u het juiste, of bijna juiste gewicht raadt, incl. de boodschappen,
is deze fiets voor u!

Volgens mij weegt de fiets incl.
boodschappen

gram

naam:

adres: '

W tel.:
"y3 * Bij meerdere goede

J oplossingen wordt de pn/s in
l waardebonnen verdeeld.

S.v.p. coupon invullen en bij ons
inleveren tijdens de „open dagen",
tot uiterlijk zaterdagmiddag 4 uur,
daarna zal direct de uitslag bekend
worden gemaakt.

VERSTEEGE
WIELERSPORT

Haltestraat 31 - Zandvoort.

,Er gebeurt méér
in de Raadsheer

Elke donderdagavond
in september

Live muziek
„café de Raadsheer"

Dorpsplein 2
Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenptein - Tel. 1 50 68 / 1 3812 /1 2518

Deskundig gdvies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER!
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

Uitgerust en wel staan wij weer
het hele jaar voor u klaar!

Met ons is ook ons

heerlijke volkorenbrood
weer terug,

met en zonder sesam.

HERBERG (
'fBoeckaniersnest

biedt u gelegenheid voor:
een drankje aan de bar of op het terras
gezellig lunchen of dineren in
het a la carte restaurant
recepties en partijen
fondue- en barbecue-party's
vergaderruimte en koffietafels
dans- en feestavonden
verenigingsfeesten
presentaties, shows en expositieruimte

BRUIDSPAREN, indien u uw bruiloftsfeest door ons
l^* laat verzorgen ontvangt u van 't Boeckaniersnest een

WAARDEVOLLE ATTENTIE

\ AANTREKKELIJKE PRIJZEN EN MENU-
) SUGGESTIES.
\ ZALEN VAN 20TOT80 PERSONEN.
/ TOTAALCAPACITEIT: RUIM 300 PERSONEN

Franse keuken, seafood, pannekoeken, speen- -j3f
; varken, warme en koude buffetten, seizoen- ^-va

"' specialiteiten. Uitgebreide uitbreng- en party- '-$.ï,
service. ^T-f

Ruim parkeerterrein.

Zandvoortselaan 187
Tel.02507-1 24 01 of 1 80 15

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507 - 1 88 72 / 7 57 05

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Maak het binnen
gezellig

met bloemen van
BLOEMENMAGAZIJN

„Erica"
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

De specialist
in al uw

Iets te versieren?
Doe het met bloemen
van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

ï bloemwerken. Tel. 1 20 60

giifiniiiJiiuiiiiiiiiiimiiiminimmB

l FOTO QUELLE |
= Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig =
= afdrukken en =
= ontwikkelen =
= DROGISTERIJ i

| MOERENBURG I
l Haltestraat 8 |

Zandvoort =

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
«HAUTE CUISINE«

in het centrum van Zandvoort
W1LDSPECIALITEITEN

Primeurs • Nouveautés • Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

Zon veelzijdige a
vindt u alleen bij

raiault dealer

De Renault 11 staat klaar voor een proefrit.
De Kenaull II Keu lemperanicim olie \\agcn \\aann hel \lssloere diesel ol als superlu\cT\KKIcclronic. Drie-tol
uiU'rsl coinlortabel rijden is Kigcntijdsxan siijl.gebomul \ijldeurs. Als lelie82 pkGTX ol mei 103 pk pureï'tirbo
naar de nonnen \an morgen en /eer bescheiden in \er- powereneenacceleralievcrinogeinan O lol l()()kin/h in
bmikeiionderlioud. DeRenault II \eel/,i|(li«lolen mei 9 seconden. De Kenaull II. Breed uitgemeten in eomlorl,

/,o\\ el \oor bestuurcleralspas-
sagiers. Kn ruim berekend op
bagage. Overtuig u/,oll in een
ongekend comlorUibele

prochil Kn dal kan alleen bij de Kenaull dealer.
Kenaull II is le\erbaar va. f 18.675-

RenaulL, de permanente evolutie.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg, v. Alphenstraat 2a7 Tel. 02507-13360.
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VERPLEEGHUISPLAN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG KENNEMERLAND
KENNEMERLAND - De Verpleeghuizen Janskliniek en

Zuiderhout zullen in de toekomst behoorlijk „uitgedund" moeten
worden. Nu heeft men daar zes patiënten per kamer, dat is te veel.
Het betekent namelijk dat de patiënten geen privacy hebben, en er
amper plaats is om eigen meubeltjes of spulletjes mee te nemen en
dat er geen plekje is waar men zich met het eigen bezoek kan terug-
trekken.

Voorgesteld wordt door het bestuur van de Provincie Npord-Hol-
land, (Gedeputeerde Staten) om in deze verpleeghuizen twintig bed-
den te laten vervallen, zodat er kleine patiëntenkamers komen.

18

t

Ook bij Overspaarne (waar in de
toekomst de patiënten van de Cla-
rakliniek (35) naar toe zullen verhui-
zen) zal men bedden moeten inleve-
ren. Momenteel zit Overspaarne nog
in een semipermanentgebouw in
Schalkwijk met 106 patiënten. Bij
nieuwbouw zal dit aantal terugge-
jracht moeten worden naar 93. 35
mensen in een kleine huiskamer is
volgens GS veel te veel. Niet overwo-
gen wordt om het aantal dagbehan-
delingsplaatsen terug te brengen. Dit
s niet wenselijk gezien het streven de
mensen zo lang mogelijk in hun eigen
woonsituatie te laten blijven.

Bij het realiseren van deze plannen
moet rekening gehouden worden met
vrijkomende ziekenhuisruimten,
waaraan misschien een verpleeghuis-
bestemming gegeven zou kunnen
worden. Dan zou wel de organisatie
van het ziekenhuis en die van het ver-
pleeghuis strikt gescheiden moeten
Dlijven. Dit zegt het dagelijks be-
stuur van GS in het ontwerpplan
.Verpleeghuisplan voor de gezond-
icidszorg •Kennemerland". En ont-
werpplan dat momenteel in alle
openbare bibliotheken in Kennemer-
land ter inzage ligt. Ook in Zand-
voort.

Inspraak
De bedoeling van dit ontwerpplan

is dat het begin volgend jaar door

Pronvinciale Staten wordt vastge-
steld en dan naar het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
ter goedkeuring wordt gestuurd. Dan
wordt het vastgesteld als „plan" en
kan met de uitvoering hiervan wor-
den begonnen.

Zover is het echter nog lang niet.
Eerst krijgen alle organisaties en in-
stellingen die op een of andere wijze
met verpleeghuizen te maken heb-
ben en patiëntenverenigingen en
ziektekostenverzekeraars de gele-
genheid hun mening te geven over
het ontwerp aan gedeputeerde sta-
ten.

De direct betrokkenen (dus de ge-
meenten) hebben het ontwerp al voor
commentaar ontvangen. Maar in-
spraak alleen van mensen die be-
roepshalve wat met verpleeghuiszorg
te maken hebben vindt gedeputeerde
staten niet voldoende.

Uiteindelijk gaat de gezondheids-
zorg iedereen aan. Daarom wordt een
beroep gedaan op alle burgers van
Kennemerland, dus ook Zandvoor-
ters, om mee te denken over de ma-
nier waarop in de regio Kennemer-
land de opvang van vaak oudere
mensen (die korte of langer verple-
ging nodig hebben) zo goed mogelijk
te regelen.

Daarom ook kan iedereen zijn
schriftelijke reacties voor 31 oktober
sturen naar GS. Later volgt dan een
hoorzitting, dan pas wordt het plan
al dan niet voorzien van de binnenge-

Mogclijkhcdcn tot dagbehandeling
vinden gedeputeerde staten zeer be-
langrijk. Het past in het streven de
patiënt zo lang mogelijk als het kan

in de eigen woonomgeving te laten,
dus verplceghuisopname zoveel mo-
gelijk voorkomen of uitstellen.

WETHOUDER ATTEMA BELOOFT:

Binnen zes maanden komt ,het' plan
ZANDVOORT - De woning

aan de Burgemeester Engel-
bertsstraat 82 zal aan de huidige
huurder worden verkocht voor ƒ
70.000,-. Deze gemeentewoning
behoort bij het huizenbezit dat
het gemeentebestuur wenst af te
stoten, en het college was dan
ook verheugd met de voorstel tot
verkoop in de laatste raadsver-
gadering te komen.

In de commissie was door de raads-
leden van de PvdA-fraktie al geinfor-
meerd naar de, (in hun ogen) wat lage
koopprijs. Ook in de raadsvergade-
ring van dinsdag 25 september was
het Kuijken die bezwaar maakte te-
gen dit bedrag.

„Ik heb eens geïnformeerd naar de
ïaxatiewaarde op de onroerend goed-
belasting, en dan wordt een bedrag
van ƒ 144.000,- genoemd", stelde Pim
Kuijken, terwijl hij tevens informeer-
de waar nu toch het totaalplan bleef
van het college.

Tijdens de vorige begrotingsverga-
dering, in november 1983, was dit
plan al aan de raadsleden toegezegd,
maar eenjaar later wachtte men nog
steeds. „Het gaat erom welke huizen
het college uit het huizenbezit van de

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
f 16.25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 1U.UU-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-1200 en 13.00-17 00 uur.,
vrijdag 09 00-12 00 uur

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12 00 uur.
Redactie Dick Piet (chef), Margreet
Ates.

gemeente wenst af te stoten en welke
niet. Deze onderhandse verkopen
maken de zaak niet duidelijker", al-
dus het socialistische raadslid.

Wethouder Attema (die burge-
meester Machielsen, als loco ver-
ving), werd door deze vraag in een
hoekje gemanouvreerd waar hij be-
paald niet wenste te zitten. Hij beriep
zich op de drukke werkzaamheden
van de afdeling Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening van het raad-
huis, die aan het plan werkte. „Eerst
moeten wij weten welke huurders er
willen kopen, en dan kunnen wij een
plan opmaken", zo luidde het ver-
weer.

Dit was niet de bedoeling van Kuij-
ken, die eerste wilde weten welke hui-
zen voor verkoop in aanmerking ko-
men, en dan pas wil onderhandelen
met de huurders. „U werkt op deze
wijze verkeerdom. Het behoort eerst
door de raad te worden vastgesteld,
alvorens u huizen afstoot. Dit is al de
derde woning die verkocht wordt en
wij weten nog steeds niet hoe dat to-
taalplan van u er uit ziet". Jaap Ko-
ning (Gemeentebelangen) kwam de
in het nauw gebrachte wethouder te
hulp, en verklaarde dat de raad blij
moest zijn met de verkoop van de wo-
ning.

Er dreigde een discussie tussen bei-
de raadsleden, maar Attema riep met
luide stem iedereen tot de orde. „Als
u samen gaat discussieren, kan ik we)
vertrekken", waarschuwde hij.

Zover kwam het echter niet. De
koopprijs blijkt gebaseerd op de leeg-
waarde van het pand. Bovendien had
de bewoner in de huurperiode veel
zelf aan het huis opgeknapt, dus was
ƒ 70.000,- niet teveel.

Tevens goochelde Attema snel een
tijdstip uit de mouw, waarop de raad
het totaalplan tegemoet kan zien.
„Binnen zes maanden", beloofde hij.

Als de afdeling VH/RO nu maar
mee wil werken, dan ligt in het voor-
jaar van 1985 eindelijk dit totaalplan
ter discussie, vermits er dan nog hui-
zen te verkopen zijn.

Commissie-vergadering
ZANDVOORT - De vergadering

van de commissie van advies en bij-
stand voor publieke werken en be-
drijven zal geen doorgang vinden. De
vergadering zou vanavond worden
gehouden.

Zuiderhout en Janskliniek
moeten worden uitgedund

L Ter visie

komen op- en of aanmerkingen ver-
zonden voor goedkeuring naar Pro-
vinciale Staten en later naar het mi-
nisterie.

Waarom dit plan?
• In de gezondheidsregio Kenne-

merland bestaat een tekort van 248
verpleeghuisbedden.
• Daarnaast verblijven in bejaar-
denoorden mensen die eigenlijk in
een verpleeghuis behandeld moeten
worden.
• De huisvestiging van patiënten
laat vaak te wensen over. Te weinig
privacy (met te veel mensen op één
kamer.), geen plek om zich terug te
trekken, alleen of met familie, onvol-
doende voorzieningen voor rolstoel-
gebruikers (en dat zijn er velen in een
verpleeghuis).

Dat zijn de feiten van nu. Bij het
analyseren van die feiten, rijzen met-
een vragen over de toekomstige si-
tuatie.
• Waar moeten de bedlegerige be-
jaarden, die nu nog vaak in zieken-
huizen blijven liggen, straks naar toe
als de ziekenhuizen gedwongen wor-
den door de beddenreduktiemaatre-
gel, zelf bedden moeten inleveren en
dus steeds kritischer zullen worden
bij het opnemen, maar vooral bij het
vaststellen van de verblijfsduur van
patiënten?
• Welke gevolgen heeft de verschui-
ving van tweede naar eerste lijnsge-
zpndheidszorg, dus van instituten als
ziekenhuizen, verpleeghuizen naar
huisartsen, gezinshulp, wijkverple-
ging, regionale instituten voor ambu-
lante geestelijke gezondheidszorg
(riagg's)? Moet in dat licht bezien de
dagbehandeling van de vaak oudere
verpleegbehoeftige niet extra gesti-
muleerd worden om opnamen in een
verpleeghuis zo lang mogelijk uit te
stellen of in sommige gevallen zefs te
voorkomen?
• Is het niet nodig alle voorzieningen
die bestaan in de gezondheidszorg
wat beter op elkaar af te stemmen?
Met andere woorden hoe bevorder je
goede contacten tussen bejaar-
denoorden (verzorgingstehuizen) zie-
kenhuizen, verpleegtehuizen, wijk-
verpleging, gezinshulp met als doel
dat iedere patiënt op ieder moment
op de juiste plaats behandeld wordt?

Initiatief provincie
Dit pakket van feiten en vragen is

voor de provincie Noord-Holland
aanleiding geweest de staatssecreta-
ris van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur toestemming te vragen (en
die heeft de provincie gekregen) een
verpleeghuisplan op te stellen voor
de hele gezondheidsregio Kennemer-
land. In dat plan wordt aangegeven
in welke vorm de hulp aan mensen
die verpleging nodig hebben het bes-
te - volgens de provincie - kan worden
gegeven.

Dat betekent dat als het plan
straks goedgekeurd wordt door de
staatssecretaris, iedere aanvraag van
een verpleeghuis voor bouw of uit-
breiding, niet -meer ad hoc bekeken
wordt, maar in het totaal van de ge-
zondheidszorg in Kennemerland.

De provincie toetst dan ieder ini-
tiatief aan het totaalplaatje dat zij
voor de verpleeghuiszorg voor ogen
heeft: spreiding, kwaliteit en samen-
hang van verpleeghuisvoorzieningen.

ZANDVOORT - De Grand
Prix heeft dit jaar voor de circuit-
exploitant, de Cenav, geen winst
opgeleverd. Sterker nog, men
verwacht een verlies van naar
schatting 2 Va tot 3 ton. Circuitdi-
recteur Jim Vermeulen zegt hier-
over: „Wij hadden ruim twaalf-
duizend bezoekers minder dan
vorig jaar, en dat tikt aan".

Als één van de oorzaken van het
verminderd aantal bezoekers wordt
door Vermeulen genoemd de Olympi-
sche Spelen. Hierdoor werd door de
pers minder aandacht besteed aan de
GP's die elders werden verreden in
deze periode. „Voeg daarbij dat de
Nürburgring geheel vernieuwd is,
waarop nu op 6 en 7 oktober een GP
wordt verreden, dan denk ik dat ook
dat van invloed is geweest. Veel Duit-
se bezoekers zijn niet naar Zandvoort
gekomen, maar gaan in oktober wel
in eigen land naar de GP".

Het feit dat de NOS de race inte-
graal heeft uitgezonden kan volgens
Vermeulen eveneens als oorzaak wor-

Werk-plancommissie
In juni 1983 gaf de staatssecretaris

van WVC de provincie Noord-Hol-
land een „aanwijzing" (lees toestem-
ming) om een verpleeghuisplan voor
Kennemerland te maken. In augus-
tus van dat jaar installeerde het da-
gelijks bestuur van de provincie een
„plancommissie" die de opdracht
kreeg een voorontwerpplan op te
stellen voor de regio Kennemerland.
Juist omdat gedeputeerde staten de
verpleeghuizen zien als een schakel
in de keten van voorzieningen voor
de vaak oudere medemens die hulp,
verzorging, verpleging en/of behan-
deling nodig heeft, is die adviserende
plancommissie zo breed mogelijk sa-
mengesteld: afgevaardigden van ver-
pleeghuizen, algemene ziekenhuizen,
psychiatrische ziekenhuizen, eerste-
lijnsgezondheidszorg (huisartsen,
wijkverpleging enz.), financiers van
de gezondheidszorg, patientenorga-
nisaties, bejaardenoorden en ge-
meenten. Daarnaast nog adviseurs
als de inspekties van de volksgezond-
heid, geestelijke volksgezondheid,
bejaardenoorden en van de Provin-
ciale Raad. Die plancommissie kreeg
duidelijke richtlijnen van gedepu-
teerde staten mee. Ze moesten:
• Aangeven hoe de tekorten voor
1995 weggewerkt kunnen worden.
• Speciaal letten op spreiding en be-
reikbaarheid van voorzieningen.
• Bekijken of vrijkomende ruimten
van algemene ziekenhuizen (door de
beddenreduktie daar) benut kunnen
worden voor (tijdelijke) huisvesting
van verpleeghuispatiënten.
• Accent leggen op de dagbehande-
ling.
• De privacy van patiënten zien te
verbeteren.

De plancommissie had in april 1984
haar voorontwerp klaar. Gedeputeer-
de staten geven daar nu hun reactie
op en brengen die tegelijk met het
oorspronkelijke ontwerp van de plan-
commissie in de inspraak. Het wach-
ten is nu op u voordat gedeputeerde
staten met een definitieve versie van
hun ontwerpplan bij de staten en la-
ter bij de staatssecretaris komen.

Zuid-Kennemerland
In dit deelgebied liggen de ver-

pleeghuizen:
Boerhaave in Schalkwijk. Een ge-

combmeerd tehuis met 100 plaatsen
voor somatische en 200 plaatsen voor
psychogeriatrische zieken. Daar-
naast 20 dagbehandelingsplaatsen
voor psychogeriatrische cliënten.

Bosbeek in Heemstede. Een klein
verpleeghuis met 41 bedden voor so-
matische en 21 voor psychogeriatri-
sche patiënten en speciaal gericht op
verpleging van religieuzen uit het he-
le land. Door de bovenregionale func-
tie van Bosbeek kan het tehuis niet
helemaal meegerekend worden in de
capaciteit van Kennemerland. Wel
wijst de praktijk uit dat 39 plaatsen
bezet worden door mensen uit Zuid-
Kennemerland, dus die plaatsen tel-
len wel mee in de opstelling van het
verpleeghuisplan.

Janskliniek in Haarlem. Tweehon-
derd bedden en 32 dagbehandelings-
plaatsen voor somatische zieken.

Overspaarne in Schalkwijk met 70
bedden voor psychogeriatrie en Cla-

rakliniek, 36 bedden in Zandvoort.
Deze twee laatste verpleeghuizen
maken gebruik van de keuken van de
Janskliniek en zitten m een gemeen-
schappelijke bestuursvorm. De be-
doeling is dat de Claraklmiek ver-
dwijnt uit Zandvoort en bij Over-
spaarne wordt ondergebracht.

Stichting Samenwerkende Ver-
pleeghuizen Haarlem en omstreken
(SVHO). De Stichting is begonnen
met de bouw van een verpleeghuis
voor 180 psychogeriatrische patien-
ten m Hillegom (ze kon geen grond

Het voorontwerp van het verpleeghuisplan Kennemerland kunt u tut en
met 31 oktober inkijken in het provinciehuis in Haarlem en in de openbaie
bibliotheken en in de gemeentehuizen van Castncum, Uitgeest, Heemskei k
Beverwijk, Velsen, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Haar-
lem. Zandvoort, Heemstede, Bennebroek en Haarlemmermeer.
Reacties

Schriftelijke reacties voor 31 oktober 1984 sturen naar: Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR Haarlem. Er komt m decembei 1984
nog een openbare hoorzitting over het verpleeghuisplan. Dan zullen gedepu
teerde staten met de statenleden van de commissie gezondheidszorg de bin-
nengekomen reacties - en de verwerking daarvan in het voorontwerp - be.spre-
ken. In de regionale kranten wordt de datum van deze hooizittmg belumi
gemaakt
Informatie

Over het voorontwerp van gedeputeerde staten en het rapport van de pkm-
commis.sie verpleeghuisplan Kennemerland, plus de financieel economische
paragraaf en de bouwkundige en economische inventarisatie van hel Natio
naai Ziekenhuis Instituut kunt u bellen naar bureau Volksgezondheid tel
023-163053 of bureau voorlichting 023-163118. Voor begeleiding bit inspraak
Ondersteumngsinstituut Noord-Holland, Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haai-
lem tel 023-319130

krijgen m Zuid-Kennemerland maar
het toekomstig verpleeghuis net op
het randje van de provincie Zuid-Hol-
land is wel bedoeld voor mensen uit
Zuid-Kennemerland).

Het nu bestaande verpleeghuis
Sonnevanck in Hillegom (53 bedden
psychogeriatrie) wordt opgeheven
zodra het nieuwe verpleeghuis van de
SVHO klaar is. Logisch lijkt het dat
de patiënten uit Sonnevanck over
zullen gaan naar het nieuwe ver-
pleeghuis. Met de provincie Zuid-
Holland wordt nog gesproken over
het al dan met meerekenen van de
bevolking van Hillegom bij 't ver-
pleeghuisplan voor Kennemerland.

Zuiderhout in Haarlem-Zuid.
Tweehonderd bedden en 20 dagbe-
handelingsplaatsen voor somatische
zieken.

Nieuw Unicum in Zandvoort. Een
woon- en verzorgingscentrum voor
200 lichamelijk gehandicapten die
verpleging nodig hebben. Deze in-
stelling heeft een bovenregionale
functie omdat het centrum zich spe-
ciaal richt op een veel jongere doel-
groep dan de „gewone" verpleeghui-
zen. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar
en in de andere verpleeghuizen is

Grand Prix betekende
verlies voor de Cenav
den aangemerkt voor het verminder-
de bezoekersaantal.

Vermeulen zal er dan ook bij de Fo-
ca op aandringen dat bereikt wordt
dat geen live-uitzendingen van GP's Gemeente
op het scherm worden gebracht. „La-
ten wij het zo stellen, ik ben van me-

ting van races in België. Nederland
en West-Duitsland lijkt mij meer dan
voldoende", aldus Vermeulen.

Het verlies van de drie ton zal ove-

VIER SLACHTOFFERS NAAR HUIS
ning dat een rechtstreekse uitzen-
ding vanuit België, Duitsland en Ne-
derland achterwege moet blijven.
Het is Ecclestone die de contracten
met de tv-stations afsluit. Er zijn 21
landen die de GP integraal uitzen-
den, wanneer daar drie af gaan, bete-
kent dat geen ramp. Een samenvat-

rigens voor de gemeente geen ver-
schil maken. De totaalomzet van het
circuit is gestegen, en de gemeente
Zandvoort heelt haar aandeel al bm-
nen.

„Wat dat betreft behoeft men zich
in Zandvoort geen zorgen te maken,
door het verhoogde aantal aktivitei-

92% ouder dan 60, 54Vr zelfs ouder
dan 80 jaar. Dit centrum hoeft dan
ook niet meegerekend te worden bij
het toegestane aantal bedden voor
Kennemerland. In tegenstelling tot
het deelgebied Midden-Kennemer-
land bestaat in Zuid-Kennemerland,
cijfermatig, volgens de toegestane
norm, geen tekort aan verpleeghuis-
bedden, integendeel zelfs een klem
overschot aan bedden voor psycho-
geriatrische patiënten en een aan-
zienhjk overschot aan dagbehande-
lingsplaatsen. Maar net als in Mid-
den-Kennemerland kijken gedepu-
teerde staten niet alleen naar cijfer-
materiaal maar vooral ook naar het
bestaande behoeftepatroon

Het opmerkelijke feit doet zich
voor dat cijfermatig gezien Midden-
Kennemerland met een tekort zit en
toch kleine wachtlijsten voor ver-
pleeghuizen heeft terwijl Zuid-Ken-
nemerland cijfermatig een klein over-
schot kent (als het nieuwe verpleeg-
huis van de SVHO geopend is) en dan
toch waarschijnlijk met nog behoor-
hjk grote wachtlijsten zit. Zoals gede-
puteerde staten voorzichtig zijn met
het wegwerken van een tekort in
Midden-Kennemerland voor bedden

ten zullen de totaalmkomsten voor
onze huisbaas zelfs iets stijgen. Ik
kan wel zeggen dat de gemeente
Zandvoort zich wat dat betreft niets
aantrekt van de racebaanproblema-
tiek. Ze hebben nog niets ingeleverd,
ze verdienen eigenlijk dik aan ons", is
de bittere opmerking van de circuit-
direkteur.

Slachtoffers
Van de vijf slachtoffers die betrok-

ken waren bij het ongeluk met de m-
gestorte loopbrug, blijken vier het
ziekenhuis verlaten te hebben.

Dit zijn, mevrouw Koning die met
een gebroken voet in het EG m Haar-
lem werd opgenomen, de heer Cobus-
sen die naar het EG in Arnhem werd
gebracht, de heer Van den Hoek is
ook uit het Haarlemse ziekenhuis De
Deo ontslagen, evenals de heer Wor-
telboer die afgelopen zondag het zie-
kenhuis Zonnestraal m Hilversum
verliet.

Volgens berichten zullen zich bij
hen geen complicaties voordoen en
verloopt het genezingsproces goed.

De Clarakliniek aan de Kostvcrlo-
renstraat die gesloten zal worden
wanneer het nieuwe verpleeghuis
Overspaarne wordt geopend.

voor somatisch zieken, zo ook zijn ze
voorzichtig met het terugbrengen
van het beddenaantal en dagbehan-
delngsplaatsen voor somatische ~/>e-
ken in Zuid-Kennemerland Dat
komt door de hoge bezettingsgraad
van beide

Keuzemogelijkheden

Ervan uitgaande dat dagbehande-
lingsplaatsen boven de norm moeten
blijven dus dat er wel wat bedden
voor somatische zieken daarvoor zul-
len moeten worden ingeleverd, heelt
GS gekozen voor de volgende oplo.s-
singen:
- De huidige bezettingsgraad zwaar
laten wegen. Dat feit plus, de ver-
pleegkostenverhouding pleit voor ge-
ringe reductie
- De verpleeghuizen Janskliniek en
Zuiderhout die met 6 bedden-kamer.s
zitten behoorlijk „uitdunnen" met
twintig plaatsen per verpleeghuis

Het enige slachtoller dat nu nog m
het EG te Haarlem wordt verpleegd
is de Engelsman Keith Edwards Hi j
heeft een drievoudige kmefractuur
en gescheurde kniebanden Dcve ver-
wondingen vergen een langere opna-
meperiode. maar ook hier geen reden
tot ongerustheid

Gebleken is wel dat het mt>toi len
van de loopbrug primair te wij len is
aan een fout m de constructie Wan-
neer de Cenav zich over deze al ianc
bij de rechtbank moet veranuvooi-
den is nog niet bekend. ,.Wi] hebben
gevraagd naar de beste kwaliteit con-
structie die bestand moest zi]n tuuen
een zeeklimaat en met een langduii-
ge levensduur Wanneer daai fouten
brj worden gemaakt vraag ik mij al m
hoeverre wij daar verantwoordelijk
voorzijn Overigens is het \oor nui
ook nog steeds de vraag of je voor een
verlenging van een balustrade inrlci -
daad een bouwvergunning mout heb
ben. Want dat is in wezen gebcuid
wij hebben een reeds lans bi.st.i.mck1

balustrade verlengd Maai \ui \ \ . i c h
ten het wel af', is de leaetie van Vei-
meulen

Het meten van de
'e windsnelheid kan op ver-

scheidene manieren worden
waargenomen. U kunt buiten zien
of het hard waait door gewoon te
kijken naar de bewegingen van
kleren aan een waslijn of van de
bladeren en takken van de bo-
men. De uitwerking daarvan op
de schaal van Beaufort kon u vo-
rige week in deze rubriek al verne-
men.

Een ander zeer eenvoudig hulp-
middel voor het bepalen van de
sterkte van de wind is de zoge-
naamde windsok, een stuk stof
dat bevestigd is met een metalen
ring, wapperend in de wind, op de
top van een mast. U hebt ze onge-
twijfeld wel eens gezien op brug-
gen of langs landingsbanen van
vliegtuigen.

Vanzelfsprekend vereist de me-
teorologie geperfectioneerde ap-
paratuur, waarmede de windsnel-
heid precies kan worden gemeten.
Alles wat windsnelheid meet heet
in de weerkunde anemometer, af-
komstig van het Griekse woord
anemos, dat wind betekent. Een
eenvoudig en nug steeds veel ge-
bruikt windinstrument is de cup
anemometer, ook wel schalen-

windsnelheid
kruis genoemd, uitgevonden door
John Robinson in 1846. Het is een
kleine windmolen die bestaat uit
een drie- of viertal halfbolvormige
metalen schaaltjes, geplaatst op
regelmatige afstanden aan armen
rondom een verticaal draaibare
as. Daar de winddruk pp de holle
zijde van zo'n schaaltje groter is
dan op de bolle zijde, gaat het ge-
heel in een luchtstroom draaien.
De draaiende beweging is sneller
naarmate de wind sterker is. Het
aantal omwentelingen kan op een
eenvoudige wijze geregistreerd
worden en is maatgevend voor de
windsterkte. Van belang is na-
tuurlijk dat zo'n arjemometer op
een open plaats wordt neergezet,
waar de wind geen last onder-
vindt van hoge gebouwen of bo-
men, die de wind tegenhouden.
Internationaal is afgesproken dat
de wind op weerstations wordt ge-
meten op 10 meter boven de
grond en op voldoende afstand
van grote obstakels. Tegenwoor-
dig brengen een raderwerk en
elektrische verbindingen de wind-
snelheid over op een wijzerplaat

voor directe aflezing en naar een
registreertoestel in het weerinsti-
tuut zelf. Men behoeft dus echt
niet het dak op om de juiste wind-
sterkte te weten te komen.

Natte september
September dit jaar is een

maand met echte herfstallure.
Regen en wind overheersen het
weerbeeld. Vooral de regen blijft
de aandacht trekken; ook de afge-
lopen dagen is deze weer bij stro-
men gevallen, soms vergezeld van
onweer en zondagmiddag flinke
hagelval. Hierdoor is de neerslag-
hoeveelheid in Zandvoort al opge-
lopen tot 138 mm, de dubbele
maandsom. Ook de temperatuur
is zich al helemaal gaan instellen
op de herfst. In het weekeinde

werden overdag geen hogere
waarden bereikt dan 14 a 15 gr C.
's Nachts daalde de thermometer
tot 7 a 9 gr C

Hoewel nog een eind van het re-
cord van september 1957. 1968 en
1983 verwijderd met 244 mm neer-
slag in respectievelijk Rotterdam.
Oldebroek en De Koog, valt het
toch niet te hopen dat deze sep-
tembermaand de ouverture
vormt tot een herfst, zoals wij die
meemaakten m 1974. In de drie
herfstmaanden (september, okto-
beren november) van dat iaar viel
landelijk in ons land 3G3 mm wa-
ter tegen 216 mm normaal. Nog
nooit sedert 1850. toen voor de
eerste maal het landgemiddelde
van de neerslag werd bepaald,
was de herfst zo nat geweest Het
betekende voor de landbouwers
een ramp, vooral die in Zeeland.
Het voor ons dichtstbijzijnde
KNMI-station Schiphol ving in
die drie maanden op 70 dagen
neerslag op De hoeveelheden
over de afzonderlijke maanden
bedroegen: september 137 mm
(daar zijn we dus nu al overheen),
oktober 148 mm en november 80
mm.

Temperatuurnormalen periode
26 september - 3 oktober: maxi-
mumtemperatuur (overdag) 17
gr. C , minimumtemperatuur
('s nachts): 10 gr. C.

Studiedag
ZANDVOORT - Op undi.' 2<i n ' -

tober organiseert de S l i c l i t i n a Duin-
behoud, sanun met de Vi .üe t . i t i< '^uu
dige Commissie van de K o n i n k l i j k e
Nederlandse Botanische Veiemsi inu
en het Centrum vuui Mi l i eukunde
een studiedag met als thema De u-
rugkeer van \orhtme cl iunval le i i 'n
De dag wordt uehouclen in do ü i o t c
collegezaal \ an de s t ib lacul te i l Hioln-
gie. Kaïser.straat (i!3 te Leiden De :• l u -
diedag begint om 09 30 uui en « M i i d i m
om 1630 uur Het doel \ a n de s i u d u -
dag is nader m/ieht te neven i . ' ( < e
mogelijkheden \ an he iMel \ j n de
uitgestrekte cluinmoeiabgebii clea
met hun fraaie \ egetatie.s en kennn i
kende fauna m hot \o i c l ioouc l i c l ,u i
wel geiiiltreercle dumgebied en ut In
drologische. chemische en bin 'ou
sche processen die hiel bi| een i ol spe
len en de gevolgen vooi het beheu
\an de dumvalleien Belaimsi el len
den dienen zich voor 5 uk lobc i op te
geven door f 10.- (inelusiel k o i t i e
thee) over te maken op mio SöOöJi id
ten name van Stichting Duinbehoud
te Leiden, o v v ..Studiedag Dona-
tcurs betalen J 6.- Voor J 8 30 e \ tu
kan men ook een lunch be .Mfhu ,
Ruim voor de studiedag on t \ ang t el-
ke deelnemet een volledig p inguïn
ma. nadere documentatie en n u l i i u
besteld, de lunchbon Vooi nacleie m-
formaüe- Stichting, Duinbehoud.
Postbus 11059, Ldden tel 071-
131800
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Dinsdagochtend 9.30-10.15 uur Dinsdagavond 19.30-20.15 uur
Donderdagochtend 9.30-10.15 uur Woensdagavond 19.30-20.15

(dames)

3 kwartier grondgymnastiek,
daarna vrij zwemmen.

Hot whirl-pool, Turks stoombad,
voor f 10.- per keer.

In september starten ook de zwemlessen weer,
vanaf 5 jaar.

SONNEVELD SPORTING
Tel. 02507-14678 Passage 37, Zandvoort.

ENGELSE CONVERSA-
TIELES. Tel. 02O-410190.
STICHTING INTER-RELA-
TIE is een door de Raad van
Toezicht erkende instelling
voor DUURZAME RELA-
TIEBEMIDDEL1NG. Vele
afd. in het land Voor info.
over de persoonlijke bemid-
deling, afd. Hoofddorp.
02503-30218 of via hoofd-
kant. 01807-14417.

ALMONDEHOEVE - An-
tiekboerderij. Duizenden
brood-, glaskasten, eethoe-
ken enz. zonder tierelantij-
nen. Eiken, blankgrenen,
Spaans, veel klein antiek,
Alraondeweg 2, Oegst-
geest. Tel. tijden, óók
weekend 10-22 uur. Koop-
avond. Tel. 071-172757.
Gratis toez. fotodoc.

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE

'•ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

. Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsina is mogelijk in de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad f 0.43 per millimeter,

"siuittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 of 02968-

,_2673 of afgeven of zenden aan:
',* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Weekmedia Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen.
• Weekmedia Badhoevedorp, p.a. Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp.

1 • Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-

' bla'd, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
.ƒ4.80 per millimeter.
Siuittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar. '
• Voor brieven onder nummer wordt / 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: lel. 020-562.3004", 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
.1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

THUISNAAISTER heeft
wocr lijd vooi' het bekleden
van bankstelkusscn, boot
en caravan en tuinmcu-
bels. tel. 023-322961.
T.k. Ie kwaliteit BLOEM-
BOLLEN vooi' tuin en ex-
port. 30 soorte tulpen, 40
voor 5.-, lag-e tuin- en snij-
narcissen, 25 voor 5.-, div.
soorten hyacinten, crocus-
sen, sneeuwklokjes, blau-
wedruifjes, amarillissen
enz. C.B. Koster, Geerweg
67, Langeraar, tel. 01723-
9454. Vrijdagav. ook geop.

Bij REGEN EN WIND zitje
droog in de bus, met een
strippenkaart, weekkaart
of maandkaart van siga-
renmagazijn J. Lissen-
berg, Haltestraat 9, Zand-
voort. Tel. 12151.
WONINGRUIL. Aangeb. 3-
kam. ben.won., gr. huisk.,
gr. keuken, 2 slaapk., dou-
che, schuur, plaats hele
middag zon, l min. v. dorp
en trein, lage huur. Moet
genegen zijn overname te
betalen. Gevr. 4-kam. een-
gezinswon, in goede staat,
geen nw. Noord. Br. ond.
nr. Z 800 bur. v. d. blad.
Uw vakantie voorbij breng
dan snel uw VAKANTIE-
DIA'S bij ons. Foto van dia
tijdelijk 0.95 tot 26 oktober
'84. Sigarenmag. J. Lissen-
berg, Haltestr. 9, Zand-
voort. Tel. 12151.
Te huur vrije GEMEUBI-
LEERDE WONING van l
november tot l mei. Prijs
n.o.t.k. Tel. na 18.00 uur
12226.
T.k. ruim 2-kamer HOEK-
APPARTEMENT met tuin
op zuiden premie-A (res-
tant ca. 18.000.-), bj. '82
127.500.- k.k. Stoholm
187, Hoofddorp, 02503-
34029.
Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK
De Boet
Tel. 02507-15655. voor
vrijblijvende prijsopgave.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

Te koop PLAYMOBIL
z.g.a.n. o.a. vele auto's, bo-
ten (waaronder piraten-
schip), circus en vele ande-
re Playmobil spullen. Tel.
15208.

STRAATMAKER heeft
tijd om uw straatje of paad-
je op te hogen of te veran-
deren. lage prijzen! Goede
ref. Tel. 02507-19593.

Gratis af te halen geheel
compleet AQUARIUM. Tel.
02507-12371 of 12226.

kDELAAGSTEVLEESPRIJZENVANNEDERLANDT
f )^ ( lO( l (HHHHHHHHHHHHHnn""J 1 ""^ '

Ü tegen inlevering van deze l
waardebon ontvangt u f
^nheelkHoversei

kipMet

magererunder-
•!•

borst-
lappen

runderbief-
ofsucade-(
lappen

—. i vuiruiiuj (J

orig/ne/e
. amerikaanse
hamburgers

fijngekruide

hami
lade

mooi stukje

runderrosbief
fmm (hee/lci/oj

heel kilo
mager

varkens
braad- i runder-

tartaar
heel kilo

mager

runder
gehakt
heel kilo

half
om half

gehakt
heel kilo

DE WITTE OPENINGSTIJDEN: DI.-WOE -
DO -VRIJ 9 00-18.00 UUR.
ZAT 9.00-15.00UUR.

let op! ons f
is de GEHELE l

VLEESHAL
De slagerij waar de klant nog echt kon ing is!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEG102 BII\IIMEI\IWEG117

BOTERMARKT80 ZANDVOORT
HOEKCEDEMPTEOUDECRACHT GROTE KROCHT 7

HILLECOM HOOFDSTRAAT83 LISSE BLOKHUI518

* Volleybalver. Sporting
Oss zoekt NIEUWE LEDEN
voor seizoen '84/'85, zowel
senioren als jeugd v.a. 8 jr.
in competitieverband of re-
creatief. Tel. inl. 15556 en
16312.
* Heeft u zin om te ZIN-
GEN? „Zamor" kan nog
nieuwe leden gebruiken.
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 8 tot 10.30 u. in
Hotel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.
* Dag Margo, dag Wim,
dag- IJscoman, WELKOM
THUIS, tot maandag M. en
M. en C. te Z.
" T.k. verst.b. BUGGY +
voetenzak 45.-. regenlrz.
mt. 21 geel mt. 22 wit p.p.
5.-, mt. 27 mt. 28 mt. 30
blauw p.p. 6.50. tel. 17980.

* Te koop CROSSFIETS
v.a. 7 jaar. merk Batavus
met kabelknijpremmen.
Tel. 16403.
• Te koop CROSSMOTOR
merk CZ 250 cc. prijs 250.-
. Tel. 16885.
* Te koop twee ONDER-
SCHUIFBEDDEN ƒ 50.-.
Tel. 02507-12141.
* T.k.a. zw.w. tv. prijs
ƒ 60.-. 22 kanaals 27-mc
basisbak + Agpa antenne
en kabel, pr. 10O.-. Tel.
02507-15066.

* Te koop wit KEUKEN-
BUFFET met bruin blad
boven 2-deurs kast. bene-
den 2-deurs kast en 2 Ia-
den, af m. breed 100 om.
hoog 180 om en 47 cm
diep. prijs ƒ 75.-. Tel.
O25O7-14735.
* Te koop elektrische ON-
DERDEKEN, z.g.a.n. Tel
15208.

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop7 Kortom alles wat u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

_L

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

OPENBARE BIBLIOTHEEK ZANDVOORT
PRINSESSEWEG 34
2042 NH ZANDVOORT
TELEFOON 02507-14131

automatisering
In verband met de verandering van het uitleensysteem is de
bibliotheek

gesloten
op maandag 1 en dinsdag 2 oktober 1984.

Live jazz
haltestraat 56a

2042 LP zandvoort
tel. 02507-18256

(Sejours)

zondag
30 september
20.30 uur

V5ET--^2üg; ^^^^^^^ ^
* 16-jarig meisje biedt zich
aan als KINDEROPPAS,
terwijl u weg bent. Bel.
15727.
* Te koop 2-drs. KOEL-
KAST, 260 liter ƒ 6O.-. niet
goed geld terug. Tel.
19653.
* Te koop weg. verh. eiken
BANKSTEL + salontafel
miniset tafels, 2 keuken-
kastjes, 2 gevelkachels. 2
Fasto geisers, 3 linnenkas-
tcn. skelter. staande sche-
morlamp. Tel. 02507-
17030.
' Te koop weg. verh.
PLANTENBAK. badka-
merkachel, 5 binnendeu-
ren oma's tijd. 3-del. tuin-
schommel + glijbaan, 2
glas in lood deuren, div.
klein huisraad. Tel. 02507-
17030.
* Te koop mini WASMA-
CHINE Tefal ƒ 50.-, glas-
en serviesgoed en diverse
huisraad. Tel. 02507-
13132. Burg. Engel-
bertsstr. 14.
' Gevr. HULP IN DE
HUISHOUDING, l ochtend
per weck. Tel. 02507-
19076.
' Duikteam Zandvoort
start NIEUWE SNORKEL-
en DUIKOPLEID1NG. Bel
voor inl., 02507-17237 of
16968.

* Hoc mijn verzameling
POSTZEGELS is gegroeid
laat ik donderdagavond 27
sept. om 7.30 uur in het ge-
mccnschapshuis zien.
* T.k.a. FAUT. laag zwart
leder chroom poten ƒ 200.-
. salontafel rond l m clon-
ker glas, leren lektuurbak
ƒ 50.-. Tol. 16182.
* Te koop SURFPLANK
merk Windjammer. Tel.
15486.
* Wie heeft er voor mij
Vectrex CASSETTES te
koop. Tel. 02507-16174.

Hallo, allemaal! Wij zijn
weer open) BRUIN
WORDEN of bruin blijven
bij Ellie van Straaten zon-
nekuur(bank en -hemel).
Per 30 min. f 7.50, ge-
zichtskanon per 15 min.
f 7.50, abonnement 10x
f 65.-. Maandag, woens-
dag en vrijdag zijn wij open
van 10.00-21.00 uur. Voor
inf. en afspr. tel. 02507 -
1 8097. TOT ZIENS.

TE KOOP OF
TE HUUR GEVRAAGD

GARAGE
i

omg. watertoren.
Tel. 02507 -188 23

of 130 62

EERSTE HULP
BIJ

HARTSTILSTAND
De Kruisvereniging Zandvoort

organiseert in de komende maanden
weer een aantal korte

REANIMATIE CURSUSSEN
van slechts 4 x 2 lesuren.

Bij een plotselinge hartstilstand moet
onmiddellijk levensreddende hulp worden
verleend. Volg dus óók zo'n korte cursus.

Géén ingewikkelde theorie of
nerveus examengedoe is erbij.

Kosten ƒ25.-, alles inbegrepen.

Inlichtingen:

tel. 1 60 85,1 54 56
of bij uw a po theek.

Week van het Brood 1tot7oktober1984.

Doe mee met de feestelijke wedstrijd
'Wat weet u van brood'.

of één van de vele andere prijzen!

EN DE HELE WEEK:

elke dag een
nieuw soort broodje

IN DE REKLAME

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK-

INSTRUMENTEN,
GELUIDS-

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

TE KOOP
2-KAMERFLAT

op leverdieping
Dr. Gerkestraat

in het Schelpcomplex.
Vraagprijs f 55.000.- k.k.

Inlichtingen:

CEfVE makelaar/o.g.

Tel. 02507 -1 26 14

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! !!
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PPD-RAPPORT BREEKT MET TRADITIE

, Woningtekort neemt in
de komende jaren snel af

HAARLEMMERMEER - Het te-
kort aan woningen in Noord-Holland
gaat de komende jaren snel afnemen.
De achterstand in de bouw van wo-
ningen wordt thans met rasse schre-
den ingelopen en er moet zelfs voor
worden opgepast, dat de komende ja-
ren geen leegstand ontstaat. Het
nieuwbouwbeleid van de komende
jaren moet daarom gericht zijn op
kleine projecten in plaats van grote.

Dat zegt de Provinciale Planologi-
sche Dienst in een concept studierap-
port over bouwen en wonen in Npord-
Holland. Vroegere nota's over dit on-
derwerp voorspelden traditioneel een
grotere toekomstige woningbehoefte,
maar daar is volgens de dienst geen
aanleiding meer voor. Als voornaam-
ste reden voor de vermindering van
de spanning op de woningmarkt
noemt de PPD dat het bouwpro-
gramma in bepaalde delen van
Noord-Holland zo groot geweest is,
dat de achterstand snel wordt ingelo-
pen. Verder zal de behoefte ook op
grond van de te verwachten bevol-
kingsaantallen de komende jaren
minder snel toenemen dan in eerdere
prognoses is verondersteld.

In de toekomst kan het nieuw-
bouwprogramma worden beperkt,
omdat anders het gevaar bestaat, dat
minder gewilde woningen leeg ko-
men te staan. Zowel m Amsterdam
zelf als in de groeikernen (Hoorn,
Purmerend, Alkmaar, Almere en
Lelystad) kunnen grote problemen
optreden als gevolg van de grote aan-
tallen woningen die hier tot nu toe
zijn gebouwd en in de jaren tot 1990
nog worden gebouwd. Er kan zelfs
tussen Amsterdam en omliggende
groeikernen een concurrentiestrijd
ontstaan om de „gunst" van woning-
zoekenden.

Flexibel
Wat het beleid voor de komende ja-

ren betreft zegt de PPD dat er flexi-
bel moet worden gebouwd. De voor-
keur gaat uit naar kleinschalige plan-

KORT

Bieb twee
dagen dicht

ZANDVOORT — De openbare bi-
bliotheek Zandvoort is op maandag l
en dinsdag 2 oktober voor het pu-
bliek gesloten. Op deze dagen krijgen
de medewerkers van de bibliotheek
een uitgebreide instructie over de
uitlening via de nieuwe computer.
Naast de lenersadministratie is vanaf
3 oktober ook de uitleenadministra-
tie geautomatiseerd. De automatise-
ring van de catalogus zal begin 1985
gerealiseerd zijn.

• •
Ekaterina
Novitskaja soliste

HAARLEM - Op vrijdag 5 oktober
geeft het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest het eerste concert van
de Serie B „Populair" in het Concert-
gebouw te Haarlem, aanvang kwart
over acht. De uit Rusland afkomstige
pianiste Ekaterina Novitskaja zal tij-
dens dit concert als soliste optreden.
Het concert begint met Rimski Kor-
sakow's „Skaska", waarna de pianis-
te het eerste pianoconcert van Pro-
kofjev zal vertolken.

Het orkest besluit deze avond met
de Symfonie No. 9 „Uit de nieuwe we-
reld" van Dvoraak.

Cursus eerste hulp
bij hartstilstand

ZANDVOORT - De Kruisvereni-
ging Zandvoort organiseert in de ko-
rnende maanden weer, in samenwer-
king met de Nederlandse Hartstich-
ting, een aantal korte cursussen
„Eerste hulp bij hartstilstand". De
cursussen bestaan uit 4- maal 2 lesu-
ren. De cursisten leren om binnen 5
minuten hulp te verlenen in geval
van een hartstilstand, omdat men
vaak de komst van een arts of ambu-
lance niet kan afwach'ten.

Kosten voor de cursus bedragen
ƒ 25,- per persoon. Er zijn middag- en
avondcursussen. Voor verenigingen,
bedrijven of instellingen worden spe-
ciale groepscursussen georganiseerd.
Nadere inlichtingen bij de heer De
Leeuw, Van Galenstraat 116, tel.
16085, bij mevrouw Porsch, Keesom-
straat 20, tel. 15456 of bij de Zand-
voortse apotheken.

Wandkleden in bieb
ZANDVOORT - Tot 13 oktober

exposeert de handweverij „De lau-
rierroos" in de openbare bibliotheek
in Zandvoort. Bij deze weverij
werken zes mensen, waaronder de uit
Zandvoort afkomstige Heleen Stee-
man. De leden van „De Laurierroos"
maken wand- en vloerkleden in op-
dracht (van vodden). Daarnaast wor-
den er ook kleden gemaakt, die de
wevers zelf hebben ontworpen. Er
kan een keus worden gemaakt uit de
verschillende weeftechnieken en op
basis daarvan en van de afmetingen
wordt de prijs bepaald. „De Laurier-
roos" is gevestigd in de Laurierstraat
48, Amsterdam. Bezoekers aan de
tentoonstelling in de bibliotheek, die
belangstelling hebben voor een be-
paald kleed, kunnen telefonisch con-
tact opnemen met de handweverij,
tel. 020-255703.

nen, die niet alleen in fasen uitge-
voerd kunnen worden, maar die ook
tussentijds beeindigbaar moeten
zijn. Nieuwe grote uitbreidingsloka-
ties (hoewel niet met name genoemd)
moeten worden vermeden, omdat de-
ze flexibiliteit missen.

Ook moet er een verlegging komen
van de aandacht van nieuwbouw
naar verbetering van de kwaliteit
van bestaande woningen. „Het wordt
minder belangrijk hoeveel er ge-
bouwd wordt, maar veel meer wat er
gebouwd wordt en waar", aldus de
nota van de PPD.

Uitgangspunt van het onderzoek is
geweest de situatie op l januari 1982.
Toen woonden er 2,3 miljoen mensen
in Noord-Holland ofwel 16 procent
van de Nederlandse bevolking op 8
procent van het grondgebied. De be-
volkingsdichtheid is daarmee twee
keer zo hoog als gemiddeld m Neder-
land.

Hoewel de bevolking in 1982 groter
bleek, dan tevoren werd aangeno-
men, en de behoefte aan woningen
een piek bereikte.

De verwachting van verminderde
vraag is zoals gezegd onder andere
gebaseerd op het percentage jeugdi-
gen (0-14 jaar), dat in de provincie la-
ger is dan gemiddeld in Nederland
(19 tegen 22%). Bij gelijkblijvende
vruchtbaarheid en migratie zal de
groei van de bevolking in Noord-Hol-
land afnemen. In Groot-Amsterdam
is de jeugd nog minder vertegenwoor-
digd dan gemiddeld in de provincie,

Er zitten echter grote onzekere fac-
toren in de voorspellingen van de
PPD. Zo noemt de dienst in de nota,
dat in 1980 verwacht werd, dat de be-
volking in de periode 1978-1982 zou
afnemen met circa 11.000 personen.
Uiteindelijk bleek de bevolking ge-
groeid met 12.000 inwoners, wat voor-
al veroorzaakt werd door de komst
van meer buitenlanders dan veron-
dersteld werd. Bij deze misrekening
van 23.000 inwoners gaat het nog al-
tijd om een plaats groter dan Uit-
hoorn.
namelijk 15 procent (West-Friesland
27%}.

Het geringe aantal kinderen tekent
zich af in de samenstelling van de
huishoudens. Er zijn relatief weinig
gezinnen met kinderen: 43 procent
tegen 48 procent gemiddeld in Neder-

Gehandicaptenover-
leg bijeen

ZANDVOORT - Op woensdag 3
oktober houdt de Kommissie Licha-
melijk Gehandicapten Zuid-Kenne-
merland, KLGZK, een plenaire ver-
gadenng in het gebouw „De Pauw",
Kromhoutlaan 33 te Haarlem (Park-
wijk), aanvang 20.00 uur. „De Pauw"
is toegankelijk voor rolstoelers en
voor gehoorgestoorden is een ringlei-
ding aanwezig.

KLGZK is een overlegorgaan
waarin individuele personen en orga-
nisaties van en voor lichamelijk ge-
handicapten samenwerken. Op deze
avond zal een inleiding worden ge-
houden over de 24-uurs hulpverle-
nmg door de Katholieke Gezinszorg
in Haarlem. Verder zal het bestuur
verantwoording afleggen over het ge-
voerde beleid en goedkeuring vragen
voor de omzetting van de commissie
m een stichting. Alle aanwezigen
kunnen op deze avond met sugges-
ties naar voren komen.

Vereniging van
Huisvrouwen

ZANDVOORT - De agenda van
de Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen, afdeling Zandvoort, ziet er
voor de maand oktober als volgt uit:

Dinsdag 2 oktober: Bijeenkomst in
restaurant Zomerlust, aanvang 14.00
uur. Mevrouw Luteyn-Frohn houdt
een lezing met demonstratie over
Hindeloopen schilderen. Gelegen-
heid tot kopen van diverse beschil-
derde artikelen.

Dinsdag 16 oktober: modeshow in
het Gemeenschapshuis, verzorgd
door „Second Hand Rose", vanaf
14.00 uur. Gelegenheid tot kopen na
de modeshow. Entreeprijs op vertoon
van lidmaatschapskaart ƒ 3,50, inclu-
sief koffie en cake, voor niet-leden
ƒ4,50.

Vrijdag 26 oktober: gezamenlijk di-
ner bij restaurant Fong Lie, Zee-
straat 55.

Op 4,11,18 en 25 oktober worden er
spelmiddagen georganiseerd in het
Gemeenschapshuis, aanvang 14.00
uur.

Nadere inlichtingen bij mevrouw
K. Fagel-De Wit, Keesomstraat 413,
tel. 16290 of bij mevrouw R. Bartens-
Van Haaren, Van Lennepweg 85, tel
14081.

land. Ook hier loopt Amsterdam
voorop.

De verminderde spanning op de
woningmarkt wil overigens nog met
zeggen, dat alle woningzoekenden
gemakkelijker de door hen gewenste
woning kunnen vinden. Niet m alle
sectoren is de spanningsverminde-
ring even groot en dit kan ook per re-
gio verschillen. De PPD verwacht
niettemin, dat in het algemeen de
vraag naar goedkope huurwoningen
(ƒ250.- tot ƒ400.- per maand) het
grootst blijft. Onder jonge ongehuw-
den blijft de vraag naar goedkope
meergezinshuizen toenemen.

Regio's
In het rapport wordt voor een aan-

tal regio's de (mogelijke) toekomstige
situatie besproken. Wat de Meerlan-
den betreft is de woningproductie in
tegenstelling tot andere delen van de
provincie in de eerste helft van de ja-
ren tachtig achtergebleven bij de oor-
spronkelijke plannen. Hoewel dit ook
de komende jaren zo blijft, verwacht
de PPD ook hier een minder krappe
woningmarkt op grond van bevol-
kingsprognoses. De kans is groot dat
mensen van elders zich hier zullen
vestigen De gevolgen van het wég-
vallen van de NORON-lokatie bij
Vijfhuizen zijn nog onduidelijk.

In Amsterdam is het bouwpro-
gramma voor de komende jaren (5000
woningen per jaar), in combinatie
met 10.000 woningen voor Amster-
dammers in Almere en Purmerend.
Dit is hoger dan geraamde nieuw-
bouwbehoefte en doorvoering van de
plannen geeft een verhoogd risico
van leegstand. Volgens de PPD moe-
ten de bouwprogramma's van Am-
sterdam, omliggende gemeenten en
groeikernen beter op elkaar worden
afgestemd.

Dinsdagavond raadsverga-
dering, dat betekent toch al-
tijd wat kleine nieuwtjes voor
deze rubriek.
• Voor woningen met huur-
of koopprijs van respectieve-
lijk ƒ 750,-lmaand en
ƒ200.000,- is geen woonver-
gunning vereist. De zoge-
naamde vrije sector dus.

Deze regeling gaat in per l
januari 1985, tot aan die da-
tum zijn de vroegere prijzen
nog van kracht die luiden:
f 750,-of ƒ 194.000,-.
• De reden waarom deze prij-
zen zijn aangepast is, dat het
hier een gewestelijke regeling
betreft. Dat wil zeggen dat m
Haarlem, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek en
Haarlemmerliede een zelfde
vrije sector-grens moet zijn.

Wie nu echter denkt dat dan
ook is gebeurd of zal.gebeu-
ren, vergist zich, iedere ge-
meente heeft hier zijn eigen
denkbeelden over. De huur-
prijs van ƒ 750,- is overal ge-
lijk, maar de koopprijsgrens
verschilt van enkele duizen-
den (Haarlemmerliede
ƒ 194.000,- tot ƒ 240.000,- Haar-
lem). Wel een gewestelijke re-
geling, maar geen eensluiden-
de.
• Een besloten zitting werd
aangevraagd door de CDA-
fractie. Men had vernomen
dat de gemeente Zandvoort
voor de rechter gedagvaard
zou zijn. Dan wilde men als
raadsleden toch zeker wel
geïnformeerd worden.

Vraagtekens alom, want
het bleek een loos gerucht te
zijn, de HH-heren van het col-
lege hadden grote onschuldi-
ge ogen, men wist van niets,
dus zal het wel niet waar zijn,
offe
• Even onschuldig keek wét-
houder Jongsma toen hem ge-
vraagd werd wat de resulta-
ten waren van het gesprek
tussen hem en dr. Copier, de
hoge baas op milieugebied die

Stuifzand

een dikke vinger in de pap
heeft waar het gaat om de wo-
ningtoewijzigingen in Zand-
voort.

De wethouder had huiswerk
opgekregen, en was druk be-
zig dat te maken. Gert Toonen
die zo graag het huiswerk-
boekje van de wethouder wil-
de inzien, kreg nul op rekest.
Zijn huiswerk maakt de wét-
houder alleen, hij wilde niet
geholpen of voorgezegd wor-
den. Zo is dat.
• Dat er drie werknemers
van het waterleidingbedrijf
overgaan naar het nieuwe
Gewestelijke Waterleidingbe-
drijf Zuid-Kennemerland lijkt
nog steeds niet zeker.

Twee werknemers zullen
wel overgaan naar dit bedrijf,
maar de derde blijft een
vraagteken.

Op vragen van Aukema
antwoordde Attema dat er
nog een oplossing gezocht
moet worden, misschien via
de integratieregeling. Dat wil
zeggen geen werk voor de
man, maar wel een vergoe-
ding.

André Gielen maakte het
kort: „Mijnheer de voorzitter
ik neem een voorstel waarin
staat dat Zandvoort drie for-
matieplaatsen krijgt toegewe-
zen. Dus behoort dat zo te

worden uitgevoerd. Punt uit."
De hele raad knikte opge-

lucht, eigenlijk was het zo
simpel. Dankbare blikken
naar Gielen, behalve van de
wethouder die nu die derde
formatieplaats moet zien te
behouden, want met een des-
integratieschade zal hij terug
moeten naar de raad. En de
raad heeft immers al beslist?
• Tobber hebben wij de hele
week met gehoord, hij heeft
voor de warme kachel gele-
gen en de hele nota van aan-
bieding doorgeworsteld.
• „Interessante lectuur, héle-
maal als het regent, je moet
oppassen dat je niet in slaap
valt", meldde hij tevreden.
„Maar ik moet zeggen, ik heb
toch wat krenten in de pap ge-
vonden, zal ik je even over in-
lichten, want het duurde lang
voordat ik het begreep.
• Kijk, zwembad De Duinpan
heeft door intensieve bezuini-
gingsmaatregelen de exploi-
tatiekosten niet onaanzienlijk
weten te verminderen. Men
andere woorden daar valt
niets meer te beknibbelen, ze
zijn aan het eind van het la-
tijn.

Vaste exploitatielasten zijn
vijfeneenhalve ton, kun je niet
naar beneden brengen, blijft
over drie ton waar niet meer
op bezuinigd kan worden. Zie

je het dilemma? Juist, het col-
lege ziet die ook.

Stellen ze voor:
a. een gezamenlijke exploi-

tatie met camping De Zeereep
voor wat betreft de buitenac-
commodatie;

b. een inbreng van de bui-
tenaccommodatie in het to-
taalplan op de kop Van Len-
nepweg.

Zinnig nietwaar, of het be-
stuur daar maar eens de ge-
dachten over wil laten gaan.

Dat doet het bestuur, maakt
plannetjes, en nu komt het..
• Ten eerste mogen die plan-
nen niet openbaar gemaakt
worden voordat de allerhoog-
ste baas met zi]n eigen plan
komt. Dat plan komt half ok-
tober, dus moeten ze afwach-
ten, want die plannen zouden
die van de hoge baas kunnen
doorkruisen, mag niet, punt
uit.
O Ten tweede. Het stichtings-
besiuur van het zwembad .
maakt plannen en schrijft dus
brieven aan het gemeentebe-
stuur, da's nog gewoon. Maar-.

het stichtingsbestuur be-
staat onder andere uit een
wethouder en enkele hoogge-,
plaatste ambtenaren,
edoch.... schrijven ze brieven
aan zichzelf. „.*.-

Zie je het voor je: stichtings-
bestuur schrijft een brief, de
briefschrijver holt naar zijn
werk, zet gauw zijn werkpet
op en zegt verrast' „En wat
vinden wij hier??? He, een.
brief van het stichtingsbe-'
stuur van het zwembad. Goh,
wat zouden die jongens voor
plannetjes hebben uitge-
broed? 's Gauw even lezen....

Kijk en dat maakt die nota „
van aanbieding tot spannen-'
de lectuur, daar kan ik mij
eindeloos vrolijk over ma- •
ken...
• Dat was het dan deze week,
de krant is klaar, voetjes op :'.
tafel, tot over drie weken,
want ook wij hebben vakantie
verdiend. :;

rIN ZANDVOORT^
Morgen wordt in de Cla-

rakliniek aan de Kpstverlo-
renstraat een feestelijk kopje
koffie geschonken voor alle
bewoners, de medewerkers
én de dan 106-jarige Willem
Frederik Hille.

Op deze dag is de heer Hil-
le op twee na de oudste in-
woner van Nederland. De
oudste man is de heer A.
Geerling uit Leiden, geboren
op 9 januari 1878, de tweede
de heer J.M. Reyskens uit
Dordrecht, die op 11 mei
1984 106 jaar werd; de heer
Hille is dus een goede derde.

Direct na zijn lagere

schooltijd is de heer Hille in
het slagersvak terecht geko-
men. Een beroep dat hij tot
zijn 63ste jaar heeft uitgeoe-
fend. Hij was in Haarlem een
zeer bekende worstmaker.

In zijn lange leven heeft hij
zich altijd ingezet voor de
Moderne Arbeiders Bond en
zijn strijd voor een vrije mid-
dag in de week voor de sla-
gers werd gewonnen.

Sinds 1971 verblijft hij in
de Clarakliniek in Zand-
voort.

Zijn 70-jarige zoon, Willem
Frederik, vertelt over zijn va-
der.

- Willem Frederik Hille

/ *i\.ijk, oorspronkelijk komt mijn
tamilie uit Krommenie. De broer van
mijn grootvader is de man die de Hil-
le's beschuitfabrieken begon. Mijn
grootvader was ook slager, dus kun je
wel zeggen dat wij altijd in het voed-
sel hebben gezeten.

Ik geloof zelfs dat mijn grootvader
al naar Haarlem is verhuisd, m ieder
geval is mijn vader in Haarlem ge-
trouwd met Grietje Keesmaat uit Vo-
lendam. Ze kregen twee kinderen,
mijn broer Pieter Jacobus die negen
jaar ouder is dan ik en ikke dan. Ik
werd naar mijn vader vernoemd.

Mijn vader is nooit eigen baas ge-
weest, maar hij was we' wat je toen
noemde „meesterknecht" of zo iets.
Hij was echt beroemd om zijn worst-
makenj. Dat gebeurde toen nog in
een badkuip. Ja dat kun je je bijna
niet voorstellen, maar echt waar m
een badkuip, alles werd met de hand
gemengd en je moest dus wel een
goede hand van mengen hebben. Le-
verworst, bloedworst en gekookte
worst. Erg lekker. Niet te vergelijken
met die „stuif'worst die je tegen-
woordig soms koopt, die stuitert ge-
woon in je mond, nee dan de worsten
van mijn vader!

Toen hij bij Monteban werkte, dat
was een bekende slagerij op de hoek
van de Jansstraat en de Ridderstraat
m Haarlem, kwam daar altijd een
dokter bloedworst kopen. Reed-ie
met zijn koetsje voor, dat was nog zo
m die tijd, liet-ie paard en koets
staan en kocht bloedworst. Dat at-ie
dan zo uit het vuistje op. Ja, het was
een rare snijder die dokter, want dat
zag je toen niet hé, een dokter die op
straat liep te eten. Als de mensen ke-
ken zei hij „jullie moeten ook bloed-
worst eten, is goed voor je lijf, en de
bloedworst van Hille de beste".

Mijn vader heeft zich ook altijd
druk gemaakt voor een vrije middag
voor de slagers Daarvoor heeft-ie

echt gevochten. Als hij andere sla-
gers tegen kwam nep hij altijd „Joh,
sluit je nou aan bij de bond, denk
toch 's aan je eigen vrije tijd". Dat,
dat er toen doorgekomen is, dat was
wat voor hem. Heeft-ie nog een huldi-
gmg gekregen in gebouw De Leeuwe-
rik m Haarlem. Nou, dat had hij wel
verdiend

Zelf moest hij bijvooi beeld op zon-
dagmorgen om 4 uur nog een varken
slachten want als dan later op de dag
de kerk uitging konden de mensen na
de dienst nog verse karbonade ko-
pen.

Hij heeft worst gemaakt tot zijn
63ste. Dat was bij Gernt Hartog in de
Potgieterstraat. Die man was gros-
sier voor andere slagers. Duizenden
en duizenden lever- en bloedworsten
en ook gekookte worst heeft hij daar
gemaakt. Maar ja, toen kwam hij met
zijn vingers m de gehaktmolen. Vroe-
ger had je nog met zo'n last van ar-
beidsinspectie enzo. Alles ging veel
primitiever. Nou hij had al koude
handen van het zijen spek halen uit
de koelcel en voelde met met die kou-
de topjes dat hij te ver doorstopte m
die gehaktmolen, dus weg toppen.
Nou toen ging het afbinden van die
worsten en het andere werk ook zo
best niet meer. Kreeg hij een uitke-
nng van een daalder per maand,
ƒ 1.50 dat houd je nu toch met meer
voor mogelijk.

Mijn vader is altijd een gezellige
baas geweest. Klein en dik met een
stierennek. Tot zijn negentigste, zeg
maar ging alles goed. Nu herinnert
hij zich niet veel meer. Dat is jammer,
anders had hij vast pret gemaakt op
zijn 106e verjaardag

Gelukkig dat hij het zo goed heeft
in Zandvoort. Wat dat betreft mogen
wij met mopperen als familie. Hij
voelt zich er echt thuis en de mensen
zijn er zo goed voor hem".« •

Margreet Ates

woensdag van de maand van 17 30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel 023-318115.

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Ade Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,

Stancteii voetbalclubs
Tweede klasse A KNVB
osv
Hollandia
WFC
HBC
Zeevogels
Vitesse'22

Vierde klasse B KNVB
DSC'74
Aalsmeer
Zandvoort'75
De Kennemers
Altius
DVVA

Tweede klasse HVB
Onze Gezellen
EHS
DSC'74
Schalkwijk
BSM
Heemstede

3-5
2-4
2-4
3-4
2-3
3-3

zaterdag
3-5
2-4
3-4
3-4
2-3
2-2

3-6
3-5
3-5
3-5
2-3
3-3

ADO'20
SVW'27
Rapidits
Zandvoortm.
Zilverm.
VIOSW

Halfweg
De Spartaan
SCZ'58
Hoofddorp
Sportmg Zuid
RCH

VVH
Spaarnevogels
CBS
TZB
Alliance
Vogelenzang

3-3
3-2
2-1
2-1
2-0
3-0

2-2
2-1
2-1
2-1
3-1
2-0

3-2
3-2
3-2
3-1
2-0
3-0

Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185/
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wi)kverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde

DIENSTEN
HERVORMDE KERK, Kerk-
plcin:
Zondag 10.00 uur: Vicaris C.T.
Mataheru uit Bathmen. Crèche
aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: prof. dr. J.
Veenhof, Amsterdam. Kinderne-
vendienst en crèche.
NEDERLANDS
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: heer Niko van Noorden-
ne, Amsterdam.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met lit.
werkgroep „Alterna". Zondag
08.45 uur: stille viering. Zondag
10.45 uur: hoogmis met S t. Caeci-
liakoor. Thema „Gelijk-onge-
üjk".
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlvveg 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur: zondags-
school, bijbelgespreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: lekendienst.
Zondag 19.00 uur: avonddienst
ds. J. Overduin.
Woensdag 20.00 uur: bijbelstudie
en bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GE-
MEENSCHAPSBOND

ledere veertien dagen samen-
komst in Huize Pniel,
Zuiderstraat 3. Maandag om
15.00 uur, tel.: 17200.

JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem,
tel. 023-244553.

Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - De Vereniging

Vrouwen van Nu heeft voor de
maand oktober de volgende evene-
menten op het programma staan:

2 okt. Contactochtend m Zomer-
lust, vanaf 10.00 uur. Kitty v d. Bos
praat over het zelf maken van siera-
den Tevens begin van de Engelseies
om 09 30 uur door mevrouw Jacobs
Inlichtingen bij mevrouw R. Voswijk,
tel. 15689. ; .,

3 okt. Wandelen met Miep Rouss,
vanaf 10 00 uur op de Rotonde Bij
slecht weer bellen naar tel. 15451
Herhaling reammatiecursus van -de
Ned Hartstichting vanaf 14 00 uur in
het Gezondheidscentrum, Betarix-
plantsoen l Kosten ƒ3,50 pèr-"g,er-
soon Opgeven bij de heer P. "de
Leeuw, tel 16085.

5 okt. Start badmintonseizoen. In-
lichtingen: mevrouw Poelgeest, tel
12935 of 15834.

10 okt. Spelmiddag in het Bowlmg-
Center aan het Burg. van Fenema-
plem. Voor leden en donateurs ƒ 2,-
per persoon

12 okt. De heer Kooy geeft rondlei-
ding m het Tylermuseum aan het
Spaarne. Kosten ƒ4,- per persoon,
entree museum voor eigen rekening
Verzamelen om 10.15 uur ingang mu-
seum.

17 okt. De heer Van der Spek houdt
een lezing m Zomerlust. Aanvang
14 00 uur, toegang gratis.

24 okt Excursie naar Anton Pieck-
museum in Hattem en bezoek aan
Wehkamp m Dedemsvaart Kosten
ƒ 25.- per persoon inclusief koffie met
gebak en entree museum Vertrek
per bus om 08 00 uur bij het Gemeen-
schapshuis.

26 okt. Dia-avond over bezoek aan
Parijs. Voor leden en donateurs, in
het Gemeenschapshuis. aanvang
20 00 uur. Toegang gratis.

31 okt. Middagtocht naar Beeckes-
teyn m Velsen-Zuid Verzamelen om
12.30 uur bij bushalte hm 81 aan de
Louis Davidsstraat.

BURGERLIJK*

Geboren:
Demelza, dochter van Bol. Albert

en De Boo. Kathleen M
Gehuwd:
Zaadnoordijk, Ronald en Meijer.

Karin H A.
Overleden:
Versteege, Franciscus J M . oud 79

jaar.

Voetbal
Zondag: Zandvoortmeeuwen-ADO'20 14.30 uur, terrein Vondellaan
TZB-Alliance 14 30 uur, terrein Kennemerweg
Zaterdag. Zandvoort'75-De Spartaan 15.00 uur, terrein bmnoncircuit

Handbal
Zondag' ZVM-dames-F. Speed 13.00 uur. terrein bmnencircuit
ZVM-heren-BHC 14.10 uur. terrein binnencncuit

Basketbal
Zaterdag: Egmond-Lions dames 20 30 uur te Egmond
Lions heren-Dokko 16.30 uur, Pelhkaanhal te Zandvoort

Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal' 18 00 uur Zandvoort C B iun -Halfweg.

18.30 uur Zandvoortmeeuwen B jun -Hillegom. 19 00 uur Nihot A iun -OnEe
Gezellen; 19.45 uur Zandvoort Noord 4-JM Bakker 2, 20.40 uur Zand\oort-
meeuwen A jun -Nihot 2; 21.25 uur TZB 5-Kalnihout 2; 22 15 uur TZB 7-Zand
voort Noord 5.

Volleybal
Zaterdagavond in de Zandvoortse Pellikaanhal dames l S 3 0 u u i Sporting

OSS I-Die Raeckse 2; 20.30 uur Sporting OSS 2-HSVC. 19 30 uui Sportmg
OSS 3-VCY 3. Heren 20.00 uur Sporting OSS-Triumph. 20 30 uur Sporting
OSS 2-OVRA 4; 18.30 uur Sportmg OSS 3-OVRA 7. 19 30 uur Sporting OSS
4-Allides 12. Jeugd: 18.30 uur Sporting OSS K-Sporting OSS N
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AUTOINFO
VIJFDE VERSNELLING AL BIJ LAGE SNELHEID GUNSTIG

bespaart
e passen

De hot^c brandstolpri)zen bij de tankstations hebben er toe bijge-
dragen dat zuinige verbruikscijfers de populariteit van een auto aan-
zienlijk kunnen vergroten ledere fractie van een liter die men weet
te besparen tol t aan Een van de mogelijkheden die een lager ver-
bruik kunnen bewerkstelligen is een extra versnelling m de versnel-
lingsbak Tal van autofabrikanten duiden deze versnelling aan met
de letter E Men spreekt dan van een 3 + E en 4 + E-bak, waarbij E
staat voor Economy en dus duidt op een economisch verbruik.

Menigeen viaaju /ich misschien al.
waarom een a u t o eigenlijk een ver-
snellmgsbak nodig heelt en dan nog
wel een met vijf m plaats van met
vier versnellingen Wel het zal u clui-
delijk ziin dat als de motor stilstaat
er ook geen uekkiaeh i aanwezig is
Pas als de molui LS gestart, dan ont-
staat er trekkiacht oftewel een kop-
pel Bij een laan loeiental is dat kop-
pel heel bescheiden en niet, voldoen-
de om de auto in beweging te bren-
gen Probeert u maar eens weg te nj-
den bij stationan toerental zonder
gas te geven Vri]\\el altijd slaat de
motor af

Lange passen
Bij gas geven en stijgend toerental

neemt het koppel toe, maar met on-

begrensd Als gevolg van de steeds
korter wordende tijdsduur voor de
vulling van de cilinders en voor de
verbranding van het brandstof-lucht-
mengsel neemt de trekkracht boven
een bepaald toerental weer af. Bij dat
toerental wordt het maximum kop-
pel bereikt, komt men daarboven
dan is het tijd een hogere versnelling
in te schakelen, waardoor het toeren-
tal weer daalt Dat gaat dan door tot
de hoogste versnelling is bereikt

Het is min of meer te vergelijken
met ons eigen voortbewegingsme-
chamsme als we ons vanuit stilstand
in beweging zetten, doen we dat in
het begin met kleine korte passen.

Bij een toenemend looptempo wor-
den de passen langer („schakelen"

we een grotere versnelling in), tot aan
de lange marcheerpas Gaat het ber-
gopwaarts dan schakelen we weer te-
rug naar een kleinere pas en in de au-
to naar een lagere versnelling.

Vroeger werden bij het schakelen
de tandwielen in de versnellingsbak
werkelijk onderling verschoven' het
werkende tandwielpaar werd ge-
scheiden en een ander tandwiel m
aangnjping gebracht. Dat leverde bij
een ruwe behandeling wel eens luid-
ruchtig geknars op.

Bij de moderne versnellmgsbakken
zijn alle tandwielparen, van de eerste
tot de hoogste versnelling, perma-
nent m aangrijping en bij het schake-
len wordt nu het op dat moment ge-
wenste tandwiel door een soort kop-
pelmg met de aandrijfas in aangnj-
ping gebracht. Alle andere tanwielen
op de as lopen vrij

Winst
Wat is de winst van de vijfde, de E-

versnelling? Het zal duidelijk zijn dat
bij eenvoudig voortnjden in een ge-
hjkblijvend tempo veel minder ener-

Zo ziet een E-versnellingsbok
er van binnen uit

Van 1 tot E

Uit is de 4 + h-vcrsnellmgsbak van de Volkswagen I'abSdt Met uit/ondenng van de achteruitversnellmgzijn
alle tandwielparen voortdurend m aangnjping Door te schakelen brengt men het gewenste tandwielpaar door
een soort koppeling met de aandrijfas m ajngnjpmg, alle andere tandwiclparen draaien op de aandrijfas vrij roni

gie nodig is dan bij wegrijden, accele-
reren en bergopwaarts rijden. Bij 100
km/u op de grote weg is zelfs m de
vierde versnelling het beschikbare
koppel eigenlijk te hoog. Zonder aan
tempo m te boeten, zou men met
minder kunnen volstaan.

Welnu, de vijfde E-versnelling is
een extreem gereduceerde overbren-
gmg. Hij neemt - om op onze loopbe-
wegmgen terug te komen - extreem
grote stappen. Als voorbeeld voor de
overbrengmgsfasen hier de gegevens
voor een Volkswagen Passat met
4+E-bak: Ie versnelling -1 : 3.455; 2e
versnelling -1 : 1.944; 3e versnelling -

MEER DAN HALF MILJOEN VERKOCHT

i SJ410 wint
meer terrein

LJat de belangstelling voor
',,off the road auto's", vierwielaan-
gedreven terreinwagens, nog
steeds groeiende is blijkt wel uit

-de produktiecijfers van dit soort
automobielen

Het Japanse merk Suzuki, dat
„m maart 1970 met de produktie
"van 4x4 voertuigen begon, het op
6 augustus jl m de Iwata fabne-
ken de 500 OOOstc terreinwagen

ïvan de band lopen

In de eerste produktiepenode
ging het om wagens met lichte
motoren van 360 cc, maar de hui-
dige Suzuki SJ410 beschikt over
een 1000 cc motor en staat in ons
land in de 4x4 markt wat betreft
de verkoopcijfers aan de kop.

Een klein feestje bij Suzuki in Japan,
waar onlangs de 500.000ste vierwielaange-
dreven terreinwagen van de band kwam.

l: l 286, 4e versnelling -1: 0.909 en de
E-versnelling -1 : 0.730.

De E-versnelling ontwikkelt wel
een betrekkelijk laag koppel, maar
dat is volkomen toereikend om een
eenmaal bereikt tempo te handha-
ven. De winst zit in hét 20 procent
langzamer draaien van de motor:
minder brandstofverbruik, minder
motorslijtage. Uiteraard tot aan een
bepaalde grens, als namelijk het
noodzakelijke extra gas geven meer
opslokt dan door het lage toerental
wordt bespaard.

Al bij 50 km/u
Waar ligt de grens? Die ligt lager

dan veel automobilisten denken. Met
de Passat bijvoorbeeld kan op de
vlakke weg al bij de 50 km/u van de
vierde versnelling naar de E-versnel-
ling worden opgeschakeld, zonder
dat daardoor het koppel teveel terug-
loopt (het principe van zo vlug moge-
lijk opschakelen geldt bij de moderne
motoren overigens ook voor alle ove-
rige versnellingen). Echter: wil men
afhankelijk van de situatie - bijvoor-
beeld voor een inhaalmanoeuvre -
plotseling krachtig accelereren of
gaat het bergopwaarts en heeft men
veel trekkracht nodig, dan moet men
natuurlijk wel van de E-versnelling
naar de vierde versnelling terugscha-
kelen.

E is dus economie. Dit gaat echter
alleen op wanneer men deze vijfde
versnelling vaak en lang genoeg ge-
bruikt. Wie hem maar zelden ge-
bruikt of helemaal vergeet, heeft
hem,niet nodig, maar verstookt wel
meer brandstof.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ROEST RUST NIET
XVoest is misschien wel een van de

grootste boosdoeners als het om
waardevermindering van ons auto-
park gaat. Hele autokerkhoven hg-
gen vol met wagens die technisch
nog jaren hadden meegekund, maar
waarvan de carrosserie door roest
volledig is aangetast.

Holt Lloyd b.v., importeur van
Turtle Wax auto-onderhoudsmidde-
len, introduceert nu Rust Master, een
anti-roestmiddel met een dubbele
werking. Ten eerste zet het roest om
in een harde, zwarte laag en stopt zo
de roest Vervolgens vormt die zwar-

te laag een ondoordringbaar pante
dat toekomstige roestvorming vc
komt.

De harde zwarte laag kan licht w
den opgeschuurd om een glad opp
vlak te krijgen, terwijl het ook g<
problemen geeft als de beschadig
met polyesterplamuur wordt bij
werkt. Ook het onzichtbaar wegw
ken van de behandelde plekken ge
geen problemen omdat ieder type
tolak kan worden gebruikt.

Rust Master, een gemakkelijk te \
werken nieuw anti-roestmiddel i
Turtle Wax.
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O '85 S H O W
N N IS MET HET VOLVO-NAJAARS-

VAN 20 %, 29 SEPTEMBER.

Van 20 tot en met 29 septembei staat onze showroom héle-
maal in het tekri i van de Volvo '85 Show U kunt dan op uw gemak
kennis maken met het complete Volvo programma Zo zult u zien
hoeveel keuzemogelijkheden de Volvo 740-sene biedt Niet alleen
in kleut, bekleding en accessoires, maai vooral in ryprestatles en
comfort Ma.itwerk als het ware En er is al een Volvo 740 GL vanat
f 39950,- nul BTW

Inleiessj'it is ook de nieuwe Volvo 340 Diesel Stil Sterk. En
zuinig natuur lijk, l op 21,2 bij 90 km/u constant Verder alle voor

delen die elke Volvo heeft: duurzaam en veilig, compleet en
comfortabel. Vanaf f 23.350,- mcl. BTW.

Wie oog heeft voor stijlvolle vormgeving, maar toch ook kijk
op constructieve veiligheid, zal de Volvo 340/360 Sedan een ont-
dekking vinden. Een droom van een auto, vanaf f 22.250,- mcl.
BTW. Maar wie toch liever een 3-of 5-deurs heeft, kan natuurlijk bij
Volvo ook terecht. Vanaf f 17.980- mcl. BTW.

Een oude bekende is de Volvo 240, dat wil zeggen, niet héle-
maal. Nieuw is de 4-cilmder motor. Nieuw is ook de
5-versnellmgsbak. Waarmee deze auto nu extra economisch en
extra comfortabel is. En dat alles voor een prijs vanaf f 29.995,-
mcl. BTW.

En dan de Volvo 760. De absolute combinatie van distinctie
en toptechniek, comfort en topprestaties. Maar dat zult u zelf wel
merken wanneer u een proefrit komt maken. U bent in elk geval
hartelijk welkom van 20 tot en met 29 september op de Volvo '85
Show bij ons in de showroom.

HÉT COMFORT VAN ZEKERHEID.

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20b

ORIGINELE SPAANSE

PANTOFFELS
écht suède, warm gevoerd,

dames- en herenmaten

Nu 12.50
HERMAN HARMS

SCHOENEN
Grote Krocht

„Niet iedere verandering is een verbetering" zei de duif
toen zij in het pasteitje terecht kwam.

(SPURGEON 1834-1892)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-Tel. 12307
brengt echter altijd een verandering die verbetering

betekent als u besluit een nieuw uurwerk bij hem aan te
schaffen, of het nu een horloge, klok of wekker betreft.

In ons eigen atelier repareren wij alle soorten uurwerken,
ook antieke klokken en horloges Steeds prijsopgave

vooraf en volledige garantie.

J juweliers cndiamanuiirs \^
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Zandvoorts kleinste winkeltje
heeft nu ook de vermaarde Finse
Lapponia-collectie in huis. (Waar
laten we het!) Kom eens langs, u

kunt er vast nog wel bij.

Open. ma. t/m vr. van 14.00 tot 17.00 en
19.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag en zondag van 14.00 tot 23.00 uur.

U vindt ons in de hal van het
—^ Bouwes hotel bij het casino -—.

A Telefoon 02507 - 14686 f

ALBERT VAN LINGEN
(voorheen gevestigd in Amsterdam)

organiseert

DANSCURSUSSEN
(BALLROOM en LATIJNS-AMERIKAANS)

inZANDVOORT.

De indeling zal naar leeftijd geschieden voor
JONGELUI en PAREN.

Tevens een cursus alleen voor 60+ (speciale voorwaarden)

Verder mogelijkheden voor zelfgevormde clubjes of privé-
lessen.

De lessen worden gegeven in de nieuw-ingerichte
ruime zaal (100 m parketvloer), gevestigd:

ORANJESTRAAT 12 (gebouw achter Oranjestraat 14),
waar tevens de Balletstudio van Marijke Fancher Js

gevestigd.
Aanvang cursussen: half oktober.

Informaties: tel. 1 66 23 of J 70 82.
Inschrijving: vanaf heden op vrijdag, zaterdag en zon-
dag 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur of na telefonische
afspraak op andere tijden.

AART
VEER

GROENTE EN FRUIT
Grote Krocht 23, Zand voort, tel. 14404

Vrijdag en zaterdag:

BAMI-PAKKET
vers gesneden, per pak

PERSSINAASAPPELEN
barstensvol sap,
10 stuks van 4.50 voor

BENONI
heerlijke Hollandse handappel,
heel kilo

3.50
1.59

Maandag en dinsdag:
voor 3 oktober Leidens ontzet

HUTSPOT héél kilo, 0.98
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Jridgenieuws
ZANDVOORT - De Zandvoortse
ridge Club heeft onlangs de eerste
ompetitie van het nieuwe seizoen
ehouden. Daarin behaalden de he-
en Heidoorn en Gebhard in de A-lijn
e eerste plaats met 56.70%, gevolgd
oor de heren Bruin en Emmen jr.

-het 53.12%. De nieuwe combinatie
,je heren Van Beek en Sjouwerman

erden eerste in de B-lijn met
9.52%. De tweede plaats was voor de

"jimilie Hoogendijk met 58.33%. Twee
glieuwe leden, de dames Kroon en
„ichröder bezetten de eerste plaats in
;!le C-lijn met 62.50%. De tweede
plaats was voor de dames Lemmens
n-Kinderdij k. Ook dit is een nieuwe
ombinatie, hoewel de dames al eni-
;e:,tijd lid zijn van ZBC. De Zand-
dórtse Bridge Club speelt iedere
raensdagavond vanaf 19.45 uur in

_jiet; Gemeenschapshuis. Voor meer
formatie kan men zich wenden tot

e' heer Braun, wedstrijdleider van
BQ, tel. 14060 of mevrouw Schou-
[en, secretaresse van ZBC, tel. 18035.
iBQ begeleidt degenen, die deelne-
ben aan de bridgecursus, die de Avro
janaf l oktober elke maandag vanaf

.15 uur organiseert. Ook hierover
ah men nadere informatie ontvan-
:en'.bij de heer Braun of mevrouw
cliouten.

i

Laatste wedstrijd
ictscrossers
ZANDVOORT - De Zandvoortse

(etscrossvereniging organiseert za-
prdag aanstaande de laatste open
wedstrijd van dit seizoen. Op het
•aaie circuit in Zandvoort-Noord
an een ieder in de leeftijd van nul
)t en met zestien jaar deelnemen
anrdeze wedstrijden. Het eerste
tarïschot zal vallen om 14.00 uur ter-
'ijl ingeschreven kan worden van
2.00 tot 13.00 uur. Het inschrijfgeld
edraagt voor leden ƒ2.50 en voor
iet-leden ƒ4.-. Na afloop van de
trijd is de bekendmaking en uitrei-
ing van de Zandvoortse clubkam-
ioen.

Jadmintonnieuws
ZANDVOORT - De uitslagen van

e op 22 en 23 september gespeelde
admintonwedstrijden luiden als
olgt:
>uinwijck 5 - Lotus l 6-2; Hilversum
- Lotus 2 3-5; Minerva l - Lotus 3 5-3;
S 2 - Lotus 4 4-4; Hilversum 7 - Lo-'

as 5 3-5; AAC 2 - Lotus 6 4-4; Pluim-
al l - Lotus 7 7-1; Badhoevedorp 3 -
.otus 8 8-0; Amsterdam 16 - Lotus 9
og onbekend; Zijderveld heren 2 -
«tus heren l 2-6; GS V Heemstede
l - Lotus B2 7-1; UVO B2 - Lotus B3
3.
Op zondag 30 september zullen üe"

olgende wedstrijden worden ge-
peeld in de Pellikaanhal te Zand-
oort:
Aanvang 09.30 uur:
Lotus 7 - TYBB 2; Lotus 8 - TYBB
Lotus 9 - TYBB 7; Lotus heren l -

S heren 2; Lotus BI - TYBB BI; Lo-
as B2 - TYBB B2; Lotus B3 - Velsen
3; Lotus Cl - TYBB Cl.
Aanvang 13.00 uur:
Lotus l - Vlietwijk 2; Lotus 2 -

reesp 2; Lotus 3 - Nab. Spirit 1; Lo-
as 4 - Weesp 4; Lotus 5 - Zijderveld
S; Lotus 6 - Huizen 3.

HEREN HERSTELLEN ZICH

ZHC-dajnes blijven ongeslagen
na sterke zege op Ring Pass

ZANDVOORT - Het Zand-
voortse dames hockeyteam
draait in de nog jonge kompetitie
op voHe toeren. Nu was het Ring

Pass dat, met een voor elke me-
ter vechtend Zandvoort geen
raad wist, 2-0. Het betekende
voor Zandvoort zeven punten uit

Het spel van ZHC werd gekenmerkt door snelle aanvallen. Foto Frans Jongen

vier wedstrijden. De heren her-
stelden zich uitstekend van de
vorige week geleden nederlaag
en behaalden een zeer verdien-
stelijke 2-1 zege bij AMVJ.

De Zandvoortse dames kunnen
spreken van een flitsende kompeti-
tiestart en daar zal het volens train-
ster/speelster Monique Stokmans
niet bij blijven. Zij stelt: „De saamho-
righeid in het team in zo goed dat al-
leen daarom al nog vele punten zul-
len worden behaald. Bovendien
wordt er goed en snel gespeeld en
met dat spel lukte het vandaag op-
nieuw".

Ring Pass had zeker de nodige
moeite met de snelle Zandvoortse
voorwaartsen en na een kwartier van
verkennen kon de thuisclub de score
openen. Een strafcorner van Mieke
Hamann verdween onhoudbaar te-
gen het hout, 1-0. Het spel golfde na-
dien op en neer met de beter verzorg-
de kombinaties van Zandvoort. Ring
Pass was toch in staat enige strafcor-
ners te forceren maar het stoppen
van de bal was slecht verzorgd. Zelfs
een strafbal bleek voor Ring Pass
niet voldoende om de stand in even-
wicht te brengen.

Na de rust was het eerste offensief
van Ring Pass maar de Zandvoortse
defensie had weinig moeite met de-
doorzichtig opgezette aanvallen.
Ring Pass versierde wel enige straf-
corners en eenmaal moest doelvrou-
we Henny Jansen met de stick red-
ding brengen, maar veel gevaar was
er niet voor Zandvoort. Met lange sla-
gen zetten de Zandvoortse verdedi-
gers en middenvelders de snelle voor-
hoede aan het werk en Sanne Toen-
breker zorgde nogal eens voor paniek
bij Ring Pass. Ook Monique Eijsvo-
gel was aktief maar enige schoten op

het doel gingen rakelings naast.
Zandvoort wist eveneens enige straf-
corners te forceren en uit een daar-
van speelde Monique Stokmans zich
fraai vrij en schoot keihard raak, 2-0.

Heren
Na de minder goede prestatie van

de ZHC heren van vorige week waren
zij erop gebrand om tegen AMVJ tot
beter hockey te komen. En dat is
Zandvoort zeer goed gelukt. Coach
Jeroen Adema was zeer tevreden
over het door Zandvoort vertoonde
spel: ,,Er is uitstekend gevochten
voor de overwinning en het was dui-
delijk te zien dat de opgaande lijn er
weer is. Af en toe zet ik wat jeugdspe-
lers in om de nodige ervaring op te
doen, en dat liep vandaag prima. Een
perfekte overwinning", aldus de
Zandvoortse coach.

Op het slecht bespeelbare veld liet
het spel nogal eens een rommelige in-
druk achter, maar Zandvoort paste
zich het beste aan en met enorme in-
zet werd AMVJ bestreden. Tegen de
verhouding in kwam Zandvoort door
een strafbal met 1-0 achter. Het was
het sein voor Zandvoort er nog fana-
tieker tegenaan te gaan en dat leidde
vijf minuten voor rust tot de gelijk-
maker van Rob Eijsvogel, 1-1.

In de tweede helft heeft Zandvoort
de strijd volkomen gedikteerd en kon
AMVJ niet gevaarlijk worden. Zand-
vport bouwde een groot veldover-
wicht op, maar door het hobbelige
veld gingen wat kansen verloren.
Tien minuten voor het einde greep
Zandvoort toch de verdiende winst
toen uitblinker Rob Eijsvogel voor de
tweede maal wist te scoren, 1-2. In de
slotfase kon Zandvoort eenvoudig de
voorsprong vasthouden, doordat
AMVJ niet bij machte was de straffe
mandekking te ontlopen.

ZVM geklopt
HOORN - Zandvoortmeeu-

wen is er niet in geslaagd de
moeilijke uitwedstrijd tot een
goed einde te brengen. Tegen
Hollandia namen de Zandvoor-
ters wel een 0-1 voorsprong maar
moesten uiteindelijk met een 3-1
nederlaag genoegen nemen. Eni-
ge goede kansen gingen helaas
verloren.

Ondanks enige regenbuien bleek
het veld van Hollandia zeer goed be-
speelbaar en beide teams maakten er
een aantrekkelijke partij van. Het be-
gin ging vrijwel gelijk op en van enig
overwicht voor beide partijen was
geen sprake. In de twintigste minuut
ontstond de eerste mogelijkheid voor
Hollandia en Zandvoortmeeuwen
kroop door het oog van de naald.
Eerst verwerkte doelman Ed Steffers
de bal tot hoekschop en via deze trap
kwam de bal voor het doel en werd
tegen de lat geknald.

Even later ondernam Jos van der
Meij een knappe solo en liet 0-1 aan-
tekenen. Lang heeft Zandvoortmeeu-
wen niet van deze voorsprong kun-
nen genieten en Visèe nam een bui-
tenkansje waar en scoorde 1-1. In de
slotfase van de eerste helft kwam
Zandvoort tot enige goede aanvallen
en moest de Hollandia-defensie enige

malen aan de noodrem trekken om
nader onheil te voorkomen. Frans
Post zag een vrije trap gestopt en
even later werd Steef Water neerge-
legd maar de bal werd door de
scheidsrechter buiten het strafschop-
gebied gedeponeerd. De vrije trap
schoot John van der Zeijs net naast.

In de tweede helft kwam Rob Bu-
chel in het veld voor John van der

Zeijs en was het Steef Water die goed
doorzette maar net naast schoot. In
de tiende minuut kwam Zandvoort-
meeuwen wat ongelukkig op achter-
stand toen een houdbaar schot van
richting werd veranderd en Steffers
alsnog kansloos was: 2-1. Wim Bu-
chel kwam hierna in het veld voor
Steef Water en Zandvoortmeeuwen
zette alles op de aanval. Inzetten van

zwemseizoen van start
ZANDVOORT - Met het deel-

nemen aan de eers'te zwemwed-
strijd in de jeugdcompetitie heeft
de wedstrijdzwemploeg van de
Zandvoortse zwem & poloclub
de Zeeschuimers de officiële
start vin het nieuwe zwemsei-.
zoen aktief ingeluid. Met een gro-
te ploeg traden zij aan tegen
DAW Vliegende Vissen uit Alk-
maar en zwemver. De Ham uit
Krommenie. Wedstrijden op het
hoge niveau van de 3e divisie
vragen veel inzet van zwemmers
en zwemsters, die dan ook zeer
gemotiveerd aan de start ver-
schenen. Onno Joustra knalde
meteen een nieuw klubrecord op
de klokken bij de 200 meter wis-
selslag persoonlijk en zwom zijn

TZB in tweede helft overklast
HAARLEM - TZB, dat nog

teeds gehandicapt was door
ilessures, heeft in de uitwed-
trijd tegen Schalkwijk, vooral in
Ie tweede helft geen enkele kans
,ehad op een positief resultaat,

de eerste helft konden de
andvoorters goed partij geven
n bleef de stand dubbelblank,
naar in het tweede gedeelte van
e strijd overklaste Schalkwijk

totaal en was de 5-0 eind-
•tand geenszins geflatteerd.

TZB weggespeeld zou worden. De
wedstrijd ging vrijwel gelijk op met
over het geheel genomen overheer-
sende achterhoedes, die weinig of
geen kansen weggaven. Zo ontstond
er meer een middenveldspel. Beide
teams verzorgden de kombinaties
goed en er was een leuke partij voet-
bal te zien. Vlak voor de rust kregen
zowel Schalkwijk als TZB enige klei-
ne kansjes, die geen resultaat brach-
ten.

gelegenheid goede en vlotte kombi-
naties op te zetten, waartegen TZB
het antwoord schuldig moest blijven.
Doelman Marcel Cabri probeerde te-
vergeefs de schade beperkt te hou-
den.

Aanvallend probeerden Fred Keur
en Ron Zwemmer nog wel de stand
een beter aanzien te geven maar te-
gen de jeugdige en snelle verdedigers
moesten zij het afleggen. Schalkwijk
voerde de stand allengs op naar een
5-0 overwinning. „Na de gelijke rust-
stand probeerde ik dit zo te houden
en heb een spits teruggetrokken op

De tweede helft gaf een totaal an-
der spelbeeld te zien met desastreuze

red Keur probeert met handen en voeten de tegenstander te passeren. Foto: Frans Jongen.

Trainer Gerard Ramkema was da-
ig teleurgesteld over het door TZB
ehaalde resultaat. „We zijn geheel
verklast in de tweede helft. We had-
en totaal geen weerwoord op het
verrompelende spel van Schalk-
'ijk. De Haarlemmers waren veel fel-
•r en beweeglijker en verdienden de
Jge volkomen".
In de eerste helft viel het allemaal

og wel mee en leek niets erop dat

gevolgen voor de Zandvoorters. De
eerst zo goed sluitende defensie had
geen enkele grip meer op de snelle
Schalkwijkse aanvallen en moest
met lede ogen toezien hoe de ene na
de andere treffer viel. De rugdekking
was slecht verzorgd en daarvan profi-
teerden de Haarlemmers knap. Met
twee snelle doelpunten in het begin
van de tweede helft knakte bij TZB
het verweer. Schalkwijk kreeg nu de

het middenveld. We kwamen echter
te snel op achterstand en toen pakte
het totaal anders uit", aldus Gerard
Ramkema, die ook met enige omzet-
tingen in het team niet tot een gun-
stiger resultaat kwam.

Zondag aanstaande kunnen de
Boys zich revancheren, dan komt Al-
liance op bezoek. Er moeten dan
twee punten gepakt worden anders
zit TZB in de verkeerde hoek.

eigen record van 2.23.6 sec. naar
een landelijk topniveau van
2.21.7 sec.

in de estafette 4 x 100 m wisselslag
jongens onder 12 jaar legden Rob
Verbrug (rugslag), Michiel van War-
merdam (school), Eric Wempe (vlin-
der) en Dick Ve'rburg (vrije slag) be-
slag op de eerste plaats. Een zeer
spannende finale, want estafettes
worden altijd aan het einde van het
zwemprogramma gezwommen, waar-
bij de vier knapen in eerste instantie
tegen een behoorlijke achterstand
moesten aankijken. Pas de fanatiek-
zwemmende vlinderslag-specialist
van dit viertal, Erik Wempe, presteer-
de het gat van zo'n 20 meter achter-
stand te overbruggen, Dick Verburg
als laatste vrije slagzwemmer haalde
de overwinning op deze afstand voor
de Zeeschuimers binnen. Wederom
zijn de Zeeschuimers erin geslaagd
hun wedstrij dploeg met nieuwe j onge
leden belangrijk uit te breiden. Jon-
gens en meisjes die voor het eerst aan
een echte zwemwedstrijd deelnamen
en natuurlijk nog even aan het zwem-
men, de jury en de vele aanmoedigin-
gen moesten wennen. Maar trots wa-
ren zij wel na het zwemmen van hun
wedstrijd en achteraf gezien deden zij
dat beslist niet slecht. Rinus Ko-
nings etaleerde een prima rugslag,
William Lo had veel baat bij zijn op-
vallende gele racebril en Michelle
Deinum zwom haar wedstrijd erg
dapper. Goede prestaties ook van
Robin Douwes, die pp de 100 m vrij
2.38.7 noteerde, terwijl Mario Zwem-
mer en Ivo Lemmens die afstand af-
legden in 1.39.2 resp. 1.39.6 sec. Je-
roen Bakker noteerde 2.06.4 sec. Ook
Manon Brunting met haar zus Desiré
toonden dat zij graag sterren bij de
Zeeschuimers willen worden. Jolan-
da Halenbeek en Esther Huypen, net
als Ivo Lemmens en Mario Zwemmer
waren op deze korte afstanden niet
kapot te krijgen, want zij hadden al
eens bij de Zeeschuimers op de lange-
baanwedstrijden in buitenwater
meegedaan.

Natuurlijk draaiden de gerouti-
neerde Zeeschuimers op toonaange-
vende wijze mee in dit zondagse
zwemcircus, dat werd georganiseerd
in zwembad de Watering te Wormer-
veer. De toppers van de Zeeschui-
mers, o.l.v. schoolslagspecialiste Ria
Willemse zorgden ervoor, dat de eind-
overwinning naar Zandvoort werd
meegenomen.

Prestaties
Het staat als een paal boven

(zwem)water, dat de Zeeschuimers
ook in 1984 bijna 20% betere zwem-
prestaties hebben behaald in verge-
lijking met 1983. In de onlangs gepu-
bliceerde zwemgegevens blijkt, dat
de Zeeschuimers in dit zwemjaar
maar liefst 177 maal voor prijzen wer-
den genoteerd (in 1983 was dit al 139
maal). Gezien het feit, dat de Zee-
schuimers ook voor het komende sei-
zoen weer voor een uitbreiding van
hun ledental hebben gezorgd is het
heel goed denkbaar dat dan de Zee-
schuimers in de zwemboeken van
Noord-Holland naar de rcordhoogte
van 200 vermeldingen zullen gaan
stijgen.

Rob Verstraten en Wim Buchel lever-
den niets op en Hollandia kon met
snelle uitvallen gevaarlijk worden.
De Zandvoortse doelman Ed Steffers
voorkwam echter dat een grotere
achterstand werd opgelopen maar
zeer kort voor het einde werd het
toch nog 3-1. Een kopbal van Mos-
tard leek door Richard ' Kerkman
weggewerkt te worden, maar op het
spekglad geworden veld gleed hij on-
deruit en verdween de bal in het
Zandvoortse doel: 3-1.

ZANDVOORT - DE ZVM-
handbalteams hebben opnieuw
voor prima werk gezorgd. De he-
ren ondervonden veel tegen-
stand van Tonegido, maar kón-
den toch ongeslagen blijven (11-
12). De dames hadden meer
moeite met het voor buitenhand-
bal ongebruikelijke gras, dan
met de tegenpartij DSOV. ZVM
veroverde een gedegen 8-5 over-
winning.

DSOV beschikt nog niet over ver-
harde velden en daardoor moest
ZVM aantreden op een door regen
spekglad veld. DSOV had daar reke-
ning mee gehouden en speelde op
voetbalschoenen, doch de Zand-
voortse dames moesten het zonder
de grip van de schoenen met noppen
doen. Toch speelde ZVM, naar om-
standigheden een goede partij en
kwam al snel op een 4-0 voorsprong.
DSOV kwam voor de rust sterk terug
door een goed lopende break en enige
glijpartijen van ZVM (3-5).

ZVM ging in de tweede helft zeer
taktisch te werk, door vooral het
tempo uit de wedstrijd te halen. Zon-
der enig risico te nemen liep ZVM uit
naar 7-3 voorsprong. De Zandvoort-
sen vonden het zo wel genoeg en
drongen niet meer aan waardoor de
eindstand door DSOV op 8-5 kon
worden gebracht.

Heren
ZVM had nog fliet eerder bij Tone-

gido kunnen winnen. De goed in
vorm zijnde Zandvoorters stapten dit

Dames zegevieren

ZVM-hand-
balteams
keer van deze traditie ai' en behaal-
den een zwaar bevochten zege. Het
werd een vrij stugge en harde partij
handbal waarbij de verdedigingen
overheersten. ZVM hield de zaak ach-
ter goed onder controle mede door
prima werk van Frans Rienks en
doelman Peter Trommel. ZVM had
steeds een voorsprong maar kon toch
niet ver uitlopen en de spanning bleef
tot aan de laatste minuut. De kleine
voorsprong kon echter vastgehouden
worden en de Zandvoorters gaan nog
steeds ongeslagen aan de leiding in
deze afdeling.

Doelpunten ZVM: Cor v.d. Koekelt
4, Joost Berkhout 2, Dirk Berkhout l.
Joop Boukes 1. Djurre Boukes l, Wim
Brugman l, Hans Mol 1.

Man beschadigt
politie-auto

ZANDVOORT - Een 28-jarige
Zandvoorter weigerde het portier
van de auto los te laten, toen de poli-
tie wilde wegrijden van het Kerk-
plein. Hierdoor werd het portier flink
beschadigd. De man, die nogal ag-
gressicf was. had volgens de politie te
diep in het glaasje gekeken. Er is rap-
port van het voorval opgemaakt.

Lions laat kans liggen
AMSTELVEEN - De Lions he-

ren basketballers wachten nog
steeds op de eerste overwinning
en dat had tegen BV Amstelveen
mogelijk geweest. Nu moesten de
Zandvoorters, doordat een aan-
tal minuten de scoringsmachine
stokte, met een 63-50 nederlaag
genoegen nemen. De dames wa-
ren beter in vorm en hadden wei-
nig moeite met DIOS hetgeen
een 54-26 overwinning beteken-
de.

De start van de heren was in de uit-
wedstrijd tegen Amstelveen mis-
schien niet zo goed (4-0 achter) doch
de ommekeer kwam via verandering
in de zone van 2-3 naar 3-2. Dat stelde
Amstelveen voor grote problemen en
Lions nam een voorsprong van 14-6
in de achtste minuut. Wat in de toen
volgende zes minuten gebeurde is be-
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RINKO EERSTE ZEGE

Sterk SC Hong Kong
ZANDVOORT - In de zaal-

voetbalcompetitie zorgden SC
Hong Kong en Rinko voor goede
resultaten door tot winst te ko-
men. Hong Kong had geen enke-
le moeite met oude rivaal Score
Advertising en pakte stevig uit
met 7-1. Rinko moest meer voor
de punten doen maar de 3-2 over-
winning op Marktzicht was niet
minder verdiend.

Score Advertising, dat geen schim
meer is van de goede ploeg van enige
jaren geleden, heeft totaal geen kans
gehad tegen een veel beter SC Hong
Kong. De Zandvoorters kombineer-
den er lustig op los en voerden de
kombinaties soms te lang door an-
ders had de uitslag in de dubbele cij-
fers gekomen. In de eerste helft stel-
de Hong Kong de zege reeds veilig
door een aantal fraaie treffers van
Hans Schmidt (2x), Jos van der Meij
en Ed Vastenhouw.

In de tweede helft probeerde Score
iets terug te doen maar verder dan
één doelpunt kwamen de Haarlem-
mers niet. De badgasten overtroffen
de tegenpartij met vlotte aanvallen
alleen met de afwerking duurde het
te lang. Daardoor kon Score de uit-
slag beperkt houden tot de uiteinde-
lijke 7-1. Hans Schmidt en Rob van
der Berg bepaalden de stand op 6-1
en toen ging zelfs doelman Ed Stef-
fers mee naar voren en deze smaakte
het genoegen om de eindstand 7-1 op
het scorebord te brengen.

Rinko
In een spannende en leuke partij

zaalvoetbal heeft Rinko de eerste ze-
ge van dit seizoen weten te behalen.
Marktzicht gaf uitstekend partij
maar met 3-2 was de verdiende zege
voor Rinko een feit. Het was een wed-
strijd met twee gezichten. In de eer-
ste helft een duidelijk sterker Markt-
zicht en in het tweede gedeelte Rinko
dat sterk aandrong en zegevierend fl-
nishte.

De eerste wapenfeiten kwamen nog
wel op naam van Rinko maar snel
nam Marktzicht het initiatief over en
moesten de Zandvoorters het doen
met snelle counters. Addy Ottho
voorkwam met zeer fraaie reddingen
dat Marktzicht de score kon openen
en stond tevens aan de basis van een
uitval waaruit Rinko verrassend een
voorsprong nam. Ottho gooide de bal
snel op de wegsprintende Simon Mo-
lenaar die de bal vol op de wreef nam
waarna de Marktzicht doelman kans-
loos was. 1-0. Bijna was het 2-0 toen
Willem Groen zijn schot ternauwer-
nood gestopt zag. Het was voorlopig
de laatste aanvallende handeling van
Rinko, daar het totaal werd terugge-
drongen. Marktzicht kwam gelukkig
tot de gelijkmaker toen een Zand-
voortse verdediger de bal tegen de
hand kreeg. De toegekende straf-
schop betekende 1-1.

In de tweede helft een geheel ander
spelbeeld met Rinko voortdurend in

de aanval en Marktzicht dat tot ver-
dedigen genoodzaakt was. Bart Bot-
schuij ver en Peter van Kalmthout za-
gen hun inzetten gestopt en een uit-
val van de gasten betekende voor
Rinko een 1-2 achterstand. Lang
heeft deze achterstand niet geduurd
aangezien Cees van Oorschot een af-
geslagen aanval toch doeltreffend af-
rondde. Rinko sloeg direkt hard toe
en in de volgende minuut was het op-
nieuw raak. Simon Molenaar onder-
schepte een foutieve uitworp en knal-
de keihard raak, 3-2.

In de slotminuten drong Markt-
zicht sterk aan en steeg de spanning,
maar goed verdedigend werk van
Manfred Bakels en doelman Addy
Ottho voorkwamen de gelijkmaker.

slissend geweest voor de wedstrijd.
The Lions scoorde niet één punt en
BV Amstelveen kroop steeds dichter-
bij. Veertiende minuut 14-14. Coach
Ton Crabbendam: „Volgens mij ds
hierdoor de wedstrijd verloren ge-
gaan. Als wij in deze zes minuten
acht punten scoren kan Amstelveen
niet terugkomen. Zij gaan fouten rha-
ken en Lions heeft dan de wedstrijd
onder controle".

Nu was de wedstrijd geheel open-en
werd de ruststand 24-24. De tweede
helft schakelde Amstelveen over op
man tot man en Lions had hierop
geen antwoord. Elfde minuut 46-37.
Toen Amstelveen overschakelde op
de zone, door de grote foutenlast, kon
Lions langzaam naderbij komen.
Dertiende minuut 46-45 voor Amstel-
veen.

Lions wilde toen de bal te snel in de
basket krijgen waardoor balverlies
ontstond en het tegenovergestelde
werd bereikt. Amstelveen scoorde
driemaal op rij en Lions lag in verlb-
ren positie. Een laatste press over het
gehele veld kon ook niets meer aan
de uitslag veranderen, 63-50.

Dames
De Lions waren veruit de sterkste

in deze partij baksetbal. Vanaf het
begin heeft Lions het heft in handen
genomen en na vijf minuten is het
reeds 10-5 voor Lions. De tegenpartij
was dermate zwak dat Lions zich te
veel aan dit niveau optrok. Coach
Olaf Vermeulen greep een time out
aan om zijn speelsters te motiveren
en toen liep het weer vlotter. Rust-
stand 7-26

Aanvallend had Lions niets te vre-
zen van DIOS en met een break in de
tweede helft liep Lions uit naar een
zeer verdiende ruime overwinning
van 54-26.

Topscoorsters: Jacqueline Paauw
18, Caroline Bol 14, Chika Bol 12,
Eliane Sauveplanne 8.

Weggereden na
aanrijding

ZANDVOORT - Een uit Duits-
land afkomstige vrouw is snel wegge-
reden, nadat zij met haar auto de ge-
parkeerd staande auto van een 21-ja-
rige Haarlemmer had geraakt. Dank-
zij het verslag van een ooggetuige

kon de 22-jarige Duitse even latei-
door de politie worden aangehouden.
De vrouw gaf toe de aanrijding te
hebben veroorzaakt. Ze vertelde hier-
op in paniek gevlucht te zijn, maar
zei wel van plan te zijn geweest het
incident bij de politie te komen mei-
den. De vrouw heeft een rijverbod op-
gelegd gekregen toen uit een blaa-
sproef bleek dat ze onder invloed van
alcohol had gereden.

(Advertentie)

KOM
VRU ENTREE

KIJK®*
VOOR

EDEREEN!

ski-piste
DEMEERBERG

in Hoofddorp

PRESENTEERT:

SENSATIONELE

SKI

OPENING
.SEIZOEN 1984

op
zaterdag en zondag a.s
(29 en 30 september)

zaterdagmiddag
én zondagmiddag
14.00- 15.00 uur

SPECTACULAIRE
DEMONSTRATIES
SKI-SPRINGEN,
SLALOM etc.

voor iedereen die het wil proberen
(ski's en schoenen zijn gratis verkrijgbaar1

Neem stevige broek en handschoenen mee)

O
©
o

PROEF SKI (all m
P.P )

Incl huurmateriaal 5:
alléén op deze zaterdag en zondag

van 10.00 - 14.00 uur.
reserveer nu uw proefles' 02503 - 34746

GRATIS VRU SKIËN
beide dagen vanaf 16.00 tot 21.00 uur.

U BENT WELKOM

DEMEERBERG
Arno Iduspark - Hoofddorp i
volg borden "Sportcomplex'' l
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tiDIER-PLEZIER ti

DIERENSPECIAALZAAK

dibevo -lid

Helmersstraaf 11 - Zandvoort
Tel. 193 45, b.g.g. 1 55 66

ledere middag geopend
van 14.00 tot 18.00 uur,

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,
maandag gesloten.

Alleen als u het beste wilt...
gaat u naar SLAGERIJ AATARBOUW
Wij maken veel zelf! Óók onze

GEKOOKTE WORST
deze week
speciaal aanbevolen,
250 gram voor

Lekkere ~ ftfft

VLEESKROKETTEN gebakken p stuk 1 .00

FONDUE-VLEESSCHOTEL
_±. 4 personen

Haltestraat 12 - Tel. 1 26 16

2.95
19.50

Ï! GOED
GOEDKOOP Kerkstraat 16, Zandvoort,

telefoon 02507-12270

Wij gaan door met lage prijzen, prima service en 1e klas kwaliteit!
RUNDVLEES

T- B ON E 4 ons 32.50
TO U R N EDOS 3 ons 29.50
ENTRECÖTE 254 ons 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
BI EFSTU K-TARTAAR 21.50
CHATEAU BRIAND apersonen 52.50
OSSEHAAS
instroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac

PRIME-BEEF 2-7, ons
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE 4ons

KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons

KALFSKOTELET 225 gram

29.50
32.50

32.50
26.50
21.50

VARKENSVLEES
SPARE-RIB plm. 5ons 19.50

LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES 20.50
VIS
GEB.TONG4ons 29.50
2SLIPTONGETJES '....19.50
Alles voorzien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.

P. REU
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.

Haltestraat 16. Tel. 02507-16204

7 dagen per week geopend
zondag v.a. 11.00 uur,
maandag v.a. 10.00 uur.

Deze week:

VERSE KREEFTENSOEP 7.50

STOOFPALING 19 7C
in het groen, ovenklaar, per pond B *•• t O

VloRAGOUT met een keur van
verse vissoorten, per pond

VEEL SPECIALITEITEN UIT EIGEN KEUKEN

f m rfbUo voor als het goed moet zijn!

9.75

MET
KODACOLOR

VR 200 FILM
HAALT U HET BESTE

UIT U W
CASSETTECAMERA

Dat qelc doosje met Kodarolor YR 200 film. daar sla ik als Kodak
Select fotohandelaar helemaal achter Geknipt voor kleurrijke en
onvergetelijke opnamen in en om het huis. \an vakanties, dagjes
uit en kinderpartijtjes bijvoorbeeld. Bovendien kan ik u drie
betrouwbare ?ekcrhedon geven:
l. DeTekcrlieid. dat uw' Kodak kleurenrci l le t je uin constante

mtmmivxft kwaliteit is.
Kodak| 2 [)L> zekerheid van een goed advies

3. De zekerheid van kvvnliteitsfotn's Kodak Select Prints.
Mooie kleuren, zo echt als het leven En met het
stempel van het eicen laboratorium van Kodak . ̂  ÜjfjJJlJjjJiiL
achterop. Zekei is zeker.

FOTO
BAKELS
Kerkstraat 31 -Zandvoort

jUlCt1

rt«t

Ontwikkeld
en afgedrukt

door hel kleurenlaboratorium
van Kodak 7clf.

GESNAPT BIJ ...
VREEBURG

Wie is deze klant die een keuze maakt uit de over-
heerlijke artikelen die Slagerij Vreeburg aanbiedt?
Waarschijnlijk kiest hij/zij rundvlees - want
september is hiervoor de typische maand.

l^VTTVVVTT

VREEBURG & Zn.
HALTESTRAAT 54 -ZANDVOORT

TEL. 1 24 51

*̂ Speciaal aanbevolen onze 3
overheerlijke fondue- en «'

Jl

gourmefschotek.
(voorgourmetstellen kunt u ook bij ons

terecht)

^

j

CHICK KING SNACKCORNER
Geopend van 12.00 tot 21.00 uur,
vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur.
Woensdag gesloten.

BAPAO-PASTEITJES
AJAM GORENG

Haltestraat 24 - ZANDVOORT - Tel. 02507 -1 32 01

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
van 3 t/m 17 oktober

Profiteer nu nog van onze lage prijzen

Drog. De Gaper
Kerkstraat 34 - Zandvoort

Tot over 14 dagen!
PAULenGERTIE

Belg...
Komt er van de week een
Belg op het
Waterloopleintje en
vraagt:
,,Meneerke, heeft ge ook
een toilet?"
Ik zeg: „Ja, maar dat is
verstopt."
Hij zegt: „Geeft niet, hoor,
dan help ik wel even
zoeken."
„Ha, ha, ha!"
Had ik hem even tuk, want hij wist niet dat
ik nog een garage vol had met spuüen.
Hij toch zoeken zeg...
en dan nog gevonden ook...

WATERLOOPLEINTJE
HALTESTRAAT61 -TEL. 1 34 63

Voor de lekkerste kaas
blijft „DE KAASHOEK" de baas!

Deze week bij DE KAASHOEK:

EXTRA BELEGEN KAAS
uit Noord-Holland, pittig maar
niet zout, 500 gram 5.95!!
Proeft u eens onze

VERSE EIEREN
uit Barneveld,
NU 20 grote voor 5.00!!

Tot ziens bij:

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 - Zandvoort -Tel. 1 50 00
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geweldige kortingen met ~

Voor ƒ 5,00 een couponblad met 25 voordeelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar ƒ2,50. Maak
het benodigde geldbedrag met vermelding van het aantal
gewenste couponbladen over op postrekeningnr. 260.728
of Rabobank-rekeningnr. 39.37.10.580 t.n.v. Het Parool/'n
dagje Amsterdam. De couponbladen worden u per om-
gaande toegezonden.
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AFSCHEID - van de
k>mer op het strand.

3
• K1OOLRECHTEN -
gaan wellicht de eerstko-
mende zes jaar steeds 10
procent omhoog.

PEUTERSPEELZAAL /•
- beroering in commissie •<
door brief van college. «.

3 » I N ZANDVOORT -
Emely Ritman met haar
paarden.

BALLET - Marijke f
Fancher opent nieuwe *
studio. «.

• WIELERPROMINENTEN
- vandaag in Zandvoort.

VOLLEYBAL - compe- r

itiestart onwennig. i

7 » ZANDVOORT - over-
klast Ado '20.

ARIE LOOS - harde
werker op de achter-
grond.

EVENTUEEL INITIATIEF-WETSVOORSTEL

WD-Kamerleden
ondernemen actie om
circuit te behouden

ZANDVOORT/DEN HAAG - De VVD-fraktie in de Tweede Ka-
mer is van oordeel dat het circuit in Zandvoort moet blijven. Na
overleg met de fraktie hebben Reinier Braams en Wim Keja de ta<tk
op zich genomen om te bekijken op welke manier een uitweg kan
worden gevonden uit de huidige impasse. Als contacten met het mi-
nisterie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening én milieu niet tot
het gewenste resultaat leiden, willen ze een initiatief-wetsvoorstel
indienen, waarbij de wet Geluidhinder in het voordeel van het circuit
wordt aangepast.

Hun actie voor het voortbestaan
van de racebaan in Zandvoort komt
niet uit de lucht vallen, zo licht Wim
Keja desgevraagd toe. Niet alleen de
WD-fraktie in de Kamer hangt deze
mening aan. Ook woordvoerders van
verschillende politieke partijen en
enkele bewindslieden hebben daar in
het verleden reeds voor gepleit. „Wij
vinden al jaren", aldus Keja, „dat het
circuit moet blijven bestaan. Maar

/RIJWEL ZEKER AANGESTOKEN

De Schelp door
brand verwoest
ZANDVOORT - Een felle uit-
aande brand heeft zondagmor-
n vroeg een enorme verwoes-

ng aangericht in gebouw De
chelp aan de Dr. Gerkestraat.
et pand dat kort na de oorlog
enst deed als opvangcentrum
Dor uit Indonesië gerepatrieer-
en en later fungeerde als bar-
ancing en jongerenhotel, stond

op de nominatie om gesloopt
worden.

reservepolitie op.
Een 37-jarige brandweerman uit

Zandvoort werd bij het wegnemen
van enkele houten schotten, waarin
nog wat oud glas zat, gewond aan zijn
ringvinger. Hij sneed zijn vinger tot
op het bot openl Nadat een arts eer-
ste hulp had verleend, werd hij naar
het Elisabeths Gasthuis in Haarlem
verwezen voor een huidtransplanta-
tie.

Verder deden zich geen persoonlij-
ke ongelukken voor. Reeds onmid-

Hei gehavende aanzicht van De Schelp. (Foto: Berlott)

Volgens brandweercomman-
iant Kees Paap is het vuur vrij-
vvel zeker aangestoken. Over de
schade zijn nog geen exacte cij-
fers bekend. De commandant
schat echter dat de sloopkosten
lu zo'n tien mille hoger zullen
aitvallen.

De brandmelding kwam zondag-
norgen om vier uur binnen. De Zand-
/oortse brandweer rukte met groot
naterieel uit, maar ondervond aan-
/ankelijk wat problemen met het
sluswater. Volgens de commandant
loordat het gebouw tien meter bo-
ren straatniveau ligt, maar boven-
iien doordat de brandweer nog
steeds het derde blusvoertuig mist.
De kanonnen konden pas worden ge-
jruikt nadat een brandweerwagen
lit Bloemendaal was gearriveerd, die
leergezet werd bij de vijver aan de
''rans Zwaanstraat. De werkzaamhe-
len werden door dit wachten welis-
vaar niet vertraagd, maar het echte
Jluswerk kon toch pas wat later wor-
1en aangepakt. Het nablussen heeft
K>g de hele dag geduurd en ook
naandag heeft de brandweer het
:dmplex voortdurend onder controle
jehouden, totdat 's middags de
neest noodzakelijke sloopwerk-
:aamheden waren uitgevoerd. Tij-
iens de bestrijding van de brand ver-
eende ook de regionale verbindings-
vagen van de brandweer assistentie.
3e politie riep enkele leden van de

dellij k na de brandmelding waren de
mensen die nog in de zomerhuizen op
het complex wonen, gewekt.

Een merkwaardige samenloop is
dat reeds zaterdag een brandende
matras werd aangetroffen bij De
Schelp, pp de begane grond aan de
achterzijde.

De politie gelooft niet zozeer in een
samenhang, omdat hiervoor zater-
dag al drie jongetjes werden opge-
pakt. Dan sluit de brandweercom-
mandant echter spelen met vuur of
brandstichting toch niet uit. De com-
mandant houdt het op het laatste,
omdat het vuur boven in de kap is
ontstaan. Hij acht het uitgesloten
dat er een andere oorzaak is geweest,
omdat het pand al een paar jaar
dichtgespijkerd is en verstoken van
gas, water en elektriciteit.

Hoewel het om een slooppand gaat,
is er toch schade, zegt de comman-
dant, omdat de sloper allerlei bruik-
baar materiaal als planken, nu niet
meer kan verhandelen. Het pand zal
op korte termijn worden gesloopt.
Vorige week reeds had het college be-
sloten hiervoor een krediet beschik-
baar te stellen. Het terrein is be-
stemd voor woningbouw.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

r-WATER-.
I-STANDEN-1

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
4okt.
5okt.
Gokt.
7okt.
Sokt.
9okt.
10 okt.
11 okt.

HW
11.14

01.07
01.52
02.25
02.58
03.29
03.58

LW
06.16
07.42
09.04
10.00
10.43
11.16
11.41
12.01

HW
23.57
12.31
13.28
14.13
14.46
15.15
15.40
16.13

LVV
19.01
20.20
21.18
22.05
22.44
23.18
23.51

Maanstanden: 10 oktober VM 0.58
uur.
Srjrinetll' 11 oktober NAP + 110 rm

nu de woningbouw in gevaar komt,
dreigt het menens te worden en als er
niets gebeurt, verdwijnt het wel". In-
middels heeft hij al een eerste con-
tact met minister Winsemius gehad
en volgens zijn zeggen acht de be-
windsman behoud van het circuit
een goede zaak. Wat zwaar weegt in
deze is dat de bevolking het zelf wil
en er zoveel baat bij heeft. Daar moet
een hogere overheid dan, in de woor-
den van Keja, niet dwars doorheen
roeien. Temeer niet omdat niemand
anders in het land er last van heeft.
Behalve dan gemeenten in de regio
door verkeersoverlast.

Zoals inmiddels genoegzaam be-
kend mag zijn, kan de wet op ver-
schillende manieren worden uitge-
legd. Maar volgens Keja is het niet de
opzet van de wet geweest om in de
onderhavige situatie de provinciale
overheid te laten beslissen dat het
circuit weg moet. „Het circuit is niet
alleen in het belang van de racesport,
maar ook van nationaal en interna-
tionaal belang. Laten we eerlijk zijn:
dat is ook één van de eerste oorzaken
dat we geïnteresseerd zijn geraakt. Je
kent het circuit, je bent ervan op de
hoogte".

Bij hem kan het er niet in dat gede-
puteerde staten niet bereid zijn de
Grand Prix als „bijzondere bedrijfs-
omstandigheden" aan te merken,
waarvoor de wet wel een uitzonde-
ring toestaat. Doordat deze racerij
elk jaar vijf dagen terugkomt vinden
gedeputeerde staten dat er geen
sprake is van een uitzondering, maar
van een regelmatig terugkerend eye-
nement. Keja trekt de vergelijking
mei, een kermis, die ook op voorspel-

bare dagen terugkomt en eveneens
heel wat omwonenden overlast be-
zorgt, maar niettemin steeds wordt
toegestaan. „Het standpunt van GS
kan ik niet begrijpen", aldus Keja.
„De Partij van de Arbeid in Zand-
voort is in het verleden altijd tegen
geweest, maar met de verkiezingen in
zicht ging de partii om vanweee het
grote belang dat de meeste mensen
hebben bij de racebaan. Maar provin-
ciaal volgt de Partij van de Arbeid
nog altijd de oude lijn. Nu Zandvoort
gaat bouwen en alles startklaar is,
legt de provincie het hete hangijzer
bij Winsemius. In de trant van: „Als
we ons vergissen moet de inspecteur
't maar zeggen! Het is een vorm van
politiek die ik niet erg waardeer".

Over de termijn waarop een actie
van de VVD-Kamerleden succes zou
kunnen hebben, kan Keja weinig
voorspellingen doen. „We zullen de
minister toch op zijn minst eerst een
maandje de tijd moeten geven om de
zaak te bekijken. Nee, ik kan ook niet
precies aangeven wat hij eventueel
zou kunnen doen, zodat de wet in het
voordeel van het circuit kan worden
uitgelegd. Zoals gezegd staat Winse-
mius er wel sympathiek tegenover en
via hem zou het in ieder geval sneller
gaan dan via een wetswijziging. Maar
als het niet lukt ligt er dan zeker bin-
nen enkele maanden een wetsvoor-
stel in de Kamer. Voordat dit de hele
route heeft afgelegd, zijn we inder-
daad wel een paar jaar verder. Maar
als het voorstel goed blijkt te vallen
in het parlement, geeft dat toch vol-
doende houvast om de woningbouw
op gang te kunnen brengen.

Niet onder indruk
Gevraagd om een reactie blijkt

fraktievoorzitter Gert Toonen van de
Zandvoortse PvdA niet erg onder de
indruk van de inzet van de VVD-Ka-
merleden. Ik verwacht er echt héle-
maal niks van. In het verleden zijn
ook een hoop populaire uitspraken

Wim Keja: actie voor behoud circuit

gedaan waar niets van terecht is ge-
komen. Kijk maar eens naar de WO-

ZIE VERDER r AG 3

Tino terug naar Tante Truus
ZANDVOORT - Het dagboek

van Tino Stuy „Mijn dagen in
een Huis van Geluk" heeft een
ongekend succes beleefd. Na pu-
blicaties in diverse landelijke
dagbladen en ook in het Zand-
voorts Nieuwsblad, begon de ver-
koop van het boekje pas goed te
lopen.

„Via Het Parool kwam er ook nog
negenduizend gulden aan giften bm-
nen, moet ]e je voorstellen dat ik nu
naar Karacln kan vertrekken met
een goed gevulde portemonnee voor
Tante Truus". meldt een blijde Tino
enkele dagen voor zijn tweede bezoek
aan het Huis van Geluk m Pakistan.

De opbrengst van het boekje, waar-
van de uitgever de produktiekosten,
zoals ontwerp, zetwerk, werktekemn-
gen en lithografie, voor zijn rekening
nam en de drukker en binder het te-
gen de kostprijs produceerde, kwam
geheel ten goede van het werk van
zuster Truus Lemmens in Karachi

Op vrijdag 5 oktober vertrekt Tino
om Tante Truus de bankafschnften
te laten zien van de overschrijving op
haar rekening, die, zoals het zich laat
aanzien, plotseling twintigduizend
gulden hoger zal zijn. ,,Ik ga er naar
toe orn te zien wat wij aan permanen-
te verbeteringen kunnen aanbren-
gen, de besteding laat ik natuurlijk
aan Tante Truus over, maar ik stel
mij er erg veel van voor", vertelt Tino
een week voor zijn vertrek.

Het ziet er overigens naar uit, dat
dit niet het enige bezoek zal zijn dat
zuster Lemmens uit Zandvoort en
Nederland kan verwachten. Met Tino
reist een fotograaf mee voor opna-
men voor een artikelensene.

Eind oktober krijgt Tino bezoek in
Karachi van nog twee Zandvoorters
die zich achter de schermen bezig ge-
houden hebben met het werk van
Tante Truus. Ook zij willen wel eens
zien wat de resultaten zijn van hun
gezamenlijke krachtinspanning.

i!;M(NM;!!liW

~ Worden de
honden, poezen
en andere troe-
telbeesten op 4
oktober door de
bazen en bazin-
nen extra ver-
wend, er zijn ook
andere huisdie-
ren die de aan-
dacht vragen.

Zoals bijvoor-
beeld deze paar-
den in het bin-
nencircuitter-
rein, die wel
graag een extra
klontje ontvan-
gen, en zij niet al-
leen want het
binnencircuitter-
rein herbergt een
groot aantal
huisdieren. Er
zijn geiten en
bokken, konij-
nen en kippen,
dure racepaar-
den maar ook ou-
dere pony's die
door diverse ver-
zorgers worden
vertroeteld.

Eén van die
jonge eigenaars,
in dit geval Eme-
ly Ritman vertelt
over „haar" die-
ren in de rubriek
„In Zandvoort",
zie pagina 3.

Een extra klontje graag..

AANKOOP GROND VOOR 1,15 MILJOEN

College wil haast maken
met bouw Stationsplein

ZANDVOORT - Burgemeester en wethouders willen nu haast ma-
ken met de bouw van flatwoningen met daaronder bedrijfsruimte
aan het Stationsplein. In de komende extra raadsvergadering van
dinsdag 16 oktober krijgt de raad een voorstel voorgeschoteld om de
grond voor 1,15 miljoen aan te kopen van wethouder Jan Jongsma.
Jongsma is eigenaar van een winkel/showroom en vier woningen aan
het Stationsplein. De haast is geboden omdat op l januari volgend
jaar de regeling vervalt op grond waarvan tachtig procent van de
verwervingskosten door het rijk worden vergoed. De Woningbouw-
vereniging Eendracht Maakt Macht is inmiddels aan de slag gegaan
om het nieuwbouwplan te ontwerpen.

Een nieuwe bebouwing aan de Sta-
tionsplein heeft een uitermate lange
voorgeschiedenis. Reeds in de oor-
logsjaren ontwierp de toenmalige
rijksbouwmeester ir. G. Friedhoff op
initiatief van burgemeester Van Fe-
nema een ambitieus plan voor het
Stationsplein, waardoor Zandvoort
een badplaats van allure zou kunnen
worden. Van die plannen is nooit iets
terecht gekomen. In de na-oorlogse
jaren passeerden uiteenlopende
plannen de revue. Het laatste plan
dat uit de bus is gekomen, omvat cir-
ca 55 twee- en driekamerwoningen,
met daaronder commerciële ruimte.

In een later stadium kan het plan
worden uitgebreid met nieuwbouw
op het aangrenzend terrein van de
Zandvoorter Stokman.

Volgens wethouder Jongsma zijn
de onderhandelingen over de ver-
koop van zijn grond al begonnen op l
april 1981. Een zaakwaarnemer heeft
voor hem de onderhandelingen ge-
voerd. Omdat hij als ondernemer
(Renault-dealer) direct belangheb-
bende was, is hij als wethouder nooit
bij de besprekingen aanwezig ge-
weest.

Aanvankelijk berekende de
zaakwaarnemer dat anderhalf rnjl-
joen een redelijke vergoeding zou zijn
voor onteigening van de winkel/
showroom plus de vier woningen, de
schade van de stilstand, omzetver-
lies, herinrichtingskosten en tijdelij-
ke huisvestingskosten. Jongsma zal
zelf ook moeten omzien naar andere
woonruimte. Hij is van plan zo snel
mogelijk met zijn winkel/showroom
terug te keren naar het Stations-
plein, laat hij desgevraagd weten.

Het bedrijf zal overigens normaal
doordraaien doordat magazijn en
werkplaats toch al gevestigd waren
aan de Curiestraat in Nieuw-Noord.
Zelf wilde hij helemaal niet weg van
het Stationsplein, maar omdat de ge-

meente de grond nodig heeft voor
nieuwbouw is hij wel bereid tijdelijk
ergens anders ziin intrek te nemen.
De onderhandelingen hebben ten-
slotte geresulteerd in een bedrag van
1,15 miljoen, dat burgemeester en
wethouders bereid zijn voor de grond
neer te leggen. Als de raad zich daar-
mee akkoord kan verklaren gaat het
plan met bijbehorende subsidie-aan-
vraag naar het rijk.

_-/ juweliers ciuluirunuirs \^

Zandvoorts kleinste winkeltje
nét even anders1

U vindt ons in de hal van
het Bouwes hotel.

ZANDVOORT - De inzameling
die onlangs in de badplaats plaats-
vond ten behoeve van het Prinses
Beatrix Fonds, heeft in totaal een be-
drag van'ƒ 4.135,35 opgebracht. Het
bestuur van het fonds dankt alle col-
lectanten voor de medewerking die
ze hebben verleend

ZANDVOORT - De hoofdbe-
stuursleden van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandse Red-
ding Maatschappij hebben het za-
terdag bij hun bezoek aan Zand-
voort wel getroffen. Een vriende-
lijk zeetje en nog wat warme zon-
nestralen op deze late september-
dag maakten hun tochtje voor de
kust tot een waar genoegen. Dat is
wel eens anders geweest, zoals vo-
rig jaar in Egmond bij windkracht
zes a zeven.

Het ging overigens om een nor-
male oefening. Het hoofdbestuur
komt echter slechts éénmaal in de
zeven jaar eens langs om te kijken.
Van de in totaal acht leden van dit

Vriendelijk zeetje voor
hoofdbestuur KNZRM
bestuur waren er vier naar Zand-
voort gekomen. Onder meer wer-
den de overlevingspakket! getest
In het kader van de bestuurstocht
werd vrijdag Noordwijk bezocht,
waar het wippertoestel in actie
kwam. Daarbij werd het jongste
hoofdbestuurslid in de broekzak
een paar keer onder daverend ge-
lach heen en weer gehesen Omdat

burgemeester Machielsen in Ame-
rika vertoeft nam wethouder Atte-
ma als waarnemend voorzitter van
de plaatselijke commissie de hon-
neurs in Zandvoort waar. Hij trac-
teerde het gezelschap op een
speech vol humor en kwinkslagen.
Op de foto (van Berlott) het mo-
ment dat de opvarendeN zee kie-
zen

R.J. Hobé
overleden

ZANDVOORT - In een verpleeg-
huis in Zeist is op 87-jarige leeftijd
overleden Roelof Jan Hobé. De heer
Hobé, die na terugkeer uit Indonesië
in 1947 naar Zandvoort kwam, werk-
te vanaf 1947 tot aan zijn pensione-
ring bij Publieke Werken. Daar was
hij nauw betrokken bij de wederop-
bouw.

Inbraak in
horecabedrijf

ZANDVOORT - Onbekenden
hebben in de vroege ochtenduren
van woensdag 26 september ingebro-
ken in een etablissement aan de Hal-
testraat. Na hun ongewenste bezoek
miste men ƒ 1200.-, vier nieuwe jog-
gmgpakken, een wit leren damesjasje
en 12 flessen drank. De inbrekers
hebben zich toegang verschaft door
het raam met een schroevedraaier
open te wrikken. De politie vermoedt
dat iemand tijdens de openingsuren
de raamgrepen al had ontgrendeld.
Het onderzoek heeft tot op heden nog
niets opgeleverd.

Hotel niet betaald
ZANDVOORT - Een 55-jange

vrouw uit Amsterdam heeft vorige
week geprobeerd een hotel aan de
Zeestraat, waur ze de nacht had door-
gebracht, te verlaten zonder te beta-
len. De eigenaar van het hotel riep de
hulp in van de politie. Uil een onder-
zoek bleek dat het al de vierde keer
was dat de Amsterdamse met voor
het genoten onderkomen wenste te
betalen. De politie heeft uiteraard
nog een appeltje met haar te schillen.

(Advertentie)

koud?
een

lammy
see Morris

before
you buy

Haarlem
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraal 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596
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BVH. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 -Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

l Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Dr. C. A. Gerkestraat

Beneden

HOEKWONING
in goede staat van onderhoud, met garage,

schuur en zeer royale zonnige tuin
Opp 456 m*

Ind woonkamer met parket en open haard, 2
slaapkamers, badkamer met douche

Vraagprijs ƒ 142.000.-k.k. »
Collegiaal met J Attema

ZANDVOORT
Spoorbuurtstraat

Goed onderhouden

WOONHUIS
m centrum dorp

Ind beg grond woonkamer met parket, hal
en keuken met plavuizen, douche/toilet. Ie

etage 3 slaapkamers
Tuin met schuur (via achterom)

Vraagprijs /125.000.- k.k.

ZANDVOORT
Dr. C. A. Gerkestraat

Geheel gerenoveerde

BOVENWONING
voorz v c v -gas

Ind Ie etage ruime hal, L-vorm woonkamer
met open haard, luxe keuken, moderne bad
kamer/douche, toilet, kamer, 2e etage 2
slaapkamers, overloop met ruimte voor was-

machme
Vraagprijs f 134.500.- k.k.

ZANDVOORT
Van Ostadestraat

WOONHUIS
met zomerhuis, voorz v c v -gas

Ind entree, woonkamer, luxe open keuken,
1 slaapkamer, douche/toilet, Ie etage 4
slaapkamers, kitchenette, toilet, stookgel
Ind zomerhuis woonkamer, keuken, toilet,
2 slaapkamers

Vraagprijs f 168.000.- k.k.

ZANDVOORT
Wilhelminaweg

Halfvnjstaand

WOONHUIS
met zwembad en garage, c v gas HR ketel
Ind woonkamer ca 70 m2 met open haard,
luxe open keuken, toilet, keuken, 1e etage 2
slaapkamers, badkamer met bad en douche,

2e etage slaapkamer, zolderberging
Vraagprijs f298.000.- k.k.

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
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uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat61 -2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Ook voor opbaring in het uitvaartcentrum
Tel. 1 53 51 of 023-33 1975

WONINGRUIL
AANGEBODEN

woning in Amsterdam
op het zuiden vrij uitzicht

over gracht en park,
2 balkons

Huur±_300 -p m
GEVRAAGD

woning in Zandvoort
Brieven onder nr Z801
aanbur van dit blad

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vri|bh|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

KMERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort-Tel 02507-1 7400
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

§§§
§ De specialist
K in al uw
J. bloemwerken

Uw beste beentje
voor meteen
BOEKET van

BLOEMEIMHUIS

BLUYS
Haltestraat 65-Zandvoort
Tel. 12060

DAT VOLVO GOEDE AUTO'S BOUWT IS BEKEND.
DAAROM ZAL ALLEEN DE PRIJS U NOG VERRASSEN.

Hoort er bij een auto van formaat ook een
prijs van formaat7 Daar kan men zich aardig m
vergissen Zo wordt de prijs van de goed-
koopste Volvo 240 al gauw geschat op zo'n
40 mille, terwijl de fraai gelijnde Volvo 240
Sedan u niet meer hoeft te kosten dan
f 29.995- incl BTW

Voor dat bedrag bent u eigenaar van een
oerdegelijke Volvo, inclusief alle legendarische
eigenschappen Zoals de Volvo-veiligheidskooi,

het triangel gescheiden remsysteem, mge
bouwde vangrails in de portieren, driepunts rol
gordels voor en achter, voorruit van gelaagd
High Impact glas, ongeëvenaarde anti roest
behandeling Nieuw de krachtige 4 cilinder-
motor (74 kW/101 pk) met 5 versnellmgsbak
Zeer zuinig en meer njcomfort door laag toeren
tal m de 5e versnelling

Kom proefryden en ervaar hoeveel com-
fort en rij plezier de Volvo 240 u biedt Af leve
nngskosten f375,- (Met 5-versnellmgsbak
tegen meerprijs) Vraag informatie over de aan
trekkelykeVolvo leasetarieven

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN BV.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.

\\\
HERBERG

7 Boeckaniersnest
biedt u gelegenheid voor:
• een drankje aan de bar of op het terras

__f gezellig lunchen of dineren in
hete la carte restaurant

• recepties en partijen
• fondue- en barbecue-party's
• vergaderruimte en koffietafels
• dans-en feestavonden
• verenigingsfeesten

• presentaties, shows en expositieruimte

^ BRUIDSPAREN, indien u uw bruiloftsfeest door ons
^* laat verzorgen, ontvangt u van 't Boeckaniersnest een

WAARDEVOLLE ATTENTIE

\ AANTREKKELIJKE PRIJZEN EN MENU-
J SUGGESTIES.

>, ZALEN VAN 20 TOT 80 PERSONEN.
TOTAALCAPACITEIT: RUIM 300 PERSONEN

Franse keuken, seafood, pannekoeken, speen-
J' varken, warme en koude buffetten, seizoen-
* specialiteiten. Uitgebreide uitbreng- en party-

service.

Ruim parkeerterrein.

Zaridvoortselaan 187
Tel. 02507 -1 24 01 of 1 80 15

..f* .

gulden.
c \\mtci Lut komen, f / , ,
nt ncn t^tpxnup ntpmu-» \> *

Als u mis tlc/c \\mtci l.idt komen,
/oiycn \\i| \ooi ccn stevige picmic
Van m.uu helst 50 gulden pei man pci dag V]
"I". l _ J „ . _ , _ I I I i i l

£J<
Typisch de \\ intciselnldei weci'

\ l ! Il, ( II 11 l U

KEUR en ZOON
-f SCHILDERWERKEN •

^ZANÖyÖORT-TEL. 02507 -1 56 02

Silhouettes
voor

MAAT- en VERANDERWERK
NAAI- en PATROONLESSEN

NIEUW!
Vanaf heden kunt u bij ons de gehele

ELËGANCE STOFFENCOLLECTIE
bewonderen.
VERKOOP:

COUPONS - PATRONEN van
SIMPLICITYenVOGUE
Alle Vogue-patronen

in oktober Vz prijs
KARIN v. DAM

INAv. DAM-VOSSEN
Louis Davidsstraat 11 -Tel. 1 85 99

's Maandags gesloten.

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENERll
Haltestraat 23 - Zandvoort \S5?X'*
Tel. 1 21 59
Deze week:

ROSAKI TAARTJE 6.25

Vakantiepondjes?
Met MALSOVIT bent u ze zo weer kwijt.
Snel, smakelijk, gezond, voordelig en bij
ons vers voor u gebakken.

Woensdags gesloten

haltestraat 56a
2042 LP zandvoort

tel 02507-18256
Open
van 20.00 tot 03 00 uur

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Koof/man . . .
vooreen goed verzorgde auto l ! !

r}&'^ff~*ff"*^~'r^" r}^ ^^"*ff ̂ ^ ̂ ^ *fr'̂ ^~^^ ̂ ?ff ̂ '̂Trt ̂ fr "̂ "̂̂ ^^^^ "̂̂ fC-̂ *̂ ?

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 1 7093 --nuw- tf>.-^
'*saaiè&f̂ i

BLOEMBOLLEN
*£ zowel los als verpakt.

g Bollenplantmandjes • Brassicol
H Bollenplantschopjes
$ Winterheide • Bloeiende violen

Beplanting voor wintefbakken
Vaste planten • Bemesting

Tuingereedschap • Kamerplanten

l*
ft
ft
ft
ft
ft
ft

ARTIKEL:
MOOIE WINTERPULLOVERS
m diverse moderne dessins
KWALITEIT: 70% acryl/30% wol
PRIJS: slechts 59.-

KERK8TR.20 • TEL: 13156

Sport overdag ...
Reeds 27 jaar in

Sport Center Wim Buchel
alle te beoefenen sporlen tegen zeer
aantrekkelijke tarieven.

SQUASH, overdag 10.- korting op een baan

KEEP FIT GYMNASTIEK met muziek
voor dames, iedere donderdagmorgen 9.15 uur.

JEUGDJUDO leef tijd 5, 6 en 7 jaar,
per oktober nieuwe club op VRIJDAGMIDDAG 15.30 j-ir.

Tel.1 3965/1 5829
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macaroni
zak 500 gram

huishoudkwaliteit 69
theebiscuits
pak 175 gram

huishoudkwaliteit

tarwebloem
pak 1000 gram

huishoudkwaliteit

theezakjes
doosje 20 stuks a 4 gram

huishoudkwaliteit 89
koffie
gemalen vacuüm pak 250 gram

huishoudkwaliteit 2.999
l ff* huishoudkwaliteit

koffie nr. 2 pak 80 stuks

filterzakjes
shampoo
flakon 500 ml.

huishoudkwaliteit

knakworst
pot 8 stuks

huishoudkwaliteit

pindakaas
pot 350 gram

huishoudkwaliteit

margarine
pak 250 gram

huishoudkwaliteit

rookworst
vacuüm 225 gram

huishoudkwaliteit

tpiletpapier
tissue
huishoudkwaliteit

pak 12 rollen

toiletpapier
Pak 12 rollen

huishoudkwaliteit 298
.

ALLEEN DEZE WEEK qcldn l/m aterda? 6 oktober

STER-AANBIEDING 7<>lam. de voorraad strekt

®feestbrood
rijk gevuld met krenten, rozijnen,
bigareaux, stukjes hazelnoot, amandelen
en amandelspijs, ca. 800 gram

STER-AANBIEDING

i page plus

kussen
toiletpapier pak

4 rollen

STER-AANBIEDING

honig mk
voor groentesaus

pak 150 gram

STER-AANBIEDING

fles l liter

puntjes zak 6 stuks

lees diepvries
pak 8 stuks
a 50 gram

®patates
frites diepvries

voorgebakken zak 1000 gram

achterham 100 gram

ringleverworst
per stuk ca. 500 gram

<$)cholatti
magere chocolademelk fles 1000 gram

wasmi
zak 2 kilo

huishoudkwaliteit

iddel 3!19 afwasmiddel
flakon l liter

huishoudkwaliteit 49

"CO 200grambak
braadprodukt

amstelbier
30 cl. krat 24 flesjes

Mogen we even praten tegen
de mensen die nog steeds geen
kennis hebben gemaakt met ons
nieuwe Witmerk?

Mevrouw, mijnheer, u mist iets.
Al drie weken lang. En daarom
doet u zich al drie weken lang te
kort bij het boodschappen doen.
Want als u goedkoop boodschap-
pen wilt doen, gaat u naar Spar.
Niet alleen omdat Spar het Wit-

merk heeft met al die absolute
bodemprijzen. Maar ook omdat
Spar met het eigen Sparmerk en
met vele bekende merken óók erg
laag in prijs is.

Heus, mevrouw, mijnheer,
overtuig uzelf. Spar is niet duur.
Kijk maar naar de prijzen in deze
advertentie.

Niet alleen voor het Witmerk,
maar ook voor de weekaanbie-

dingen die bestaan uit artikelen
van het Sparmerk en een aantal
bekende merken.

Vooruit, wacht geen dag meer
en kom naai* Spar. En ontdek dat
u nu bij Spar al uw boodschap-
pen goedkoop kunt doen.

Nu Spar zo goedkoop is
koopje er toch alles!

SCHILDERWERK
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 7 57 05

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. PITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Wij zijn met VAK ANTI E
van 8 t/m 27 oktober.

R. v. d. Werfff
Tolweg 6-Tel. 1 50 01

Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

goede
GEBRUIKTE

MUZSEK-
JftSSTRÜMEWTEN,

GELUIOS-
INSTALLATIES,

KEYBOARDS. enz.

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-an
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7-Zandvoort

Tel 02507 -1 23 27

HONDENKAPSALON

voor uw rashond en
bastaard

Gespec inpoedelsen
kl terriërs

Oren , nagel en anaal-
Hierverzorgmg zijn bij de
behandeling inbegrepen

v. Ostadestraat26,
tel 02507 -1 56 26

Gevestigd sinds 1955
Aangesloten bij HTCK

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

Drogistenj - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds

Tel. 02507 -1 96 32

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor
Dr. VogeS

homeopathie
Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel 02507 - 'i 61 23

g n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n n i i i i i i i i i i n r i i i R

l FOTO QUELLE |
= Compleet fc to/ f i lm =
= dssortiment voordelig §
r afdrukken rn r
E ontwikkcien =
l DROGISTERIJ i
l MOERENBURG |
| Haltestraat 8 l
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VOOR
LOSSE
STEUN-
ZOLEN

<•'
v- "

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
O( k x :n kle f i
JK l' < srTiall f i

h l v M K r
Blrl d|kslr b3
A sier t mi W
T l 1211D3 V91C

AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort • Tel. 1 51 86
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De nieuwe
KANTOORAGENDA'S

voor 1985 zijn er weer!

. BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN

. STRIPBOEKEN • KANTOOR-
ARTIKELEN • ROOKWAREN

. STAATSLOTEN • TOTOILOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

De ICrocht
Grote Krocht 17-2042 LT Zandvoort

VRIJDAG en ZATERDAG:

Reine Victoria's
de jongens met pit 2.5Ü

HEELKILO

Heerlijke bananen j gg
"HEELKILO

James Grieves ^ gg
2 KILO . . . .

MAANDAG en DINSDAG

Vers gesneden andijvie ^ ̂ gg
HEELKILO

AART VEER

Wol en
handwerk

BERENDINA
GRATIS

Pingouin breimode-magazine.
Ook gratis breibeschrijving
bij besteding van f 45.-aan garens.

Speciale aanbiedingen
per pak vanaf 19.50
en o.a.

donzige acryl
per bol tot 2.95

KADOTIEK

„de schatkist"
Alle nieuwe noc

kalenders voor 1985
zijn binnen

o.a.: Mordillo, Jan Sanders,
Walt Disney en

volop nieuwe puzzels

Keuze uit ruim 50 verschillende

KIJKERS en BAROMETERS

Verder voor uw

BRIL BRIL-ETUIS LOEPEN
- LEESGLAZEN - SCHAREN -

MESSEN

OPTIEK

SLINGER
GEDIPL OPTICIENS

Grote Krocht 20a -Zandvoort
Tel. 1 43 95

BOEKET.
wit
ROEMEENSE
PRUIMEN

Dierenspeciaalzaak WEZENBEEK
Het is vandaag 4 oktober, dus Dierendag. Dierenspeciaalzaak Wezenbeek, Grote
Krocht 28, laat dit feit natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.
Ter gelegenheid hiervan is er van 11 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op zaterdag
6 oktober, dus twee dagen later (er is rekening mee gehouden dat veel mensen ge-
durende de week niet langs kunnen komen) een fotograaf in de winkel aanwezig.
Iedereen die graag een plaatje wil hebben van zijn of haar huisdier, is tussen deze
uren van harte welkom.
De heer Wezenbeek is in november 1970 naar Zandvoort gekomen. Hij startte zijn
in en voor kleine huisdieren gespecialiseerde winkel toen aan de Passage. In november
1976 werd er verhuisd naar de Grote Krocht. Al ongeveer 12 jaar staan zijn twee
medewerksters hem trouw terzijde, dat is dus bijna vanaf het begin. In de winkel
zijn kleine huisdieren te koop, zoals: cavia's, konijntjes, tropische vissen, parkieten
en kanaries. Papegaaien zijn er niet te koop, evenmin als direct uit de natuur af-
komstige dieren, zodat de wildstand in ieder geval geen schade ondervindt van het
beslaan van de winkel. Er is natuurlijk wel alles te koop voor de voeding, verzorging
en het onderbrengen van kleine huisdieren, van vitaminen tot vogelkooien.
Dierenspeciaalzaak Wezenbeek is dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur geopend, maar is
op dinsdagmiddag gesloten, de winkel is ook tussen de middag dicht, van 13.00 tot
14.00 uur.

REISBUREAU
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DIERENSPECIAALZAAK WEZEN BEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Op zaterdag 6 oktober kunt u bij ons

OP DE FOTO MET UW HUISDIER
De fotograaf is v.a. 11.00 uur aanwezig.
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BLIKJES VOOR DE KAT 3 smaken 0.99
BLIKJES VOOR HOND EN KAT per stuk 1.10 - 3 voor 2.70

tmmmmt Maan*

dibevo

Lid ANVR
'd Garantiefonds

We/ zo zeker/

Prachtige

herfst-
boeketten

Yi BLOEMEN-
J/ MAGAZIJN

GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

mi «tomerij/dry cltanlng ̂  ~

Azeanette
Zandvoort: Grot* Krocht 21

H«in»ttd«: 2«ndvooru«li»n 69
Blotmandul: Bloem«ndetlitw«g23

Haarlem: Jan Gijzankada 1S3

modieus, prijsbewust,
in één assortiment
dat is onze omvangrijke
monturenkollektie!

Bekijkt u onze brillenkollektie maar
eens op uw gemak, want daar zit
beslist iets bij dat voortreffelijk
bij u past.

Jf?*
^*V^Ü

Najaarstijd . . .

LAARZENTIJD
Ruime keuze bij

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20b

Kom dus vrijblijvend
even neuzen.



^EEKMEDIA 30 DONDERDAG 4 OKTOBER 1984 PAGINA 3

De afbraak in volle gang. (Foto Berloü).

1 ZANDVOORT - Wat volgens de
, [l voorspellingen nog een heerlijk na-
I zomerweekeinde had kunnen wor-
j den, is op een lichte teleurstelling
\ uitgelopen. Zondag bood de niet
'i aflatende plensregen weinig

j strandplezier. Zaterdag was het
s voor de echte liefhebbers echter

' nog een verrukkelijke middag. De
' vriendelijke september-zonnestra-

,-Men, niet verstoord door wind van
; betekenis, maakten het verblijf op

„! één van de nog overgebleven ter-
| rasjes aan het strand tot een waar
genoegen. Van drommen mensen

Afscheid van een zomer O Genieters van de laatste zonnestralen van het strandseizoeri. (Foto Bcr-
lott).

die kwamen genieten van dit zo-
merse toegiftje was echter geen
sprake. Echt druk werd het niet,
vooral doordat de zon pas vrij laat
goed doorkwam en ook al vroeg
weer wegdook achter de binnen-
drijvende wolken.

De zondag draaide voor de
strandpachters, die wat extra's
voor hun vaste klanten hadden be-
dacht, echter niet uit op een feeste-
lijk afscheid van de zomer op het

strand. Verscheidene paviljoen-
houders hadden hun vaste klanten
uitgenodigd voor een gezellig uur-
tje met een drankje voor de halve
prijs en soms een hapje van de
zaak. Die vaste klanten kwamen
wel, maar minder dan normaal en
natuurlijk was het geen weer om
buiten te zitten. Alles moest bin-
nen gebeuren.

Zondag waren er nog acht pach-
ters open. Ook zij zijn maandag-

morgen in alle vroegte begonnen
met het afbreken. Naar verwach-
ting is tegen het eind van de week
het hele strand leeg.

Verscheidene pachters hebben
al eerder verklaard dat ze de zomer
van 1984 maar het liefst onmiddel-
lijk in het vergeetboek bijschnj-
ven. Eén van hen zei zelfs dat het
de slechtste zomer sinds 26 jaar
was geweest. Maar er zijn' ook te-
vredener geluiden te horen. Zo

zegt John Beerepoot van Club Ma-
ntime dat het in vergelijking met
vorig jaar nog zo slecht niet was.
„Ik draai nu driejaar en ik ben be-
paald niet ontevreden. Dat komt
natuurlijk ook wel doordat we vlak
bij de Rotonde zitten en niet zo af-
hankelijk zijn van complete zonne-
dagen zoals verscheidene andere
pachters en het naaktstrand. Het
kan natuurlijk beter. Maar ik treur
en ik zeur niet!"

ROVINCIE EIST GROTERE AFVOERLEIDING

Rioolrechten gaan eerstkomende
aren met tien procent omhoog
ZANDVOORT - Wethouder
ieringa verwacht dat de riool-
chten in Zandvoort de eerstko-
ende jaren met niet meer dan
en procent per jaar hoeven te
ij gen. Hij antwoordde dit
aandagavond tijdens de verga-
ring van de commissie finan-

én op een vraag van de liberaal
ethorst, die geschrokken was
n een krantebericht waarin ge-
roken wordt over een enorme
rhoging. De eerstkomende drie
ar zou er telkens 25 procent bij-
imen, wat een totale stijging
n 75 procent betekent.

De koude douche die op Zandvoort
eigt af te komen vindt haar oor-
ak in de eis van de provincie, dat

gemeente binnen drie jaar een
euwe rioolbuis met een grotere dia-
eter moet leggen naar de zuive-
igsinstallatie in Haarlem. Die buis
st naar schatting 6.7 miljoen. Vol-
ns Flieringa zit Zandvoort voor 2.8
Ijoen in de pot en is de rest voor
t hoogheemraadschap Rijnland,
taar ik reken nu even met een
uwtje". Rijnland zit echter ook met

het probleem dat het zijn tarieven de
eerste drie jaar niet mag verhogen.
Na overleg met Rijnland zijn volgens
de wethouder de problemen voor het
grootste deel opgelost. Het werk zal
niet uitgevoerd worden in drie jaar
maar in zes jaar. Dat betekent dat
aan Zandvoort nog één keer onthef-,
fing moet worden verleend voor de
tijdelijke afvoer van rioolwater naar
Bloemendaal en de twee overloop-
bakken in het binnencircuit. De pro-
vincie vindt dat het binnen drie jaar
afgelopen moet zijn met deze nood-

voorzieningen omdat vooral bij over-
vloedige regenval het water nogal
eens problemen veroorzaakt. Het
hoofd van de milieu-inspectie, dr. H.
Copier, zou echter schoorvoetend ak-
koord willen gaan met uitstel. Onze-
ker is nog of de provincie een bijdra-
ge zal leveren in de aanleg van de
nieuwe afvoerleiding.

In de Zand-
voortse begroting is nog geen bedrag
hiervoor opgenomen. „Eind van het
jaar gaan we er verder over spreken",
beloofde wethouder Flieringa.

(Advertentie)
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451515, postbus 51, Amstelveen.
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Voor postabonnementen gelden andere
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Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, tel. 02507-17166. Postbus 26.
2040 AA Zandvoort Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-1300 en 14.00-16.00. uur,
woensdag van 09.00-11 00 uur, donder-
dagvan 10.00-12 00 en 13 00-17 00 uur.,
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Ates.

Nieuwe agenten
geïnstalleerd

ZANDVOORT - Dinsdagmorgen
zijn twee nieuwe agenten gemstal-
leerd in het Zandvoortse korps:
M.G.L. van Dalen en A.D. Luttik.
Beiden zijn afkomstig van de Ko-
nmklijke Marechaussee. Ze behaal-
den het politiediploma in hun vrije
tijd. Na de installatie door korpschef
Mankhorst in de kantine van het tij-
delijke politiebureau volgde de beé-
diging door loco-burgemeester J. At-
tema in het raadhuis. Met de aanstel-
ling van beide agenten zijn twee va-
catures vervuld die ontstonden na
het vertek van hoofdagent Krone (die
het politievak verliet om een acade-
mische opleiding te gaan volgen) en
agent De Lang, die toetrad tot het
korps van gemeentepolitie in Hoorn.

Kenteken kwam
bekend voor . . .

ZANDVOORT - Doordat het ken-
teken hem bekend voorkwam heeft
een surveillant van de Zandvoortse
politie een autodiefstal snel tot een
oplossing kunnen brengen. De auto
stond op een door een andere auto
getrokken dolly. In de Heimans-
straat konden de bestuurders wor-
den aangehouden. Dezen, een 24-jari-
ge en een 22-jarige inwoner van Haar-
lem, zeiden van niets te weten. De ei-
genaar kenden ze niet, maar van een
voorbij gangster hadden ze toestem-
ming gekregen de (oude) auto weg te
halen. Bij nader onderzoek bleek de
24-jarige Haarlemmer ook nog in het
krijt te staan voor vijf vonnissen tot
een bedrag van 350 gulden.

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus
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(Voor postabonnees gelden andere tarieven)
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VERONTWAARDIGDE REACTIES

Brief college peuterspeelzaalwerk
zorgt voor beroering in commissie
ZANDVOORT - Dat de plan-
voorbereidingscommissie ont-
stemd is over een brief die het
college naar de bestaande peu-
terspeelzaalbesturen heeft ge-
zonden, is wat zwak uitgedrukt.

De leden van deze commissie
zijn uiterst verontwaardigd over
de wijze waarop het college, en
met name de wethouder, heeft
gemeend het beleid van de plan-
voorbereidingscommissie te
moeten doorkruisen.

In het kader van het programma
sociaal-cultureel werk 1985 heeft het
college gemeend de raad voor te moe-
ten stellen het subsidiesysteem voor
het peuterspeelzaalwerk te wijzigen.

Momenteel komen vier peuter-
speelzalen in aanmerking voor een
subsidie via het locatiebeginsel. Aan
het begin van het schooljaar '84/'85
zijn deze echter alle verbonden aan
een basisschool, terwijl er in Zand-
voort nog basisscholen zijn die niet
beschikken over een peuterspeelzaal.
Ook deze scholen hebben aangekon-
digd, of zijn reeds gestart met een
peuterspeelzaal, en doen derhalve
eveneens een aanslag op de gemeen-
telijks subsidiepot.

Uitgaande van het principe „gelij-
ke monniken, gelijke kappen", wi!
het college nu de raad voorstellen
aan alle peuterspeelzalen met ingang
van l januari 1985 eenzelfde subsidie
toe te kennen.

Doorkruist
Met deze brief aan de peuterspeel-

zalen heeft het college echter de be-
sprekingen doorkruist van de plan-
voorbereidingscommissie.

Deze commissie werd enkele maan-
den geleden door het college in ken-
nis gesteld van de gewijzigde subsi-
die. Na een zorgvuldige afweging van
belangen wilde de commissie tot een
gefundeerd advies komen. Er werd
zelfs een werkgroep ingesteld en
hoorzittingen gehouden. Op deze
hoorzittingen waar het onderwerp
subsidie centraal stond, werden vra-
gen gesteld over het peuterspeelzaal-
werk. De aanwezige wethouder heeft
zich op deze zittingen onthouden van
commentaar.

Ten eerste is het subsidievoorstel,
zoals dat nu door het college aan de
peuterspeelzalen ter kennis is ge-

bracht, een doorkruising van het
werk van de planvoorbereidingscom-
missie, doch zwaarder weegt dat het
juist het systeem is dat door de com-
missie als „onrechtvaardig" werd.
verworpen.

In een besloten vergadering'heeft
de voorzitter van de commissie dui-
delijk naar voren gebracht dat men
zeer ontstemd is over de werkwijze
van het college.

„Men vraagt zich af of men niet
voor spek en bonen aan het werk is
gezet. Een dergelijke doorkruising

van een advies, is natuurlijk voor de
planvoorbereidingscommissie on-
aanvaardbaar. Daar komt nog bij dat
wanneer de raad het voorstel van het
college aanneemt, het niet onmoge-
lijk is dat veel bezwaarschriften zul-
len worden ingebracht", aldus Ide
Aukema die in de laatste raadsverga-
dering de wethouder om opheldering
vroeg, doch hierop geen bevredigend
antwoord ontving. Het college kan
een schriftelijke reactie van de plan-
voorbereidingscommissie binnen en-
kele dagen tegemoetzien.

VERVOLG VAN PAO l

mngbouw m Zuid. Vier jaar geleden
is er een brief uitgegaan met het ver-
zoek de aanwijzing van minister
Gruijters uit 1976 (waarbij bepaald
werd dat Zandvoort niet verder
mocht uitbreiden - red.) ongedaan te
maken Daar is ook nog steeds niks
mee gebeurd. Een uitspraak doen is
een, maar die moet je dan ook nog
weten te vertalen in het nemen van
maatregelen.

Met de bewering dat de plaatse] i]-
ke afdeling van de Parüi van de Ar-
beid om is gegaan bij de laatste ge-
meenteraadsverkiezmgen, zit Keja er
volkomen naast, vindt Toonen. „We
hebben altijd gezegd dat we met de
grond van het circuit zo veel meer
kunnen doen dat van groter belang
is. Voor alle Zandvoorters en ook
voor do middenstand. Maar gezien de
huidige politieke verhoudingen heeft
het geen zin te vechten tegen het cir-
cuit We gebruiken onze energie lie-
ver voor het knokken voor woning-
bouw Van mij mag dat circuit mor-
gen verdwenen. Nog steeds. Maar als
ontheffing van de Grand Pnx die wo-
ningbouw nou mogelijk maakt, dan
zeggen wij „dat moet dan maar.
Kunnen we tenminste woningen bou-
wen voor jongere Zandvoorters.
Want Zandvoort loopt leeg en ver-
grijst"

Met een ontheffing voor vijf dagen
per jaar heeft Toonen geen moeite.
„Daar unnen we wel mee leven" Ove-
ngens moet het hem van het hart dat
de Cenav tot nu toe geen enkele
moeite heelt gedaan om te komen tot
aanpassing van de wet geluidhinder.
,.Ze hebben er nog geen letter van
waargemaakt. Het is stukken erger
geweest dan vongjaar. Er zijn metin-
gen geweest van boven de 90 en 100
decibel. Onder die omstandigheden
is het niet zo vreemd dat de Cenav' op
heel weinig steun en sympathie kan
rekenen van milieu-inspecteur Co-
pier Al twaalf jaar wordt er over ge-
praat en de Cenav doet er geen bal

aan
Hij acht het ook oniuist van Keja

het provinciaal bestuur en speciaal
PvdA-gedeputeerde Geert de Boer
de zwarte piet in de schoenen te
schuiven „Het is een verantwoorde-
hjkheid van het hele college van ge-,
deputeerden Maar of ze nu wel of,
met ontheffing verlenen ten behoeve-
van de woningbouw het is net zo
long als het breed is. Als er geen ont-
heffing woidt verleend, gaat de Ce-
nav in beroep en als deze wel wordt
veileend. gaan milieugroepen m be-
roep" In beide gevallen kan de WO;-
mnisbouw jarenlang worden tegenge-"
houden.

het VVD-miüatief, waarbij het cir-
cuit uit de groep A-inrichtingen zou
kunnen worden overgeheveld naar
een lichtere categorie, zal daar naar
zijn mening mets aan veranderen.
„Zolang de wet niet aangepast is, ge-
beuit er helemaal niets. Het is blij
maken met een dooie mus".

t
Gert Toonen: verwacht er niks van

Kinderboekenweek
in de bibLiotheek

ZANDVOORT - In het kader van
de kinderboekenweek, die plaats
vindt van 10 tot en met 20 oktober,
organiseert de Zandvoortse biblio-
theek ook dit jaar weer een aantal
evenementen Het thema voor de
kinderboekenweek 1984 luidt: „Als ik
later groot ben . .".

Kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen
op woensdagmiddag tussen 14 en
15 30 uur gratis komen knutselen.

Op donderdag 1] oktober wordt
tussen 16 en 17.30 uur de musical „De

Bevrijding wordt
volgend jaar
groots gevierd

ZANDVOORT - Tijdens de jaar-
vergadering van het Comité Viering
Nationale Feestdagen werd het zit-
tende bestuur geheel herkozen en
aangevuld met twee nieuwe leden, te
weten Marga Woelmga en Leo Bon-
kerk Na de bestuursvergadering
werd het programma voor komngin-
nedag 1985 besproken. Op donder-
dag 18 oktober vindt een speciale
vergadering plaats over de viering
van het 40-jarige bevrijdingsfeest op
5 mei 1985. Voor deze viering staat
een groot aantal evenementen op het
programma, onder meer een rondrit
en presentatie van oude legervoertui-
gen uit de tweede wereldoorlog, een
groot bevrijdingsvuurwerk en een
taptoe. Er is hirvoor een speciale
commissie in het leven geroepen die
tot nu toe beslaat uit mevrouw Elly
Keur en de heren Cees Hoedt en Jaap
Kerkman. Gezien de vele werkzaam-
heden is er nog plaats voor enkele ac-
tieve commissieleden Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden bij het
comité of tijdens de vergadering op
18 oktober in hotel Keur, aanvang 20
uur.

reis van Sofie" opgevoerd door de
leerlingen van de IVO-mavo te Aer-
denhout. De musical is gebaseerd op
het boek „Kleine Sofie en Lange
Wapper" van Els Pelgrom. Kinderen
van 7 tot 12 jaar kunnen de voorstel-'
Img gratis bijwonen.

De film „Mary Poppins" wordt op
woensdag 17 oktober vertoond tus-
sen 14 en 16.30 uur. Kinderen van 8
tot 12 jaar kunnen de film komen zien
voor ƒ 1.- per persoon. Ze krijgen hier-
voor ook een glaasje limonade. Kaar-
ten voor de film kunnen vanaf 10 ok-
tober m de bibliotheek worden afge-
haald.

Tijdens de kinderboekenweek zijn
er drie tentoonstellingen in de biblio-
theek te bezichtigen. Er is een ten-
toonstelling van de bekroonde kin-
derboeken, een speciale tentoonstel-
hng rond het thema „Als ik later
groot ben ..." of „Nooit te groot om
klein te zijn" en een tentoonstelling
van de boeken die bijna bekroon^
zijn, de zogenoemde „Vlag- en wim
pelboeken".

Kinderen die ouder zijn dan lOjaa
kunnen deelnemen aan een boekenJ
puzzel die wordt georganiseerd door
de uitgeverij Lemmscaat. De kinde-
ren moeten hierbij allerlei vragen
over boeken beantwoorden. De for-
mulieren om aan de puzzel deel te ne-
men zijn in de bibliotheek verkrijg-
baar tijdens de kinderboekenweek.

Dansen voor
alleenstaanden

ZANDVOORT - De Stichting
voor Alleenstaanden Randstad, de
STAR, houdt zich bezig met het or-
ganiseren van dansavonden voor al-
leenstaanden boven de 30 jaar. Deze
dansavonden zullen iedere zaterdag-
avond worden gehouden m Haarlem
en omgeving, met een frequentie van
een keer per maand in de gemeente
Zandvoort. Na een wat aarzelende
start blijkt de belangstelling voor de-
ze avonden nu steeds meer toe te ne-
men. Geïnteresseerden kunnen nade-
re informatie krijgen via de telefoon-
nummers 02507-18286 of 023-357083.

Kooklessen
ZANDVOORT - Op zaterdag 13

oktober begint de winterkookles van
Bep Zwetslood. Ze gaat uit van goede
voeding om ziekte te voorkomen en
te genezen. Wie belangstelling heeft
kan zich opgeven bij de natuurvoe-
dingwinkel „Lentebloesem", Grote
Krocht 27, telefoon 16948.

rIN ZANDVOORT
Emely Ritman (16) heeft sinds

juli een eigen paard. Lady Jane,
een Trakhener merrie, die vijf
jaar oud is. Emely verzorgt haar
paard zelf en werkt hard om
hiervoor het geld bijeen te bren-
gen, want het is uiteraard een
dure hobby.

Bovendien is zij eigenaresse

van een bokje en een geit, een
pony „Playboy" en duiven,
knelkippen en grote kippen
(Barnevelders). De verzorging
van al deze dieren, we zijn nog
het Franse hangoorkonijn Has-
san vergeten te vermelden, doet
Emely zelf. Zonder de hulp van
haar vader zou ze het niet red-
den, maar toch ... ze vertelt:

Emely Ritman

"Ik ben al heel lang op paardrij-
den vanaf mijn zevende jaar en ik
heb altijd op paarden van vrien-
dinnen gereden. Ik wilde altijd al
een eigen paard, maar ja daar
komt zoveel voor kijken.

Wanneer je namelijk een eigen
paard hebt en je moet het in een
manege stallen, dan ben je wél
behoorlijk veel geld kwijt. Daar-
om zijn wij eerst maar eens be-
gonnen met de stal. Mijn vader
en ik dan. Dat kostte heel wat
geld want het is een goede stal
geworden, gemaakt van dubbel-
wandige wanden van een vroege-
re direktiekeet.

Ik heb na mijn mavo-diploma
de hele zomer gewerkt, in een
snackbar en folders rondge-
bracht.

Eerst ga ik dan Lady Jane ver-
zorgen, voeren, stal uitmesten,
dan anderhalf uur rijden en ros-
kammen enzo. Dan hollen naar
de snackbar die gaat om half
twaalf open. 's Avonds na mijn
werk, dat is halfacht, ging ik de
hele zomer weer terug, want dan
kon ik haar nog verzorgen en
weer rijden. Nu is het daarvoor te
donker.

Ik heb dit jaar wel eindexamen
gedaan, maar de school waar ik
naar toe wil, de paardenschool in
Ermelo, daarvoor moetje 17 jaar
zijn en in het eerste schooljaar 18
worden. Dus ben ik te jong. Nu
ga ik terug naar de mavo en doe
vier vakken over op een hoger ni-
veau. Da's fijn want ik heb maar
zestien uur les in de week en dan
houd ik meer tijd over voor de
dieren. Dan kan ik in de winter
's middags rijden.

De andere dieren vragen na-
tuurlijk niet zoveel verzorging.
Lady Jane is een echte viespeuk,
die stal moet iedere dag schoon-
gemaakt worden, maar die van
Playboy en Hassan bijvoorbeeld
niet.

Ik vind het heerlijk in het bin-
nencircuitterrein. je kunt mij
daar bijna altijd vinden als ik
niet moet werken. Mijn vader
helpt altijd als ik niet kan, an-
ders zou het niet gaan en ja hij
betaalt natuurlijk ook wat bij.

Als ik volgend jaar naar de
paardenschool ga, dan krijg ik
les in paardenverzorging en ook
rijden. Je kunt dan hogerop ko-
men en dat wil ik graag, mis-
schien word ik wel pikeur of zo.

Nou moet ik weg, want de
snackbar moet om half twaalf
open...."

MARGREET ATES
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OPENINGSTIJDEN: Dl -WOE
DO VRIJ 900-1800UUR
ZAT 900 15 00 UUR

ZIJLWEG102
JULIAIMAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18 let op! ons filiaal Botermarkt 80
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO S"
Piaatsina is moaeluk m de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter
Sluittijd dinsdag 1700 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan-
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
* Weekmedia Amstelveen. Dorpsstraat 54-56. Postbus 51,
1180 AB Amstelveen
* Weekmedia Badhoevedorp, pa Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp

€> Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
* Badhoevense/Slolense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuw'sblad Gaasperdam. alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4.80 per millimeter
Sluittijd vrijdag 1600 uur

O Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar.
* Voor b'ieven onder nummer wordt f 4 50 m rekening ge-
bracht.
€> Bi| plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders builen hel
verspreidingsbieu een krant verstuurd, hiervoor wordt / 1 00
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z. telefonisch
opgeven tel 020-562 3004, 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachlen) of zenden aan
Centrale ordera'deling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluiltijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart
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kdni bfii u on l mm \
doi p u i i t i i ' i i i l , i i , i hum

• geve l k i m ( 'Oi i^ ivn i^-
won i n U ( H do *-t f ^ > ' i n
N w N o o i r i ( < • ! CH5U7-

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Ei kond lu/vcmcr
oifei ïu ' Iel (TdO-

V t a j Q
W 15

' DUIKTKAM XAND-
VOOHT s i , u t meimü snor-
kol- on d u i k e r opleiding1

Bel \001 ml 0.2*07-172,37
of 11)968

* STKAATMAK.ER huelt
t i ] d om uw hl ivi.it ie ol'p.iad-
]o op 1e hu.«en ot te vo i . in -
cleien \d£C p i i j / on ' Goode
ie l Tol oar,07-i ')rifi . ï

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-JSySTALLATEUB
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 - 1 82 25

KOOKLESSEN leer ziekte
te voorkomen met een goc-
dc voeding- Dc/.e vorm van
koken kunt u leren van
Bcp Zwetslood Wmtei -
kookles begint op 13 okto-
ber a s U kunt u opg-evcn
bij de natuurvoedingswm-
kel Lentebloesem Grote
Krocht 27. tel 16948
Te koop 2-KAM FLAT di-
roct aan zee on in centrum,
prijs n o t k., tel 035O7-
19571
HILLEGOM-ANTIEK
Honderden gezellige meub
in vele houtsoorten v be-
taalb prijzen, ook klein an-
tiek Leidsestr i sa intum-
centr. Dage) geop . koop-
avond. 02520-20993
Aangeb GR KAMER met
slaapgedeelte, keukenblok,
douche, toilet, vrije m-
gang-, per l november a s
Tel 02507-15274

U kunt deze winter weer
BRUIN WORDEN in Zand-
voort-Noord, zonnebank
ƒ 7 50 per 30 ram , ge-
zichtskanon ƒ 7.50 per 15
mm of geef uzelf een
kuurtje kado, 10 keer
ƒ 65 -. voor mf en af-
spraak Elly v. Straaten, tel
02507-18097 ook 's avonds
geopend. Tot ziens
* Te koop SCANNER, 8
kanalen, 2 banden, merk
Moulm, eenvoudig maar
erg goed, zeer plat model,
zonder kristallen, prijs
ƒ 325 -, tel. 02507-15052.
* Te koop Vectrex SPEL-
COMPUTER + 4 banden,
pr. n o.t.k., tel 02507-
19593 na zessen bellen.
* Te koop Candy WASAU-
TOMAAT, wegens o ver-
kompleet, wast en centrifu-
geert prima, ƒ 150.-, tel.
02507-15178.

SNACKBAR
P a n n e k o e k e n 2 . 5 0
Oliebollen 10 2.50
Capucijners met spek 5.00

Boulevard BarnaartS
Tel. 02507 -1 43 01

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 3§ 99

Restaurant Gaslronomique

„Queenie"
»HAUTE CUISINE*

in bet centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs * Nouveautés • Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

BOUWPLANNEN

De burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat het college voornemens is om met
toepassing van de Algemene Verklaringen
van geen bezwaar als bedoeld m artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50, lid 8, van de Woningwet bouwver-
gunning te verlenen voor de uitbreiding van
de woning Frans Zwaanstraat 74.
Het betreffende bouwplan ligt met ingang
van 5 oktober 1984 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie, afdeling Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening voor een
ieder ter inzage (geopend van 8.30 -12.30
uur).
Gedurende voormelde termijn kan een ieder
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders
bezwaren tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 27 september 1984.
De burgemeester voornoemd,
J. Attema, l.b.

VOORBEREIDINGS
BESLUITEN

De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat ter gemeentesecretarie, afdeling
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
voor een ieder ter inzage liggen de besluiten
van de Raad van 25 september 1984 num-
mers 4A, 4B en 4C.
Bij deze besluiten zijn in voorbereiding
verklaard:
a. een herziening van het bestemmingsplan

"partiële wijziging l van het uitbrei-
dingsplan in onderdelen" voor een per-
ceel aan de Frans Zwaanstraat 74;

b. een herziening van het bestemmingsplan
"partiële wijziging J5 van het uitbrei-
dingsplan" voor een perceel aan de
Dr. C.A. Gerkestraat 20 (de Schelp);

c. een herziening van het bestemmingsplan
"partiële herziening 2 Basisplan Zeereep
Noord" voor een perceel aan de
Dr. Smitstraat 7 (Groot Kijkduin).

Zandvoort, 27 september 1984.
De burgemeester voornoemd,
J. Attema, l.b.

Breien met
verschillende roateriafen.
Schitterende avondtruien.

Deze aanbieding geldt Urn 20 oklober
en zolang de voorraad strekt

BREIMODEOPZ'NBEST

Wie wil werken?
Welke

enthousiaste jongen en/of meisje
van jt 17 jaar wil bij ons werken?

„Ons", dat is de

Spar-supermarkt in Zandvoort-Noord.

Heb je interesse?
Bel dan tussen 09.30 en 18.00 uur

tel. 02507 -1 43 61

Vragen naar de heer Bouwens.

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Zandvoort Pingouin, Grote Krocht 26

Te koop 32 STRIPBOE-
KEN w.o. Guust Flater,
Lucky Luke en F.C. Knud-
de. De meeste boeken zijn
splinternieuw, prijs ƒ 45.-,
tel. 02507-15563.

Te koop WAADPAK
maat 45, geheel nieuw
ƒ 75.-, tel. 02507-17269.

Lieve PAPA EN MAMA,
ik vind het heel fijn om
weer thuis by jullie te zijn,
Peetje het Scheetj e.

Te koop KOELKAST,
klein model, af m.
55x55x55 cm, kleur noten,
z.g.a.n., prijs ƒ 125.-, tel.
02507-12420.

Heeft u zin om te ZIN-
GEN? „Zamor" kan nog
nieuwe leden gebruiken
Wij rep iedere woensdag-
avond van 8 tot 10 30 in
Hotel Keur m de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.

VOLLEYBALVER.
SPORTING-OSS zoekt
nieuwe leden voor seizoen
'84-85, zowel senioren als
jeugd v.a. 8 jr. in competi-
tieverband of recreatief
Tel. inl 15556 en 16312.

ALBERT LINGEN
(voorheen gevestigd in Amsterdam)

organiseert

SUSSEN
(BALLROOM en LATIJN-AMERIKAANS)

in ZANDVOORT.
De indeling zal naar leeftijd geschieden voor JONGELUI en PAREN.

Op zondagmiddag een cursus voor de leeftijd 60 +
(speciale voorwaarden).

Verder mogelijkheden voor zelfgevormde clubjes of privé-lessen.
De lessen worden gegeven in de nieuw-ingerichte ruime zaal

(100 m parketvloer), gevestigd:
ORANJESTRAAT 12 (gebouw achter Oranjestraat 14),

waar tevens de Balletstudio van Marijke Fancher is gevestigd.
Aanvang cursussen: half oktober.
Informaties: tel. J 66 23 of 1 70 82

INSCHRIJVING:
VRIJDAGAVOND van 19.00 tot21.00 uur
ZATERDAGMIDDAG van 14.00 tot 16.00 uur
ZONDAGMIDDAG van 14.00 tot 16.00 uur

of na telefonische afspraak op andere tijden.

RENTE

DE RENAUL
DEALERS

_., _!._( fnntanprr.8nl3QG
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Onwennige
start van Sportin

.K

ZANDVOORT - Voor de vol-
leybalvereniging Sporting OSS
is de start van de competitie tae-
duidend minder geweest dan vo-
rig jaar. De mindere overwinnin-
gen zijn mede veroorzaakt door
het feit dat vele teams door pro-
•motie in een hogere klasse uitko-
men. De Sporting-dames boden
.fel verzet, maar gingen met 3-0
.ten onder tegen Die Raeckse, ter-

i wijl de heren een uitstekende
i partij speelden en Triumph op 2-

2 hielden.

| • Het eerste Sporting damesteam
'ging in de promotieklasse fel van
start tegen Die Raeckse en dat lever-
de al snel een geringe voorsprong op.
De Zandvoortse dames pasten zich
goed aan en het leek erop dat Spor-
ting het zou gaan redden. Die Raeck-
se, dat al langer in deze klasse uit-
komt, nam met goed spel het initia-
tief over en won de eerste set met 9-
15. De Zandvoortsen konden in de
tweede en derde set het juiste ritme
niet vinden, waardoor enige foutjes
ontstonden. Het geroutineerde Die
Raeckse maakte daarvan dankbaar
gebruik en sloot de wedstrijd met 8-
15 en 6-15 in haar voordeel af. Het
door Sporting OSS getoonde spel
geeft echter het nodige vertrouwen

j voor de toekomst.
j Een sterk veranderde opstelling

van het tweede damesteam was me-
de oorzaak van een 1-3 nederlaag.
Het begin was zeer stroef en HSVC
pakte de eerste set gemakkelijk met
6-15. Het snel beter draaiende Spor-
ting-team bood in de tweede set met
goed verdedigingswerk sterk tegen-
stand. Ook de aanval ging steeds soe-
peler draaien, maar HSVC had toch
iets meer klasse en won met 12-15. In
de derde set volledig gelijkwaardige
ploegen, die om beurten een zeer ge-

Zwaar bevochten
gelijkspel Z'75

ZANDVOORT - Ondanks het
1-1 gelijke spel van Zandvoort'75
tegen De Spartaan is de start
van deze competitie veelbelo-
vend. Na vier wedstrijen wordt
een goede derde positie ingeno-
men en de komende wedstrijd te-
gen koploper DSC'74 wordt vol
spanning tegemoetgezien.

Voor de Zandvoorters werd de
strijd tegen De Spartaan een moeilij-
ke opgave. Beide teams streden voor
een veldoverwicht, doch de defensies
bleven overeind alhoewel toch wel
kansen ontstonden. Deze werden
niet benut waardoor de ruststand
dubbelblank bleef. Na de rust was de
geblesseerde Rob Gansner vervan-
gen door Peter Braamzeel en ging
Zandvoort'75 fanatiek ten aanval.
Bob Brune zag een inzet tegen de
paal ketsen en het wachten was op de
openingstreffer van de Zandvoorters.
De Amsterdammers verweerden zich
knap en bij snelle aanvallen moest de
Zandvoortse defensie alert blijven.

Eenmaal kon de Zandvoortse de-
fensie niet tijdig ingrijpen en was het
raak, 0-1. Zandvoort'75 was echter
niet geschrokken en zette aan voor

' een offensief dat De Spartaan geheel
op eigen helft terugdrong. De aktieve
Bob Brune bracht met een fraaie
kopbal, in de dertigste minuut de
stand op 1-1. In het laatste kwartier
hebben beide teams gestreden voor
de overwinning en voor beide zat dat
erin. Bob Brune raakte nogmaals de
paal en ook De Spartaan drong enige
malen ver door maar gescoord werd
er niet meer.

Het gelijke spel gaf uiteindelijk de
krachtsverhouding goed weer.

TZB tobt met
de afwerking

ZANDVOORT - In een redelij-
ke partij voetbal heeft TZB een
geflatteerde nederlaag geleden
tegen het op bezoek zijnde Al-
liance. De Zandvoorters waren
geenszins de mindere, maar Al-
liance benutte de kansen beter
en pakte de 1-4 overwinning.

Beide teams legden een aanvallen-
de partij voetbal op de grasmat en
daardoor ontstonden er enige goede
mogelijkheden om tot scoren te ko-
men. Uit één daarvan brak Alliance
de score open en dat was al in de vijf-
de minuut. In de Zandvoortse defen-
sie werd niet konsekwent gedekt en
daardoor kon een Haarlemse aanval-
ler ongehinderd inkoppen, 0-1. Al

; snel leek het evenwicht hersteld te
worden toen Ron Zwemmer werd
neergelegd. De toegekende straf-

; schop werd door Ron Zwemmer inge-
schoten, doch de Alliance keeper red-
de en ook in de rebound bleef deze
overeind.

Toch kwam TZB op gelijke hoogte
toen een snel opgebouwde aanval
zeer beheerst door Leen Bol werd af-
gerond, 1-1. Er ontspon zich een fel
doch sportief duel met goede kombi-
naties van TZB doch de afronding
der aanvallen was zwak verzorgd. Al-
liance deed dat beter en kon nog voor

• de rust een 1-3 voorsprong nemen.
In de tweede drie kwartier is TZB

constant in de aanval geweest en
schiep zich volop kansen. Maar deze
middag hadden de voorwaartsen het
vizier niet scherp genoeg staan en via
een snelle counter kon Alliance 1-4

; op het scorebord brengen. Het was
een van de zeldzame aanvallen van
de Haarlemmers die duidelijk beter
raad wisten met de kansen. Ook na
deze 4-1 achterstand bleven de Zand-
voorters in een beter resultaat gelo-
ven en er ontstond een waar bombar-
dement op het Alliance-doel maar zo-
als eerder gesteld, er was geen afwer-
king bij TZB.

ringe voorsprong namen. Sporting
bereikte uiteindelijk door middel van
een serie goede aanvallen de eindze-
ge van deze set (15-13). In de vierde
set, die een kopie leek van de tweede,
zegevierde HSVC na veel spanning-
met 12-15, waardoor de eindstand 1-3,
een feit was.

Dames drie, dat vorig jaar nog ju-
nior was, moest het opnemen tegen
VCY 3 en kon het niet bolwerken.
VCY was veel te sterk en Sporting
ging kansloos ten onder met 5-15, 4-
15 en 4-15. Het Zandvoortse team be-
schikt over voldoende techniek en
animo en als het blok beter zou gaan
sluiten, zit er zeker in de komende
wedstrijden meer succes in.

Heren
Het eerste herenteam van Sporting

OSS liet een veelbelovende indruk
achter in de wedstrijd tegen
Triumph, 2-2. In de eerste set, waarin
Sporting zeer goed draaide, werd
door prima opslagwerk een regelma-
tig wedstrijd verloop bereikt. Met
goed opgezette aanvallen werden de
punten gescoord en met 15-4 was
Triumph kansloos. Het Triumph-
team toonde in de tweede set waar-
toe het in staat is en ondanks fel ver-
zet van Sporting, ging de set met 9-15
naar de gasten. In de derde set waren
twee gelijkwaardige ploegen te zien
die met hoogstaand volleybal tot een
spannende partij kwamen. Tot de
stand 14-14 was niet te voorspellen
wie de setzege zou pakken, doch uit-
eindelijk benutte Triumph de beste
kansen, 14-16. De vierde set trad een
verbeten Sporting tussen de lijnen.
Met zeer zuiver spel werd een 13-7
voorsprong opgebouwd. Triumph

kwam nog wel terug tot 13-11. maar
Sporting had aan de winst geroken
en met een grandioze serie slotaan-
vallen wist Sporting de set met 15-12
te pakken en daarmee een zeer ver-
dienstelijk gelijkspel te bereiken.

Door seizoenwerkzaamheden trad
het heren twee-team aan met een
aantal invallers. Ondanks het feit dat
ieder zich volledig inzette, kon het
normale spelpeil niet worden bereikt.
En dat spelpeil is broodnodig in deze
hogere klasse om succes te behalen.
Toch was de strijd het aanzien volko-
men waard, maar OVRA vier was
met 7-15, 5-15 en 5-15 duidelijk de
sterkere ploeg.

Het derde team, dat door spelers-
wisselingen in samenstelling veran-
derd is, was duidelijk nog niet op el-
kaar ingespeeld. Ondanks leuke en
spannende rally's bleek OVRA zeven
sterker. Bij Sporting faalt de opvang
(of wel de stop) nog wel eens, waar-
door de bal niet bij de set-upper komt
en er geen effectieve aanval ontstaat.
Met wat meer aandacht op dit punt
zal ook hier succes niet achterwege
blijven.

Het vierde team liet zich onnodig
verrassen door Allidés twaalf met 6-
15, 4-15 en 7-15. De spelers liepen el-
kaar te vaak in de weg. waardoor on-
nodige fouten ontstonden. Ook hier
liet de opvang te wensen over en kon
Sporting niet tot vloeiend volleybal
komen.

Jeugd
Het meisjesteam speelde zeer over-

tuigend tegen VCY en won met 2-1,
via de setstanden 15-10, 15-7 en 7-15.
De eerste twee sets domineerde Spor-
ting. Goed serveren en prima aanval-

len gaven VCY geen enkele kans,
maar na de 2-0 voorsprong daalde de
precisie en liep het spelpeil terug.
Sporting maakte wat foutjes en VCY
kon zodoende toch nog een setzege
veilig stellen.

In de wedstrijd tegen OVRA kon
Sporting moeilijk in het ritme ko-
men. De Sporting-meisjes kwamen
toch steeds beter in het spel en boek-
ten een 15-12 set winst. De tweede set
startte Sporting zeer goed, maar door
te groot enthousiasme ontstonden
misverstanden en OVRA kon langs-
zij komen en zelfs de set pakken met
15-13. Sporting was geheel van slag
en niets lukte meer en met 15-2 ging
de wedstrijd verloren.

Ada Schilpzandtoernooi
Komende zondag staat het jaar-

lijks terugkerende Ada Schilpzand-
toernooi op het volleybalprogramma.
In verband met de erkentelijkheid
van Sporting OSS voor het vele werk
van mevrouw Ada Schilpzand, is het
jaarlijkse toernooi naar haar ge-
noemd. Het bestuur hoopt hiermee
tot uitdrukking te brengen dat dit
toernooi een noemer heeft gekregen
waarin vooral het sportieve element
naar voren dient te komen. Geheel
origineel is de idee van mevrouw
Schilpzand om het blijven strijden in
kansloze positie te belonen met een
trofee. De Ada Schilpzandbeker zal
dan ook worden toegekend aan de
beste verliezer van dit toernooi. Het
programma begint om 9.00 uur en de
prijsuitreiking is om 18.00 uur. waar-
na het geheel zal worden gesloten
door voorzitter Ad Akkermans.
Plaats van handeling is de Zand-
voortse sporthal Pellikaan en de toe-
gang is vrij. Hoogspanning bij de dames. t Foto: Frans Jongen)

Frans Makau gaat onderuit, (Foto: Frans Jongen)

Zandvoortm.
overklast ADO

ZANDVOORT - Door vooral in
de tweede helft aantrekkelijk
voetbal te spelen behaalde Zand-
voortmeeuwen een ruime en zeer
verdiende 4-0 overwinning op
ADO'20 uit Heemskerk. Over het
algemeen waren de Heemsker-
kers wat meer in de aanval maar
waren machteloos. Zandvoort-
meeuwen counterde goed en snel
en was daardoor veel gevaarlij-
ker. De start van deze competitie
is in ieder geval al beter dan yo-
rig jaar toen de Meeuwen tot één
punt kwamen uit zes wedstrij-
den.

De Zandvoortse trainer Willem
Groen was na afloop een tevreden
mens: „Ik ben blij met de zege, het is
een morele opsteker voor het team.
De overwinning was zeer verdiend en
er moest wel gewonnen worden. Bij
verelies ga je weer aan een competi-
tiestart van vorig jaar denken. Nu is
het al beter. Jammer dat Hans
Schmidt door een schorsing enige
weken gemist zal worden, hij speelde
zeer goed. Daarentegen is Norbert
Vissers weer terug", aldus Groen.

Zandvoortmeeuwen startte flit-
send in de strijd tegen ADO'20. Met
de wind en regen in de rug werd di-
rect het ADO-doel opgezocht en
reeds na vijf minuten kon het thuis-
front juichend opveren. Frans Makau
rondde een aanval van Zandvoort-
meeuwen fraai af door net iets sneller
bij de bal te zijn dan de ADO-doel-
man. In deze eerste helft was de bete-
re opbouw voor ADO en Zandvoort-
meeuwen probeerde het met vaak te
lange ballen wat door slecht plaatsen
nogal eens mis ging. Ondanks meer
balbezit voor de Heemskerkers was
er weinig gevaar van hen te duchten.
Slechts eenmaal werd Ed Steffers ge-
passeerd, maar laatste man Hans
Schmidt redde.

Met uitvallen was Zandvoortmeeu-
wen gevaarlijker al liepen de aanval-
len toen nog niet perfekt. Steef Water
probeerde het met een omhaal en
John van der Zeijs had geen geluk
met zijn inzet. Te ïakoniek voetbal in
de Zandvoortse verdediging gaf ADO
wat kleine mogelijkheden maar de
voorwaartsen konden geen vuist ma-
ken.

De tweede helft begon met een of-
fensief van ADO'20 en leverde niets
anders op dan enige hoekschoppen.

In de Zandvoortse afweer greep aan-
voerder Richard Kerkman diverse
malen koelbloedig in, terwijl het mid-
denveld een goede bezetting kende.
Veel en goed werk verrichtte Frans
Post met daaraan gekoppeld het
technische overzicht van Jos van der
Meij. Deze laatste was het ook die
John van der Zeijs weg zag sprinten
en hem lanceerde. Een ADO-verdedi-
ger verkeek zich op de bal en John
van der Zeijs schoof de bal koelbloe-
dig in het doel, 2-0. ADO trok direkt
na de aftrap richting Ed Steffers die
ten koste van een hoekschop een
doelpunt voorkwam.

Bij Zandvoortmeeuwen lukte het
steeds beter. De verdediging sloot
goed waarna met snelle en goed uit-
gevoerde counters de Heemskerkse
veste werd getest. En deze veste
stond meerdere malen op instorten.
Na een fraaie aanval van de Zand-
voorters kwam Frans Post in schiet-
positie en van verre plofte zijn inzet
via de paal onhoudbaar in het doel,
3-0. Een ontgoocheld ADO'20 pro-
beerde het nog wel, echter zonder
overtuiging. Hans Schmidt liet enige
technische staaltjes voetbal zien en
had een belangrijk aandeel in de vier-
de Zandvoortse treffer. Snel trok hij
ten aanval en lanceerde Jos van der
Meij. die op zijn beurt voor gaf en met
een fraai overstapje zette Schmidt de
Heemskerkse defensie op het ver-
keerde been. Voor Norbert Vissers
was het toen eenvoudig de bal in te
schieten, 4-0. Direkt hierna floot de
goed leidende scheidsrechter Frans-
sen voor het einde. „Na de wat onge-
lukkige nederlaag bij Hollandia heb-
ben we ons goed gerevancheerd",
stelde Willem Groen content vast.

Tweede klasse KNVB
OSV 4-8
Hollandia 3-6
WFC 3-6
Zeevogels 3-5
HBC 4-4
Zandvoortm. 3'3
ADO'20 4-3
Vitesse'72 4-3
Rapiditas 3-2
SVW'27 4-2
Zilvermeeuwen 3-0
VIOS W. 4-0

Vierde klasse KNVB zaterdag
DSC'74 4-6
Altius 3-5
Zandvoort'75 4-5
Halfweg 3-4
Aalsmeer 3-4
De Kennemers 4-4

SCZ'58 3-3
De Spartaan 3-2
RCH 3-2
DVVA 3-2
Sporting Zuid 4-2
Hoofddorp 3-1

Tweede klasse HVB
Onze Gezellen 4-8
EHS 4-7
BSM 3-5
Schalkwijk 4-5
Heemstede 4-5
DSC'74 4-5
Spaarnevogels 4-3
CBS 4-3
Alliance 3-2
VVH 4-2
TZB 4-1
Vogelenzang 4-0

EGMOND - De basketbalteams
zijn het afgelopen weekend zonder
succes gebleven. De dames verloren
enigszins onnodig na veel spanning
met 48-46 van Egmond en de Lions-
heren hadden eveneens uitzicht op
beter resultaat. Dokko profiteerde
evenwel van balverlies van Lions in
de slotfase en wist alsnog met 76-65
te winnen.

De Lions-dames begonnen de strijd
met een twee/drie zone wat niet het
gewenste resultaat opleverde. Eg-
mond kon bijblijven tot 14-14. Toen
werd overgeschakeld op de drie/twee
aanval liep het beter en ook de break
lukte bij de Zandvoortse dames.
Lions scoorde goed en kon met een
25-18 voorsprong gaan rusten.

Lions zat in het eerste gedeelte van
de tweede helft volkomen vast en Eg-
mond kroop naderbij. In tien minu-
ten kon Lions slechts vier punten aan
haar totaal toevoegen en daar proti-
teerde Egmond bekwaam van door
een 34-29 voorsprong te nemen. Een
time-out bracht de rust in het Zand-
voortse spel terug en het scoren ver-
liep toen weer wat beter. Na zestien
minuten neemt Lions met 41-40 de
leiding en een minuut voor het einde
staan de partijen in evenwicht: 46-46.
Lions breekt dan door en wordt fou-
tief gestopt hetgeen door een
scheidsrechter goed werd gezien. Zijn
collega dacht er anders over en in
plaats van twee vrije ballen bleef er
een sprongbal over wat voor Lions
niets opleverde. De bal werd bezit
van Egmond en met een wanhoops-
schot verdween het speeltuig in de
laatste seconde door de basket: 48-
46.

Scores Lions: Caroline Bol 22. Chi-
ka Bol 11, Jacqueline Pauuw 8.

Heren
De Lions-heren wachten nog steeds

op de eerste overwinning. Ook afgelo-
pen zaterdag is het er niet van geko-

men om de wedstrijd winnend af te
sluiten, al is alle kans daartoe aamve-
zig geweest. Tot aan de elfde minuut
hielden de teams elkaar goed in even-
wicht en is er een kleine 20-19 voor-
sprong voor Lions. De volgende vier
minuten konden Lions niet scoren en
Dokko schoot Lions naar een 33-20
achterstand. De Zandvoorters voch-
ten terug en konden de ruststand be-
palen op 41-33 voor Dokko. In de
tweede helft startte Lions met man
to man en dat wierp zijn vruchten af
en langzaam maar zeker werd de ach-
terstand weggewerkt en zelfs een
voorsprong genomen. Vijftiende mi-
nuut 59-57 voor Lions. Helaas kon de
rust in het spel niet worden opge-
bracht om de wedstrijd te kontrole-
ren en teveel balverlies leidde de ne-
derlaag in. Eindstand 65-76 voor
Dokko.

ZANDVOORT - Bij verenigin-
gen zijn vaak mensen zo onop-
vallend bezig op de achtergrond
waarvan je niets hoort, maar die
zijn daarom zeker niet minder
waardevol voor de club. Een zo'n
man die uren en wel dagelijks
met zijn hobby bezig is en be-
scheiden op de achtergrond blijft
is Arie Loos, die zorgt dat de spe-
lers van voetbalvereniging Zand-
voortmeeuwen optimaal ver-
zorgd het veld betreden. Arie
Loos, een reeds elf jaar gepensio-
neerde ambtenaar, die al jaren
op het gebied van verzorging en
hulp van geblesseerde mensen
bezig is, zal nog wel enige jaren
op en rond de voetbalvelden te
vinden zijn.

„Het is enorm fijn werk iemand te
kunnen helpen. De jongens stellen
het zeer op prijs en komen zelfs met
hun blessures bij mij thuis om gehol-
pen te worden. Verzorgers worden
vaak vergeten en de meesten denken
dat je op het veld het meeste doet.

Arie Loos, harde werker
op de achtergrond
maar verzorging binnen en voor de
wedstrijd is zeer belangrijk. Tegen-
woordig zijn er veel enkels die ingeta-
ped moeten worden en met massage
heb ik het ook erg druk. Bij de ope-
ning van het voetbalveld, in 1935 (dus
volgend jaar een jubileum) liepen
rond de velden mensen van de red-
dingsbrigade. Toen ben ik al cursus-
sen gaan volgen en op Cios ben ik op-
geleid door zeer vakbekwame men-
sen. Nu nog sla ik de boeken wel open
als ik er niet uitkom en vooral lees ik
lektuur van Dr. Mezger, een fantas-
tisch boek. Zo blijf je op de hoogte, ik
wil het goed doen en dus niet maar
wat aanrommelen", aldus Arie Loos.

Als het aan hem ligt zal hij nog veel
voor de mensen willen blijven doen.
„Het bestuur zei tegen mij. ..je staat
tot je tachtigste onder contract".

maar zo lang ik mag en kan wil ik
blijven. Je moet bezig blijven anders
ga je te veel piekeren, Als je vraagt
wat ik het leukste vind, dan is dat als
je iemand kan helpen.

Niet denken
dat doe ik wel even maar zo goed mp-
gelijk de mensen helpen. Vetrouw ik
het niet dan stuur ik ze eerst door
naar de dokter. Het is leuk als er ge-
steld wordt: je voetbalt een aantal
weken niet en binnen een week lukt
het mij de speler weer speelklaar te
krijgen. Dat geeft enorme voldoening
en het is niet zo dat ik alleen maar
spelers van Zandvoortmeeuwen ver-
zorg, maar ook anderen komen bij
mij met blessures en die probeer ik
eveneens zo goed mogelijk te verzor-
gên. Het belangrijkste is dat iedereen
wordt geholpen en zo goed mogelijk". Arie Loos

ZVM-handbaïteams
opnieuw naar winst

ZANDVOORT - Onder barre
weersomstandigheden hebben de
ZVM-handbalteams opnieuw goede
resultaten geboekt. De Zandvoortse
heren behielden hun ongeslagen sta-
tus door BHC na veel spanning met
14-13 voor te blijven. De ZVM-dames
waren te sterk voor Full Speed en de
12-4 zege was een terechte al'spiege-
ling van de krachtsverhouding'.

Het slechte weer was er de oorzaak
van dat de eerste helft een rommelige
indruk achterliet. ZVM liet nogal wat
kansen liggen maar kon toch met een
8-7 voorsprong gaan rusten. In de
tweede helft toonde ZVM zich als een
eenheid. Cor van de Koekelt werd
zwaar geschaduwd en daar profiteer-
de de anderen goed van. Vooral Joost
Berkhout maakte goed gebruik van
de hem geboden kansen. Eenmaal
kon BHC een voorsprong nemen (1U-
111 maar bijtijds herstelden de Zand-
voorters de schade en pakten met 14-
13 de volle winst. In het ZVM-team
maakte Jan van Duijn een zeer ver-
clienstelijk debuut.

Doelpunten ZVM: Joost Berkhout
4. Djurre Boukes 3. Cor van de Koe-
kelt 3, Wim Brugman 2. Hans Mol 1.
Ko Schouten 1.

Dames
Na een wat moeizaam begin speel-

clen de ZVM-dames in het verdere
verloop van de strijd tegen Full
Speed een goede partij. Vooral een
ingestudeerde vrije worp gaf het no-
dige resultaat. Op de rand van de eir-
kel zorgde Annie Trouw voor prima
werk waardoor haar medespeelsters
in staat waren enige fraaie treffers te
produceren. Verdedigend had ZVM
de zaken goed onder controle mede
door goed keeperswerk van Greet
Vastenhouw. Na een (i-1 ruststand
liep ZVM in het tweede gedeelte van
de strijd uit naar een onbedreigcle 12-
4 zege.

Recreatie
badminton-
kampioenschappen

ZANDVOORT - Op zondag 14 ok-
tober aanstaande organiseert BC
Duinstreek in sporthal Pellikaan de
„recreatie kampioenschappen van
Zandvoort". Leden van alle Zand-
voortse badmintonverenigingen als-
mede overige Zandvoortse recreatïp-
spelers worden uitgenodigd om aan
deze kampioenschappen deel te ne-
men. Vanaf 09.30 tot 17.00 uur zal in
een gecombineerd poule- en afvalsys-
teem worden gestreden om de dub-
belspeltitels. Wedstrijdspelers aangè-
sloten bij de NBB met speelsterkte
hoger clan de derde klasse districts-
competitie zijn uitgesloten van deèl-
name. :

De herendubbels beginnen om
09.30 uur, de damesdubbels starten
om 10 uur en de gemengde dubbels
vangen om 11.30 uur de strijd aan. De
kosten voor de inschrijving bedragen
ƒ 6.- per onderdeel. Inschrijfformulie-
ren zijn verkrijgbaar bij het wed-
strijdsecretariaat. Koningstraat 29 pf
in de Zandvoortse sporthallen. Ifi-
schrijving kan geschieden tot uiter-
lijk donderdagavond 11 oktober om
23.00 uur in de sporthallen of bij het
wedstrijdsecretariaat.

Uitslag badminton-
wedstrijden

ZANDVOORT - Op zondag 30 sep-
tember werden badmintonwedstrij-
den gehouden in de Pellikaanhal té
Zandvoort. De uitslag van deze wed-
strijden is als volgt: "

Lotus 1-Vlietwijk 2 3-5, Lotus 2-
Weesp 2 6-2. Lotus 3-Nab. Spirit l 4-4,
Lotus 4-Weesp 47-1, Lotus 5-Zijder-
veld 16 3-5. Lotus 6-Huizen 3 3-5, lotus
7-TYBB 2 3-5, Lotus 8-TYBB 3 0-8,
Lotus 9-TYBB 77-1 , Lotus heren 1-
US 2 8-0, Lotus Bl-TYBB BI 6-2, Lo-
tus B2-TYBB B2 6-2, Lotus B3-Vel-
sen B3 0-8, Lotus Cl-TYBB Cl 3-5.'

Nagekomen uitslag van de op 25V9
gespeelde wedstrijd: Amsterdam 16-
Lotus 9 0-8.

Gedurende het weekend 6-7 oktp-
ber zullen de volgende uitwedstrij-
den plaatsvinden:

Enkhuizen BC l-Lotus l, US 1-Lo-
tus 2. Flight 2-Lotus 3, Diemen 1-Lp-
tus 4, Weesp G-Lotus 5, Fl. Shuttle '2-
Lotus 6, Fl. Shuttle 5-Lotus 7, Uni-
cum l-Lotus 8, HBC 3-Lotus 9, KLM
heren I-Lotus heren 1. HBC BI-Lotus
BI, Fl. Shuttle B l-Lotus B2, Duin-
wijck B3-Lotus B3, Almere Haven
C l-Lotus Cl.

Klaverjassen ZVM
ZANDVOORT - Vrijdagavond

aanstaande organiseert de jeugd:
commissie van Zandvoortmeeuwen
opnieuw de eerste van de. vijf maan-
delijkse klaverjastoernooien vopr
koppels. Naast de avondprijzen en
tombola, wordt er een totaalklasse-
ment bijgehouden over de vijf avond-
en waarvoor eveneens fraaie prijzen
beschikbaar zijn. De opbrengst van
de avonden zal ten goede komen aan
de Zandvoortmeeuwen-jeugd. De.in-
schrijfkosten zijn ƒ3.- per persoon.
De klaverjasstrijd vangt aan om
20.15 uur en vindt plaats in de kanti-
ne aan de Vondellaan.

Winterzwemmen
in de Duinpan ;

ZANDVOORT - Op donderdag:4
oktober (vanavond) begint de Zand-
voortse Reddingsbrigade weer met
Winterzwemmen in de Duinpan. Kin-
deren vanaf zes jaar kunnen mee-
doen. Ze worden opgeleid voor het
brevet zwemmend redden. De kosten
bedragen 2,75 gulden per keer plus
het lidmaatschap van de reddings-
brigade (15 gulden per jaar). De le>-
sen beginnen om 19 uur.

Bridgeclub
begeleidt
televisie-cursus

ZANDVOORT - Aangezien de on-
langs door de Avro op de televisie ge-
starte bridgecursus voor veel mensen
op een ongunstig tijdstip plaatsvindt
(namelijk op maandagmiddag van
15.30 tot 15.50 uur) heeft üe Zand-
voortse Bridgeclub het plan opgevat
om cursisten op een ander tijdstip
gratis te begeleiden. Degenen die
hiervoor belangstelling hebben, kun-
nen contact opnemen met de heer
Chris Braun. wedstrijdleider van de
Zandvoortse Bridgeclub, telefoon
14000. Er zal dan in overleg een tijd-
stip worden gezocht dat voor alle cur-
sisten het meest geschikt is. De be-
doeling is dat er ongeveer twee uur
per week zal worden gespeeld gedu-
rende 15 weken. Men zal wel moeten
mee betalen voor het huren van een
zaal; afhankelijk van het aantal deel-
nemers zullen de kosten hiervoor ƒ 2.-
tot ƒ2.50 per week bedragen. Voor
het volgen van de cursus dient men
in liet bezit te zijn van het cursuspak-
ket van de Avro. Het volgen van deze
cursus verplicht niet tot het lidmaat-
schap van de bridgeclub. Mocht hier-
voor wel belangstelling bestaan dan
kan men op zaterdag 13 oktober
's morgens 10.30 uur. kennis komen
maken in het gemeenschapshuis aan
de Louis Davidstraat.

Programma
KNZHRM

ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Red-
dingmaatschappij maakt bekend dat
voor het vierde kwartaal van 1984 de
navolgende activiteiten op het pro-
gramma staan:

Maandag 15 oktober 1984, oefening
met de Dr. Ir. S.L. Louwes. Vertrek
van het boothuis om 19 uur.

Zaterdag 10 november 1984, oefe-
ning met het Wippertoestel, vertrek
van het boothuis om 9 uur. '.

Zaterdag 8 december 1984. oefe-
ning met het Wippertoestel, vertrek
van het boothuis om 9 uur.

Zaterdag 29 december 1984. oefe-
ning met de Dr. Ir. S.L. Louwes, ver-
trek van het boothuis om 8.30 uur.

Maandag 14 januari 1985. bijeen-
koms* in het boothuis om 20 uur.
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AUTOINFO
MAZDA 929

De bijgaande foto maakt het ook
aan niet-ingewijden in de
autowereld wel duidelijk: de
Mazda 929 Injection Coupé mag
zonder meer tot de meer
exclusieve automobielen worden
gerekend. De fraai gelijnde coupé
biedt ruimte aan vier personen en
wordt aangedreven door de van de
929 Sedan bekende tweeliter
motor, uitgevoerd met
elektronisch geregelde
brandstof-injectie.
In deze gedaante levert de kompakte
en lichte krachtbron een maximaal
vermogen van 88.3 k W/120 pk bij 5300
t.p.m. en daarmee is de rankgelijnde
coupé tot hoge prestaties in staat: een
topsnelheid van 192 km/h en een
accelleratie van 0-100 km/h in 9,9
sekonden.
Toch is het brandstofverbruik
alleszins acceptabel. Volgens de
ECE-waarden (in liters per 100 km)
bedragen ze bij 90 km/h constant 6,9
liter, bij 120 km/h 9.1 liter en in
stadsverkeer 12,1 liter.

Van Sedan
Zoals hierboven, al vermeld is de
nieuwe coupé technisch afgeleid van
de 929 Sedan modellen. Van de motor
werd de compressieverhouding
verhoogd tot 10.0 :1. Gebleven zijn
essentiële zaken als de bovenliggende
nokkenas met tandriem-aandrijving,
de ingebouwde aluminium
waterpomp, de half-bolvormige
verbrandingskamers met dakvormig
opgestelde kleppen en de vijfmaal
gelagerde krukas met slechts vier
kontra-gewichten. Daarmee is ook
deze injectiemotor een van de meest
kompakte en lichtste motoren in zijn
klasse. De aandrijving via de
vijf-versnellingsbak geschiedt op de
achterwielen.

Opel voorziet z'n
nieuwe Kadett van
speciale imperial

De wielophanging is rondom
onafhankeli jk. Vóór met
MacPherson veerpoten. enkelvoudige
dwarsdraagarmen met trekstangen
en een torsie-stabilisator. De
achterwielen worden geleid door
driehoeks-draagarmen met
schroefveren en een
torsie-stabilisator. Rondom is de
Mazda 929 Injection Coupé voorzien
van schijfremmen, die op de
voorwielen inwendig geventileerd zijn.

De onlangs geïntroduceerde
nieuwe Opel Kadett heeft een
opvallende stroomlijn gekregen
om de luchtweerstand zoveel
mogelijk te verlagen. Daarmee
verdwenen ook de traditionele
regengoten en juist die
regengoten bewezen hun diensten
als er een imperial op de auto
moest worden aangebracht.
Om ook de bezitters van de nieuwe
Kadett in staat te stellen extra bagage
op het dak van hun wagen mee te
voeren, heeft de onderdelen-afdeling
van Opel een nieuw imperialsysteem
op de markt gebracht, dat veel
voordelen biedt ten opzichte van de

tot nu toe gangbare types.
In het dak van de Kadett zitten vies.
bevestigingspunten voor de
allesdragers, die door schuiven zijn
afgedekt. De steunen voor de
dwarsdragers worden afgedekt door
een met sleutel afsluitbare dop,
waardoor de imperial tegen diefstal i;
beveiligd. Het huidige Opel
accessoires-programma biedt keus ui,
een bagage-imperial, een
surfplankrek, een bootrek, een
fietsenrek of een ski-rek.
Overigens zijn er meer accessoires
voor de nieuwe Kadett in de handel'g
gebracht, zoals een trekhaak,
sportvelgen, breedstralers in de
spoiler en side-skirts.

Spcedcontrol
Tot de standaarduitrusting van de
nieuwe coupé behoort het
gepatenteerde A.A.S.-systeem
(Automatisch Afstelbare
Schokdempers), waardoor het
weggedrag vanaf de
bestuurdersplaats konstant kan
worden aangepast aan de aktuele
omstandigheden. Bovendien

Afgeleid van de 929 Sedan werd deze fraai gelijnde Mazda 929 Injection Coupé ontwikkeld.

bedieningsgemak op een hoog niveau.kompenseert het systeem zonodig
rem-, acceleratie- en dwarskrachten.
Ook een auto-speedcontrol. waarmee
een zelf te bepalen constante snelheid
kan worden gehandhaafd, behoort tot
de standaard-uitrusting.
De luchtweerstandscoëfficient is
gunstig, namelijk een Cw-waarde van

0,32. De afmetingen zijn vrijwel gelijk
aan die van de 929 Sedan en het
interieur is smaakvol en luxe
ingericht. De bestuurdersstoel is op
acht manieren verstelbaar en op het
moderne dashboard is uitgebreid
gebruik gemaakt van tiptoetsen en
L.E.D.'s. Dat brengt het

De prijs van de Mazda 929 Injection
Coupé met A.A.S. is vastgesteld op
/ 40.895,- incl. BTW, wie tevens
stuurbekrachtiging verlangt betaalt
/ 42.495,-.

Verplichte vrije dag voor
rij-examinatoren wegens
tekort aan kandidaten

Vergeet voor de winter
de onderkant niet

De onderzijde van een auto wordt bij het onderhoud maar al te dikwijls verwaar-
loosd. Holts Undershield antiroestverven beschermen de kwetsbare autobodem te-
gen corrosie en laten zich betrekkelijk gemakkelijk aanbrengen.

Ook voor fervente autopoetsers is
de onderkant van hun wagen
meestal een laag bij de gronds en
halfduister gebied, dat maar al te
vaak wordt vergeten. Toch vormt
de carrosserie bodem als het ware
de ruggegraat van onze auto en is
dus een goede verzorging alleszins
waard.
Welnu, er zijn tegenwoordig diverse
produkten op de markt, die ook het
werken op moeilijk bereikbare
plaatsen vergemakkelijken en een
uitstekende bescherming bieden,
non L,ioya a.V. geniet een

uitstekende reputatie op het gebied
van onderhoudsmiddelen en biedt in
een „Undershield-programma" een
aantal uitmuntende antiroestverven,
waaronder een sneldrogende
bitumenverf, die als kwastverf of in
spuitbus geleverd kan worden.
Undershield in een witte verpakking
met blauwe opdruk is een
antiroestverf op rubberbasis en is
zwart van kleur. Voor auto's met een
lichte lakkleur is Holts Undershield
op kunststofbasis erg geschikt. Deze
versie wordt geleverd in witte
verpakking met rode opdruk en is zelf
creème-kleurig.

Het is niet eerder in de
geschiedenis van het C.B.R., het
nationale bureau voor de
rij-examens, voorgekomen dat er
voor een bepaalde periode zo
weinig indeelbare examens
voorhanden waren, dat men ook
de examinatoren in vaste dienst
niet voor een volle week aan werk
kon helpen.

Dit blijkt nu het geval te zijn voor de
week van 8 tot en met 12 oktober
aanstaande en is een gevolg van het
feit, dat er ongeveer 50.000
herexamenkandidaten zijn
weggebleven. Dit vindt weer zijn
oorzaak in de loskoppeling van het
praktisch en het theoretisch examen.
De kandidaten dienen nu eerst het
theorie-certificaat te behalen, voordat
ze het praktijk-examen mogen doen.
Dat theorie-certificaat blijft drie
jaren geldig en daarmee is de

noodzaak om binnen een korte
periode (2 weken) na een volledig
examen dat met slagen voor de theorie
en zakken voor de praktijk was
geëindigd, een praktisch herexamen
aan te vragen, verdwenen.
Kennelijk gunnen nu vele gezakte
kandidaten zich wat meer tijd om eei
herexamen aan te vragen en ook eei
stijging in het
goedkeuringspercentage draagt bij
aan het huidige „tekort" aan
kandidaten.
Als gevolg van een en ander heeft di
C.B.R.-directie besloten, dat er op
vrijdag 12 oktober a.s. in het gehele
land geen rij-examens zullen worder
afgenomen. Overigens koestert men
in Rijswijk wel de verwachting, dat &
50.000 weggebleven kandidaten zich
over een langere periode gespreid toch
weer zullen aanmelden, want wie
eenmaal met rijlessen is begonnen, za
uiteindelijk toch graag zijn rijbewijsJ!)
willen behalen.

Met de winter voor de deur moet u weer extra zorg besteden aan
uw bestelwagens - zeker als die al wat ouder zij n. En dat betekent: extra kosten
maken. Voor een stel nieuwe banden. Een grote winterbeurt Een reparatie zus
en een revisie zó. Weet u zeker dat dit goed besteed geld is?

Dat uw auto dan zonder problemen de winter doorkomt? En reali-
seert u zich bovendien dat uw bestelwagen na de winter minder waard is?

Vandaar: schuif de aanschaf van een nieuwe bestelwagen niet
voor u uit Koop nu een nieuwe Volkswagen Transporter of LT. Daarmee komt
u zorgeloos deze én vele volgende winters door.

Want de Volkswagen Transporter en LT zijn sterk, degelijk en
robuust De helse streken van kou en vocht hebben geen vat op hen.

Bovendien bent u met Volkswagens altijd goedkoper uit Zij
bieden u een hoog vervoersrendement met lage, vaste onderhoudscondities,
die resulteren in zeer lage exploitatiekosten. Want zij zijn zuinig metbrandstof-
of dat nu dieselolie, benzine of LPG is.

Zij kennen héle lage onderhoudskosten en schrijven zeer weinig
af. Hoe laag die exploitatiekosten zijn, kunt u aflezen aan de uiterst gunstige
leasetarieven van de Volkswagen Transporter en LT.
Kom langs en rij vóór de winter nog zorgeloos nieuw: Volkswagen!

De Volkswagen Transporter en LT zijn leverbaar in talloze
variaties. Er is geen vervoerstaak of Volkswagen levert u een Transporter of LT
perfect op maat

De LT is verkrijgbaar in de uitvoeringen van 3180 tot 5400 kg
GVW, met motoren van 75 pk tot en met 102 pk turbo. s

De Transporter is leverbaar met motoren van 50 pk, 60 pk,
78 pk en 90 pk. U hebt een Volkswagen Transporter al vanaf f 19.055,- en een
Volkswagen LT vanaf f 26.600,-

VOLKSWAGEN,BEROÊPS IN VERVOER.

Prijzen zijn vrijblijvend, af Leusden, exclusief BTW
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Wielerprominenten bij feestelijke opening
ZANDVOORT - Jan Jansen,

Rini Wagtmans, Wout Wagt-
mans, Cees Stam om maar enke-
le grote namen uit de wieler-
sportwereld te noemen komen
vandaag in Zandvoort.

Niet om deel te nemen aan een
profwedstrijd, alhoewel een wed-
strijd tussen de oud-professio-
nals zeker zijn bekoring zou heb-
ben, maar om deel te nemen aan
de festiviteiten die rond de ope-
ning van de nieuwe zaak van Ver-
steege Wielersport zullen plaats-
vinden.

Precies een jaar nadat de plannen
voor de nieuwe winkel definitief wer-
den, is het de Firma Versteege gelukt
de nieuwe zaak aan de Haltestraat te
openen.

Een open dag wordt gehouden op

vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober en
een bezoekje aan deze zaak is beslist
aan te raden.

Door de gedifferentieerde winkel-
ruimte werd het mogelijk om voor de
sportieve fietsenthousiasten en wiel-
renners een aparte afdeling in te rich-
ten voor het complete racegebeuren.
Dit is het verhoogde achterdeel van
de winkel. Hier kunnen de kenners en
renners hun hart ophalen en een keu-
ze bepalen, want op maat gemaakte
frames en speciale onderdelen kun-
nen hier worden besteld.

De showroom bevindt zich in de
kelderruimte, als er al van een kel-
derruimte gesproken kan worden.
Deze ruimte bevat namelijk enkele
honderden fietsen, de voorraad, maar
die is op een overzichtelijke wijze uit-
gestald. Vmdt men de race- of toer-
fiets naar keuze niet in de winkel, dan
zeker m deze kelderruimte.

Bijzondere aandacht werd besteed

aan de methode zo efficiënt mogelijk
te werken. Daarom werd de werk-
plaats in het souterrain gesitueerd en
wel zodanig dat deze een eenheid
vormt met de verkoopruimte. Hier-
door ontstond een directe communi-
catie en samenwerking tussen werk-
plaats en verkoopruimte.

Het gehele pand dat werd ontwor-
pen door Architectenbureau Wage-
naar betekent een verfraaiing van de
oude Haltestraat, terwijl eveneens
aandacht werd besteed aan het
woonruunteprobleem m Zandvoort
Boven de winkel werden vier riante
appartementen gecreëerd, die het to-
taalpand op een bijzondere wijze af-
ronden

Vandaag de opening, vrijdag en za-
terdag „open huis" voor de liefheb-
bers.

Nieuwe j u dot r aluin gen bij Afafa
. ZANDVOORT - Wegens grote be-
'jingstelling in het seizoen 83/84, zul-
m door Afafa ook het komende sei-
jen jeugdjudolessen worden georga-
iseerd. Deze lessen zullen worden
egeven door hiervoor opgeleide en
ediplomeerde docenten, in een
anpak die het kind centraal stelt en
aarbij spelenderwijs de elementaire
aardigheden van het judo worden
angeleerd.
,,Het kind is in het spel volledig ge-
cht op de ander, waarbij situaties
n momenten snel wisselen en waar-
ij balans en concentratie van groot
elang zijn. Kinderen die als het ware
n zichzelf gevangen zijn" kunnen
oor middel van judo weer in bewe-
ng worden gezet, en doordat er
auwlettend op wordt toegezien dat
dereen in de gelegenheid komt om
e ander eens onder kontrole te hou-
en, wordt het rivaliteitsmoment ge-
•lativeerd.
Het kind wordt gestimuleerd in het

urven nemen van initiatief en zij be-
ven als het ware dat iedereen wel
ens faalt, en dat het zinloos is hier
ing over in te zitten, maar juist je
pnieuw in de zelfde situatie in te zet-
sn. Het zelfvertrouwen groeit en
ngsten worden overwonnen, waarbij
evens het respect voor de ander tot
;and komt", aldus een vertegen-
oordiger van Afafa.
Door de werkgroep beleidsontwik-
elmg van Afafa wordt momenteel
estudeerd of de toegankelijkheid
an judo voor kinderen in Zandvoort
irgroot kan worden. Men hoopt bin-
enkort het vooronderzoek af te ron-
en en de aanzet te kunnen geven tot
en nieuw project.

enioren
In navolging van de in witte pya-

la's gehulde mini-leerlingen hebben

Mijdrecht: 194 mm
septemberregen

ook ouderen gemeend niet achter te
kunnen blijven.

De lessen voor senioren vinden
plaats op vrijdagavond van 20.00-
21.00 uur kosten zijn ƒ20,- per
maand.

Jeugdlessen worden op donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur gehouden
kosten ƒ 15,- per maand. Informatie
Brugstraat 15, tel. 17814 of 13602.

Jeugdtraining bij Afafa (foto: Gaffels)

I.AJ\<;S DE VLOKDUJN
'Wat niet weet wat niet deert' mag
waar zon in de omgang, maar in za-
ken deert het heel erg, niet op de
hoogte zijn.

Emerson (1803-1882'

Dennis Moerenburg
fietscrosskampioen

ZANDVOORT - Ondanks de wat
weinige inschrijvingen voor de laat-
ste fietscrosswedstrijden vonden er
geweldige felle gevechten plaats m
de diverse leeftijdsklassen voor een
eervol resultaat. De Zandvoortse
fietscrossvereniging maakte op deze
laatste wedstrijddag de clubkam-
pioen bekend en voordat het zover
was moesten er eerst nog diverse ron-
den gestreden worden.

In de klasse tot en met zeven jaar
was het Alain Crouwel die na hevige
strijd Jeroen Vrees en Joost Buisman
achter zich liet. Ook de acht- en ne-
genjarigen lieten spektakulair werk
zien met uiteindelijk winst voor Mike
Hoogervorst, voor Leo Groenestein
en Bart Stiekema. Bij de tien- en elf-
jarigen was het fietscross-ster Jeam-
ne Terol die de mannen voor bleef.

Martijn Hendrikse en Stefan Oerle-
mans volgden op korte afstand Den-
nis Moerenberg was bij de twaalf- en
dertienjangen oppermachtig alhoe-
wel Rogier Mulder en Enk Weijers er
alles aan deden om hier voor een ver-
rassing te zorgen. Bij de dertienjan-
gen en ouder gaf het sprmgwerk er
veel kracht wat de achterbh|vers in
het opwaaiende stof deed bijten. Ho-
vaert Sie het zien een van de beste
fietscrossers te zijn. Arpad Hatvart
en Antoine Fori eindigden respectie-
veijk als tweede en derde.

Deze laatste wedstrijd werd opge-
nomen in het totale fietscrossresul-
taat van het seizoen 1984, en daarbij
kwam uiteindeijk als kampioen naar
voren Dennis Moerenburg met 207
punten. In deze spannende competi-
tie was de tweede prijs weggelegd
voor Alain Crouwel met 187 punten
en Edward Terol eindigde met 186
punten als derde, gevolgd door Je-
roen Vrees en Rogier Mulder op korte
afstand.

Kleding run Marie Claire Bererwi]k

Avaetgarde
presenteert
m

ZANDVOORT - Wie van goede
kleren houdt kan op maandagavond
8 oktober haar of zi]n hart ophalen m
hotel Bouwes in Zandvoort Daar
presenteert het modetijdschrift
Avantgarde een modelestijn Ge-
toond woiden de nieuwe collecties
van gerenommeerde dames- en he-
renkledingboutiques uit het westen
van het land Er worden voorname-

n september kan het goede weer
og een tijdje voortduren. In de eer-
te en tweede decade zal de tempera-
uur mogelijk boven de normale
aarden liggen. De derde decade
ijst op een afkoeling.' In het alge-
leen zal het weer goed zijn".
Welnu, het weer heeft zich direct na
2 laatste prachtige zomermaand
an de zomer afgewend. Het was in
e eerste herfstmaand in onze regio
verdag gemiddeld ruim een graad te
oud en bovenal viel er ontstellend

l regen. Alleen de eerste vier da-
en heerste zacht'weer en kwam het
p de 2e met 25,6 gr. C. nog tot een
omerse dag. Nadien konden wij nog
laar twee dagen met een tempera-
uur boven de 20 graden noteren,
latstelijk op zaterdag jl. met 20,1 gr.
. Maar zondag was het opnieuw mis:

egen en een maximumtemperatuur
an slechts 14,9 gr. C. Op de 25e bleef
et kwik overdag zelfs al steken op
2 gr. C.
De gehele maand stond in de gunst

an Pluvius. Hij is waard nader beke-
en te worden. Op het weerstation
lijdrecht werd 194 mm septemberre-
en afgetapt, dit is een kwart van het
emiddelde jaartotaal. Hoe hardnek-
ig de regenval was, blijkt wel uit het
antal dagen dat er neerslag viel, t.w.
3. Vooral nat waren 7 september
iet 36 mm, 10 september met 21 mm
n 14 september met 34 mm. Vanaf 20
eptember kwam een actieve depres-
e boven de Noordzee te liggen, wel-
e tot en met de 26e liefst 67 mm wa-
er afleverde. Dit was een zogeheten
oudeput, zoals een depressie met
?n koude bovenlucht wel wordt ge-
oemd. De temperatuur op 5 km
oogte is daarin in verhouding tot de
emperatuur aan de grond te laag.
Jet andere woorden, de lucht koelt
er 100 meter stijging sterker af dan
e normale daling van een halve
raad per 100 meter. Heeft zich een-
laal een koudeput gevormd, dik-
ijls ingesloten door hogedrukgebie-
en en mede daardoor vaak erg hard-
ekkig, dan maakt deze meestal on-
oorspelbare bewegingen en kan zich
ij tijd en wijle intensiveren.
Gebruikelijk bij een dergelijk pn-

labiel ..polair" weertype is het zich
^elvuldig ontwikkelen van buien
an formaat met onweer boven zee
avonds, 's nachts en 's ochtends

i'oeg en die de kustgebieden binnen-
rijven. Dat de buien juist dan boven
e zee ontstaan houdt verband met
et verticale temperatuurverval. dat
oven zee het grootst is. Vooral door
e warme augustusmaand was het
eewater dit keer behoorlijk op tem-

peratuur gekomen, waardoor de tem-
peratuurtegenstellingen tussen de
lucht vlak boven de zee en de lucht
hogerop in de atmosfeer groot waren,
wat tot een vergroting van de onsta-
biliteit leidde.

Weerlicht
Weerhcht is ook een kenmerkend

verschijnsel bij dit soort buien. Het is
de weerschijn van zeer ver verwijder-
de bliksems boven zee, waarvan de
donder niet gehoord kan worden. Op
verscheidene plaatsen langs de
Noordhollandse kust werd in dit tijd-
vak op alle zeven dagen onweer waar-
genomen, in Mijdrecht drie keer en
over de gehele maand genomen
kwam hier op 5 dagen onweer voor.

Overdag als de zon schijnt doet het
lagedrukgebied met het zeer koude
„waterhoofd" zich juist gelden boven
land. Het verticale temperatuurver-
schil wordt dan vergroot door de m-
straling (door de zon) die op de grond
een temperatuurstijging tot stand
brengt. De onderste luchtlaag wordt
warmer, terwijl de bovenlucht bij be-
nadering even koud blijft als hij daar-
voor was.

Verraderlijk bij dit soort najaars-
buien is het onweer overdag dat je
niet altijd ziet aankomen, wat wel
vaak het geval is in de zomer met een
inktzwarte lucht aan de horizon,
waaruit een toenemend gerommel
valt te horen. Zo was het in de mor-
gen en voormiddag van zondag 23
september in het algemeen zonnig en
er waren stellig geen tekenen die op
een grote onstabiliteit duidden. Wel
kwam er geleidelijkaan wat meer be-
wolking, maar verontrustend leek
het geenszins. Plotseling werd rond
half drie even ten west-zuidwesten
van de waarnemingspost in Mij-
drecht een krakende donderslag ge-

,hoord, met tussenpozen van enkele
minuten, gevolgd door nog enkele
slagen. Pas na de donderslag viel te
constateren dat een bui zich in een
ontwikkelingsstadium bevond. Ver-
scheidene kleine buiencellen smolten
blijkbaar samen tot een groter en
massief buiencomplex, dat zijn weg
noordwaarts vervolgde. Mijdrecht
verder links liet liggen, maar wel met
zijn verraderlijke bliksems tot ver-
gaande gevolgen zou leiden bij sport-
evenementen in Amsterdam en on-
middellijke omgeving.

En wat de weerprognose voor sep-
tember in de aanhef aangaat: het was
niet ons nationale weerinstiluut het
KNMI dat zich weer eens lelijk zou
hebben vergist (trouwens, maandver-
wachtingen worden niet eens door
De Bilt opgesteld), maar we troffen ze
aan in de welbekende Enkhuizer
Almanak. De volgende week kunt u
in deze rubriek vernemen hoe de hier-
in opgenomen verwachtingen tot
stand komen en hoe (onibetrouwbaar
de almanak is.
Temperatuurnormalen periode 3-10
oktober:
maximumtemperatuur (ove-dag): 16
gr. C.
minimumtemperatuur ('srachts): 9
gr. C.

NIEUWE BALLETSTUDIO BIEDT VELERLEI

Marijke Fancher gaat
dansend door 't leven

ZANDVOORT - „Eigenlijk kan
je wel stellen dat ik als vijfjarig
kind ben gaan dansen en er sinds-
dien niet meer mee ben gestopt",
vertelt Marijke Fancher. „Ik ben
dan ook heel blij met m'n nieuwe
studio, de leerlingen hebben er
veel ruimte en ik vind het nog al-
tijd heerlijk om zelf mee te doen. Ik
kan dat dan ook echt niet, les ge-
ven en er gewoon maar naar staan
te kijken, ik ben zelf constant in
beweging". Marijke heeft op l sep-
tember haar nieuwe studio aan de
Oranjestraat m gebruik genomen.
Het is duidelijk dat hier flink is ge-
werkt, alles ziet er goed verzorgd
en professioneel uit.

De dansschool biedt veel moge-
lijkheden, „voor elk wat wils" zou
je kunnen zeggen. Naast de officie-
le balletopleiding die voornamelijk
door jonge kinderen wordt ge-
volgd, bestaat er onder meer de
mogelijkheid om ,jazzercise"-les-
sen te volgen. De term , jazzercise"
is afkomstig uit Amerika en is een
combinatie van aerobic dancing
en jazzballet. Volgens Marijke is
dit een ideale dansvorm voor ama-
teurs, omdat hier zowel lichaams-
beheersmg en uithoudingsvermo-
gen als muzikaliteit aan te pas ko-
men, allemaal factoren die veel
voldoening bieden wanneer men ze
onder de knie heeft Marijke heeft
zelf een klassieke balletopleiding
gevolgd. Ze studeerde vier jaar bij
de Nel Roos Ballet Academie, twee
jaar bij het Nationaal Ballet onder
Sonia Gaskell en één jaar bij de
Danse d'Ecole Classique in Frank-
rijk. Ze beschikt hierdoor over een
ruime ervaring op dit gebied.

Naast de klassieke balletlessen
en de jazzercise-lessen bestaat er
ook veel belangstelling voor de
cursus tapdansen. Deze cursus
staat onder leiding van de bekende

en geroutineerde lerares Cora
Montez. Opmerkelijk is dat deze,
tot voor kort enigszins m het ver-
geetboek geraakte dansvorm, hoe
langer hoe meer populariteit ge-
niet. Dit blijkt wel uit het feit dat
zich nog steeds nieuwe leerlingen

aanmelden voor de lessen. En dan
„last but not least" een nieuwtje
van zeer recente datum: de start
op l oktober van de stijl-, ball-
room- en Latin American-dansles-
sen, die door niemand minder dan
de beroemde uit Amsterdam af-
komstige dansleraar Erik van Lm-
gen zullen worden gegeven.

Marijke is er bijzonder goed in
geslaagd zich te omgeven met een
team van echte rjrofessionals. die

ieder op hun eigen terrein de leer-
lingen veel te bieden hebben.

Buiten het dansen kan men ook
yogalcssen volgen op de school,
ook daar is de accommodatie zeer
geschikt voor. Bij de studio is ook
een balletboetiek gevestigd, alles
op dans- en balletgebied is hier te
koop. Handig natuurlijk, zo hoeft
men niet op sjouw om de speciale
kleding in een andere .stad te gaan
zoeken

Marijke Fancher hoopt haar en-
thousiasme voor de verschillende
dansvormen op de leerlingen over
te brengen, aan inzet ontbreekt
het haar m ieder geval met Het
adres van de nieuwe balletstudio is
Oranjestraat 12. telefoon 18981.

Leerlingen in de studio (Foto: Frans Jongen

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, iirts B F J. Bouman. tel
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058.
Drenth, tel. 13355, Fliermga. tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. A
van Kempen, tel 13073.
WIJKVERPLEGING: voor mfonna-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat GA. Zand-
voort. tel 02507-14437. b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-'
beckestraat 17, Zandvoort. tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-

LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
1. telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 ,uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: teleiovüsche hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur, tel 023-318115.

DIENSTEE
WEEKEND: G-7 oktober 1984
HERVORMDE KERK, Kerk
plein:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch
Ger./Herv. dienst. Dr. M.E
Brinkman en ds. J.A. van Leeu-
wen. In de geref. kerk.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Gemeensch
dienst herv./geref. herdenking
van de afscheiding van 1834
m.m.v. de beide kerkkoren. Ds.
J.A. van Leeuwen en dr. M.E.
Brinkman. Kindernevendienst
en crèche.
NEDERLANDS
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: contactdag „Spaarn-
berg". Geen dienst in de Brug-
straat. Maandag 20.30 uur: ge-
spreksavond „Oekumene".
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met or-

geLsamenzaiig. Zondag 08.45
uur: stille viering Zondag 10.45
uur: E.V. met orgel samenzang.
Thema: ..De wijngaard, de wijn-
gaardenier, de werkers"
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlwes 218 te Haarlem.
Zondag 09 30 uur: zondags-
school. bijbelgpspreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: lekendienst.
Zondag 19.00 uur: avonddienst
ds. J. Overdum
Woensdag 20.00 uur: bijeen-
komst celgroepen.
NED. CHRISTELIJKE GE-
MEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samen-
komst in Huize Pniel.
Zuiderstraat 3. Maandag om
15.00 uur. tel.: 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud. zondag 9 30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21 25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen. Van
Raephorststraat 36 te Haarlem,
tel. 023-244553.

lijk grote merken geshowd.
Tussen de presentaties door spelen

de Braziliaanse band Tanga en de
Zuidamenkaansc band Batida. Als
speciale attractie is er een verkiezing
van het best gekleden paar van de
avond met een prijs die bestaat uit
een set handdoeken, parfums en ze-
pen van de Italiaanse ontwerper
Giorgia Armani.

Veel te doen voor
50-plussers

ZANDVOORT - De vereniging
voor 50-plussers m Zandvoort heeft
voor de donkere wintermaanden een
uitgebreid programma opgesteld. le-
dere maandag-, woensdag- en vnj-
dagmiddag wordt er in het Gemeen-
schapshuis geklaverjast van 13.00 tot
16.30 uur. Heeft men meer belangstel-
hng voor bridgen, dan kan men m het
Gemeenschapshuis terecht op maan-
dag- en vrijdagmiddag, ook van 13.00
tot 16.30 uur Drie keer per week
wordt er ook gezellig samen gehand-
werkt, op maandag-, woensdag- er
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.01
uur. Leden van het Rode Kruis doei
op woensdagmiddag mee met hè
handwerken van de vijftigplussers.

Verder kan men iedere woensdag-
middag van 13.30 tot 16.00 uur ko-,
men zingen en iedere vrijdagmorgen,

Najaarsbijeenkomst
Wereld Natuur
Fonds

HEEMSTEDE ~ Het plaatselijk
comité Kennemerland van het We-
reld Natuur Fonds houdt op 18 okto-
ber vanaf 20 uur een najaarsbij een-
komst in het dorpshuis aan de Don-
kerelaan 20 te Bloemendaal. De toe-
gangspnjs voor deze avond bedraagt
ƒ 2.- per persoon, Rangers hebben
gratis toegang. Vanaf 19.15 uur is de
Pandawinkel open. De avond wordt
begonnen met de vertoning van de
film „De Krakatau". een film over de
vulkaanuitbarsting in 1883 op het ei-
land Krakatau. De film schenkt grote
aandacht aan de aanpassing en het
herstel van de natuur na deze ramp.
Na de pauze worden dia's vertoond
uit de serie ..Red de planten"

Jazz-improvisatie
Workshop

HAARLEM - Iedere zaterdagmid-
dag van 15 00 tot 17.00 uur wordt m
de grote muziekzaal van het cultu-
reel centrum ..De Egelantier", Gast-
huisvest te Haarlem, een jazz-impro-
visatie workshop gehouden. Deze
workshop wordt georganiseerd door
de Haarlemse Jazz Club en de Stich-
ting Jeugd en Muziek Haarlem.

De bedoeling van de workshop is
om muzikanten, die belangstelling
hebben voor jazz en eigentijdse geim-
proviseerde muziek de kans te geven
hierin meer ervaring op te doen Alle
muzikanten en vocalisten ziin wei-
kom De kosten bedragen ƒ 5 - per
persoon per keer.

Aanmeldingen en informatie bij
het bureau van de Haarlemse Jazz-
club. Gasthuisvest 47 te Haarlem, tel.
023-321826 of 325082 op werkdagen
van 10.00 tot 17 00 uur.

Periode 25 september - l oktober
Geboren: Roei, zoon van Bluijs,

Everardus S. en Van der Donk. Josi-
na M.. Susanne. dochter van Mole-
naar. Jan en Engel, Cathanna: Mar-
cella Petronella Ehsabeth. dochter
van Westen, Johannes A. en Smit,
Marjolein T L

Ondertrouwd: Berkhout. Petrus J.
en Van de Koekelt. A., Berghoff,
John R.E. en Moller, Josepha M.M

Gehuwd: Loos, Jan Willem en
Schouten. Alida J.C'

Overleden: Kuipers geb. Emmer.
Anna E., oud 83 jaar. Van Beaumont
geb. Selle, Hendrika J., oud 91 jaar.
Spanjaart. Johannes W., oud 84 jaar:
Nieberg. Bernard G . oud 81 jaar: Van
der Meer geb. Lagers. Alida C . oud 81
jaar: Van der Snee. Hendrik, oud 60
jaar
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Emm
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

OKTOBER 1984
Voor leden komen beschikbaar:
1 de eengezinswoning

KRUISSTRAAT 18
bestaande uit: 1 woonkamer, 4 slaapkamers, badkamer, zolder,

berging, c.v., carport.
Huur: f 607.05 per maand.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woning slechts woonvergunning aan:
• (onvolledige) gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen.

2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT47
Huur: f 654.45 per maand.

3. de flatwoning
LORENTZSTRAAT143
Huur: f 654.45 per maand.

4. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 195
Huur: f 613,25 per maand.

5. de flatwoning
KEESOMSTRAAT 311
Huur: ƒ602.40 per maand.

Deze flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
berging, lift, blokverwarming.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
• (onvolledige) gezinnen;
• 2-persoonshuishoudens.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor het toewijzen
van woningen".
Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de
inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
• het rangnummer van de vereniging;
• uw geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Tevens komen beschikbaar:

6. de garage
KEESOMSTRAAT 29a
Huur: ƒ 56.- per maand.
De toewijzing van de garage geschiedt in volgorde van rang-
nummer, waarbij huurders van de woningen Keesomstraat 25 t/m
147 voorrang hebben bij toewijzing.

7. de garage
KEESOMSTRAAT 87a
Huur: f 56.- per maand.
De toewijzing van deze garage geschiedt ook in volgorde van rang-
nummer, waarbij de huurders van de woningen Keesomstraat 273
t/m 395 voorrang hebben bij toewijzing.

8. de parkeerplaats
MR. TROELSTRASTRAAT F
Huur: f 25.- per maand.
Huurders van het complex „Sonnewende" (Troelstrastraat62)
hebben voorrang bij toewijzing. Toewijzing geschiedt in volgorde
van rangnummer.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 9 oktober a.s. vóór
's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer u belangstelling heeft
voor meerdere woningen/garages, kunt u dit kenbaar maken in één
brief. U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven.
Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zand-
voort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 12
oktober a.s. om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden ge-
publiceerd.

RUILRUBRIEK oktober 1984

1. Aangeboden: eengezinswoning
HOFDIJKSTRAAT
4 kamers, huur: f 504,85 per maand.

Gevraagd: kleinere (beneden)woning in centrum,
liefst nieuwbouw.

2. Aangeboden: 4-kamerflatwonmg
LOREIMTZSTRAAT
Huur: f 652.45 per maand.

Gevraagd. eengezinswoning

3. Aangeboden: 2-kamerwonmg
ZEESTRAAT (complex „Zeeburg")
Huur: f 475.10 per maand.

Gevraagd: benedenwoning, minstens 3 kamers

4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur: f 652,75 per maand.

Gevraagd: kleinere woning, niet in Nieuw-Noord.

5. Aangeboden: 2-kamerwoning
MR. TROELSTRASTRAAT (complex ,,Sonne-
wende")
Huur: f 376.30 per maand.

Gevraagd: grotere woning, geen flatwoning.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands
rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

NACHTCLUB - RESTAURANT
Ingang Hotel Bouwes

Badhuisplein 7-2042 J B Zandvoort
Holland

Tel.02507-1 21 44

CECILS

presenteert zondag 7 oktober a.s.
de Braziliaanse groep

TANGA
Het optreden vindt plaats
tussen 23.00 en 02.00 uur.

De wereld is een wekkerspel
vol allerhande klokken

GUIDOGEZELLE (1830-1899)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
is ook een wereld vol allerhande klokken, horloges en

wekkers
(Fijn, zo'n nieuwe quartz-wekker m deze wintertijd1)

Ook repareren wij allerhande uurwerken
in eigen reparatie-atelier.

Vooraf prijsopgave en volledige garantie.

RENDEZ-VOUS
FILM - RELAXEN en

UITVERKOOP SEXBLADEIM
Geopend van 12.00 tot 24.00 uur.

VRIJDAGAVOND:

striptease- en porno-show
Lange Veerstraat 4 - Haarlem

Tel. 023 - 31 07 61

Stichting Gezinszorg Kennemerland-Zuid
Van Lennepweg 1 -2111 HT Aerdenhout

vraagt:

ALPHA-HELPSTERS
voor 1 of 2 ochtenden per week in het rayon

Zandvoort.
De werkzaamheden zijn van huishoudelijke

aard bij bejaarden en langdurig zieken.
Onze stichting bemiddelt tussen u en diegene
die hulp nodig heeft.
Het uurloon bedraagt f 11.49.
Voor informatie en aanmelding kunt u zich richten
tot onze afd. Alpha-hulp, op werkdagen van 9.00-
10.00 uur, tel. 023 - 24 80 41.

Maandag 8 oktober...
starten wij weer met frisse moed
en staan wij weer het gehele jaar
voor u klaar.

Traditiegetrouw hebben wij de
hele week weer onze

SPEKULAAS AANBIEDING
BROOD- en
BANKETBAKKERIJ

E. PAAP
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Tel.02507-1 2865

DE NIEUWE OPEL KADETT

nu»»

van lent autobedrijven zandvoort
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 -1 53 46

M A AND AG en DINSDAG
ZIJN WIJ GESLOTEN

Wij bezoeken dan voor u een internationale cursus
Daarna kunnen wij u volgens de nieuwste technieken

het 198411985kapsel'brengen.
Met vriendelijke groeten

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel [02507)14040

parf umenen / nouveautes

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn.
Haltestraat 16-
Tel. 02507 - 1 62 04
Zondags gesloten.
's Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.
Heerlijke

FRANSE UIENSOEP
per liter

Bij 3 visburgers de 4e gratis!
Veel specialiteiten.

Dagelijks vers uit eigen keuken.
Groot assortiment verse vis, o. a.:

HEILBOT -TAR BOT -ZALM - ZEEWOLF -
KABELJAUW - SCHOL - SCHELVIS, enz.

R
O»

•̂B

•Sport overdag ...
• Reeds 27 jaar'm

•Sport Center Wim Buchel
•
J alle te beoefenen sporten tegen zeer
5 aantrekkelijke tarieven.

S SQUASH, overdag 10.- korting op een baan

• KEEP FIT GYMNASTIEK met muziek
J voor dames, iedere donderdagmorgen 9.15 uur.

B JEUGDJUDO leeftijd 5, 6 en 7jaar,
• per oktober nieuwe club op VRIJDAGMIDDAG 15.30 uur.
• Tel. 1 3965/1 5829

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

DANSLES
Inschrijving clubs 10 lessen f 50.-
Zondagavond voor leerlingen GRATIS

dansen.
Niet-leerlingen 5.- entree.

Privé-les dagelijks.

REST. LI DO
Boulevard Barnaart 10

Tel. 02507 -1 43 01 of 1 85 58

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 /1 2518

Deskundig §dvies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

TUINMAN
BIEDT ZICH AAN

voor enkele dagen per
week voor

ONDERHOUD en
AANLEG van uw

tuin
ƒ 15.- per uur.

Gratis prijsopgaaf.

Tel. 02508-1039
Bellen tussen 16.00 en

19.00 uur.

OPENBARE BIBLIOTHEEK ZANDVOORT
Prinsesseweg34-2042IMH Zandvoort-Tel. 02507-1 41 31

KINDERBOEKENWEEK 1984
(10-20 oktober)

„ALS IK LATER GROOT BEN . . ."
Aktiviteiten in de bibliotheek:

Woensdag 10 oktober (14.00-15.30 uur):
KNUTSELMIDDAG

voor kinderen van 4-8 jaar, toegang gratis.
Donderdag 11 oktober 116.00-17.30 uur):

MUSICAL „DE REIS VAN SOFIE"
voor kinderen van 7-12 jaar, toegang gratis

Woensdag 17 oktober (14.00-16.30 uur)
FILM „MARY POPPINS"

voor kinderen van 8-12 jaar, toegang f 1.-.
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MET HET HELE GEZIN NAAR SPORTHÜIS CENTRUM

Wie in de periode tot
15 oktober een nieuwe Volkswagen koopt, krijgt
van ons een tussendoorvakantie-cheque ter

waarde van T w O w/~" incl.B.T.W Om lekker
een paar dagen te luieren in zo'n super vijfsterren
bungalow, in een van de acht bungalowparken van
Sporthuis Centrum.Voor een gemiddeld weekend-
ofmidweek-arrangement is dief.350,-incl.B.T.W
toereikend; gaat u langer, dan past u een klein
bedrag bij - da's logisch nietwaar?

AUTO STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102 - Tel. 02507 -1 45 65

BV

•



Zandvoor
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LANGS DE
VLOEDLIJN

De menigte is als de zee: zij
draagt u of zij verzwelgt u, al naai
de wind waait .

Carmen Sylva
(1843-1916)
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Mkke miljoen voor
wethouder nog niet

kannen en kruiken
ZANDVOORT - De 1,15 mil-

::>en, die burgemeester en wet-
iQuders bereid zijn te betalen
lan wethouder Jongsma voor de
|ankoop van diens autoshow-
3om plus vier woningen aan het
tationsplein, is nog niet in kan-
en en kruiken. Na een besloten
edeelte van de commissie fïnan-
ien, dinsdagavond, verliet
vdA-fractievoorzitter Gert Too-
en hevig verontwaardigd de
ladszaal onder de uitroep: „Dit
ik ik niet". Vanavond (donder-
ag 11 oktober) volgt een extra
ergadering met als enige agen-
apunt: aankoop van grond aan
et Stationsplein.

VANAVOND
XTRA
/ERGADERING
Bij het begin van de vergadering
ad Toonen zich in alle toonaarden
erzet tegen beslotenheid. „Zeker nu

persberichten zijn verschenen, die
e indruk maken uit zeer betrouwba-

bron te komen. Het gaat in dit ge-
al niet om een burger Jansen of Pie-
rsen, maar om een wethouder van
eze gemeente die in het geding is.
e gaan niet besloten vergaderen

ver zaken die puur openbaar zijn.
ventueel had u ons het van tevoren
oeten laten weten, anders zie ik er
et nut niet van in", zo fulmineerde
j tegen waarnemend voorzitter At-
ma. Deze* zei dat hij alleen maar en-
ele mededelingen vooraf wilde
oen, waarna alsnog kan worden be-
oten de vergadering in het open-
aar voort te zetten.
De andere raadsleden wilden die
ededelingen eerst afwachten,
aarbij de christendemocraat Van
s bezwaar aantekende tegen de op-
erking van Toonen dat „een porte-
uillehouder in het geding" was. De
iderhandelingen zijn gaande sinds
81 en toen was Jongsma (Renault-

ealer) nog geen wethouder, „het is
et juist die combinatie te maken".
Uiteindelijk mocht de wachtende
3rs met koffiekop en al weer terug-
sren in de raadszaal, maar wijzer
erden ze niet gemaakt. Dat wordt
achten tot donderdagavond.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ZANDVOORT - Alle politieke
partijen in Zandvoort lijken be-
reid mensen met de laagste inko-
mens een handje te helpen. Ge-
dacht wordt aan terugbetaling
van een deel van de gasrekening,
tot een maximum van ongeveer
vijfhonderd gulden. Het idee
werd donderdagavond geboren
tijdens de commissievergadering
van publieke werken. Bij de be-
grotingsbehandeling bleek dat
het gasbedrijf ruim zes ton winst
kan maken. „Wel een erg fors be-
drag", vonden de meeste woord-
voerders

Over de manier waarop iets aan de
afnemers zou kunnen worden terug-
betaald, bestond aanvankelijk nogal
wat verschil van mening. „Korting
op het vastrecht", stelde Van Aspe-
ren (VVD) voor.

„Al maak je maar een
gebaar, desnoods alleen voor de men-
sen die het 't zwaarst hebben". „le-
dere gulden telt", gaf wethouder At-

UIT WINST GASBEDRIJF

Zandvoort bereid
met de laagste inkomen!
een handje te helpen
tema toe, „maar als je alle zevendui-
zend afnemers twee tientjes terug-
geeft ben je al twee ton kwijt. En echt
zoden aan de dijk zet het niet". Nu er
meer gemeenten zijn die iets terugbe-
talen aan hun verbruikers wilde hij
echter wel bekijken in welke vorm
dat zou kunnen.

Met het voorbeeld van Heemstede
voor ogen, dat een bedrag heeft gere-

serveerd om mensen met een mini-
mum-inkomen enige lastenverlich-
ting te kunnen geven, kwam men in
de loop van de avond steeds meer op
één lijn. Gielen (Inspraak Nu), Ing-
wersen (CDA) en Kuijken (PvdA)
vonden het allemaal de beste oplos-
sing om in individuele gevallen een
tegemoetkoming te geven, „We zul-
len trachten het te verwezenlijken".

beloofde de wethouder.
Een voorstel van Gielen om alne-

mers die automatisch overschrijven
een korting te geven, ontmoette mm-
der weerklank Sinds de invoering
van de maandelijkse incasso zijn de
portokosten verdubbeld, tot 30 000
gulden per jaar „Laat de automati-
sche betalers die portokosten maar
zelf m hun zak steken", vond Gielen
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„Maar dat is gemakkelijker gezegd
dan gedaan", het de wethouder ho-
ren. „De mensen willen wel automa-
tisch betalen Maar dan bl i jkt aan
het einde van de maand dat ze geen
saldo hebben En dan kost het heel
wat extra werk om dat binnen te krij-
gen. Het komt steeds veelvuldigèr
voor U moet niet denken dat we er
met automatische afschrijving zijn1"

Pas na een jaar zou. als iemand
werkelijk trouw betaald heelt, een te-
gemoetkoming kunnen worden gege-
ven Hij verwachtte er echter geen
aanmoediging van. Ongeveer een
derde van de afnemers is overgegaan
op automatische incasso. Maar liet
aantal heeft eerder de neiging iets te-
rug te lopen. De mensen willen wel
betalen, maar ze hebben geen geld.
„Er moet steeds meer achteraan ge-
zeten worden", aldus de wethouder
Het leek hem een beetje discnmme-
rend om mensen die wat beter lond
kunnen komen extra te belonen voor
snelle betaling.

REVOLUTIONAIRE OPLOSSING VOOR BETONROT

Balkons ,Schuitengat'
worden in het geheel
door nieuwe vervangen

ZANDVOORT - Een opmer-
kelijk staaltje van „bouwkunst"
viel vrijdag te bewonderen bij
het flatgebouw aan het Schuiten-
gat. Met behulp van een speciale
kraanwagen werden zes meter
lange balkons in zijn geheel ver-
vangen, nadat eerder de onder-
steuningen waren vernieuwd.

Dat gebeurde onder internatio-
nale belangstelling. Er waren
vertegenwoordigers uit de Ver-
enigde Staten, Frankrijk, Enge-
land, België en Nederland, allen

deelnemers aan en door de Tech-
nische Hogeschool in Delft geor-
ganiseerd symposium over „Pu-
blic Housing in Trouble" - pro-
blemen in de sociale woning-
bouw. Mede-organisator was het
Nirov (Nederlands instituut
ruimtelijke ordening en volks-
huisvesting). Op deze excursie-
dag naar Zandvoort ging het
vooral om de technische proble-
men, zoals betonrot.

Het Schuitengat is een treffend
voorbeeld omdat de problemen zich

Van links naar rechis: Jan Janssen, Cees Stam en Rini Wagtrnans op de auto in de Haltestraat.

ZANDVOORT - Het leek wel
of half Zandvoort op de been
was afgelopen donderdagmid-
dag, ter ere van het bezoek van
de wielerprominenten Jan Jans-
sen, Cees Stam en Rini Wagt-
mans. Gezeten op de motorkap
van een auto toerden ze, uiter-
aard luid en duidelijk aangekon-
digd door de geluidsinstallatie
in de auto, door het dorp. Aan-
gekomen in de Haltestraat wer-
den ze begroet door een dichte
menigte op de trottoirs, die niets
van het schouwspel wilde mis-
sen.

Waar het allemaal om ging
was de opening van de nieuwe
tweewielerzaak van Peter Ver-
steege, die na een dikke twintig
jaar, zijn te klein geworden ves-
tiging aan de Haltestraat 18 kon
verruilen voor het nieuw opge-
trokken pand aan de Halte-
straat 31.

Nadat de moeder van Peter
Versteege, mevrouw M.W. Ver-
sleege-OldenkoUe, en jongste
dochter Mariola (12) een gedenk-
plaat hadden onthuld, openden
de drie wielrenners de winkel-
deur. Wout Wagtmans, die ook
had beloofd te zullen komen,
moest helaas wegens ziekte ver-
stek laten gaan. Normaal zijn de
prominenten niet meer bereid
winkelopeningen en dergelijke
te verrichten omdat het te veel

Zandvoort liep uit
voor wielerprominenten
tijd kost. Voor Peter Versteege
wilde ze echter wel komen om-
dat hij én veel doet voor de wie-
lersport én voor de gehandicap-
ten in Nieuw Unicum, waar hij
jaarlijks mede de „Tour de
Nieuw Unicum" organiseert. Als
hun mening gaf het drietal ten
beste dat de zaak van Versteege
„een uitgesproken voorbeeld is
voor de hele rijwielbranche, van-
wege de doelmatigheid. Alles
loopt vloeiend in elkaar over.
Versteege zelf noemt het ook
een „kunststuk" van architec-
tenbureau Wagenaar uit Zand-
voort. dat zo'n praktische win-
kelruimte ontwierp, ingeklemd
tussen twee bestaande panden
in de stijl van de Noordbuurt.
„Ik loop helemaal naast mijn
schoenen van geluk", liet hij
zich spontaan ontvallen.

Het pronkstuk in de winkel is
de racefiets waarmee Jan Jans-
sen in 1968 de Tour de France
won. Verder is er een hoge bie-
flets te bewonderen. Een van de
aardigste attributen in de win-

kel is de herinnering aan de ou-
de kapperswinkel van kapper
Schaap, die hier gevestigd was.
In de etalage staat een kappers-
stoel niet alle frutseltjes en tiere-
lantijnen als reukwaterflesjes en
in de showkelder hangen de met
prachtig eiken omrande spiegels
van de kapper. Kapper Schaap,
zelf ook aanwezig bij de opening,
was er enigszins van onderstebo-
ven. Peter Versteege: „We von-
den het leuk het kapperszaakje
op deze manier ook nog wat his-
lorische waarde te geven".

Als extra attractie konden be-
zoekers van het open huis het
gewicht raden van een met
boodschappen volbepakte fiets,
met als prijs uiteraard de fiets.
Zaterdagmiddag werd onder
toeziend oog van de politie de
fiets gewogen, die bijna op 32 ki-
Ic kwam. De heren Van Loo uit
Zandvoort en Van Kleef uit
Heemstede bleken er het dichtst
bij te zitten. Ze kregen allebei
een „halve" flets in waardebon-
nen.

hier al geruime tijd voortslepen. De
invloeden van de zee versnelden het
proces van betonrot. Het indringen
van zouten heeft een verwoestende
werking op beton en vooral de bewa-
pening. In augustus 1981 besloten de
eigenaren van de appartementen de
westzijde als een kies opnieuw te la-
ten „vullen". In april 1982 werd het
werk opgeleverd. Het karwei kostte
160.000 gulden. Maar in augustus
1933 kwam TNO met een totaal afwij-
zend rapport. Zowel TNO als bouw-
en woningtoezicht van de gemeente
concludeerde dat aan vervanging
moest worden gedacht. Na tien jaar
aan weer en wind te zijn blootgesteld
bevatte het oorspronkelijke beton zo
veel zouten dat het plaatselijk was
doorgevreten. Omdat vroeg of laat
instorting dreigde overwoog de ge-
meente reeds het gebouw te stutten.

Een van de bewoonsters: „Het
werk is niet goed gedaan. Alle roest-
plekken kwamen er weer doorheen.
Later bleek dat de balkons aan de
zuidzijde nog erger waren dan de ga-
lenj. Gewoon verschikkelijk. Maar
nu wordt het rigoureus aangepakt en
komt alles nog op zijn pootjes te-
recht. En we gaan er ook nog wat bui-
tenleefruimte betreft op vooruit,
want alle balkons worden op het bre-
de deel 40 cm en op het smalle deel 50
cm verbreed. We vertrouwen erop dat
de flat daardoor ook een beter aan-
zien krijgt en weer een goede naam.
Want na al die problemen was er
geen flat meer te verkopen".

Aannemer van de renovatie is Bim-
co uit de gemeente Arkel (bij Gorm-
chem).

Directeur A L. de Joode noemt zijn
manier van vervanging revolutionair
omdat nieuwe balkonelementen aan
de buitenkant van flatgebouwen als
het ware aan de gevel worden ge-
plakt. Het beton is van een zodanige
samenstelling dat invloed van bui-
tenaf er weinig vat op kan knigen. De

bewoners hebben wel wat overlast
door het boren. De draagbalken moe-
ten eerst worden vernieuwd Maar ze
hoeven met te verhuizen

Sinds 1980 werkt het bedrijf met
deze constructie, m projecten van al-
lerlei aard Zo zijn m Katwijk, waar
ook onder invloed van de zee flatge-
bouwen met rottend beton kampten,
drie gebouwen van twaalf verdiepm-
gen gerenoveerd In Tilburg twee
flatgebouwen van zestien vcrdiepm-
gen Dat is een succes geworden In
Zandvoort is het bedrij! ook al be/,i|i
in de Van Alphenstraat

Algelopen vrijdag is Bitnco in leite
met het werk aan de Schuitcngatflat
begonnen, op een hoek bu wijze \ an

Facelift voor flatgebouw Schuiten-
gat iFoto Frans Jongeni.

demonstratie voor de deelnemers
aan de excursie. Daarbij werd een rij
boven elkaar gedaan. Het ligt in dé
bedoeling nu m een ruk verder te
gaan Nodig zijn veertien werkbare
weken De temperatuur mag echter
niet lager zijn dan drie a vier graden
boven nul.

Helft houtbouw
Huis in de Duinen
wordt nu gesloopt

ZANDVOORT - Tegen het
einde van de week zal de helft
van de houtbouw bij het Huis in
de Duinen -^prdwenen zijn. Circa
negen meter van het eerste ge-
bouwtje en het totale gebouw
achteraan worden gesloopt. De
rest blijft staan voor tijdelijke
opvang van de 48 bewoners van
het verzorgingstehuis Spaar en
Hout in Haarlem, dat ook drin-
gend aan renovatie toe was.

In juli ontstond nogal wat beroe-
nng, vooral onder de bewoners van
de flatwoningen aan de Herman Heij-
ermansweg, nadat bekend was ge-
worden dat een deel van de noodbe-

I WATER-^
LSTANDEN^

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
11 okt.
12 okt.
13 okt.
14 okt.
15 okt.
16 okt.
17 okt.
18 okt.

HW
03.58
04.25
04.50
05.23
06.04
06.48
07.37
08.40

LW
12.01
00.19
00.28
01.14
00.42
02.13
02.53
03.51

HW
16.12
16.41
17.12
17.45
18.19
18.58
19.53
21.12

LW

12.24
12.52
13.24
14.02
14.41
15.25
16.25

Maanstanden: 17 oktober LK 22.14
uur.
Doodtij: vrijdag 19 oktober NAP ->- 50
cm.

huizing nog circa een jaai /ou blijven
staan. Een van cle/e bewoners, de
heer Hose. trok aan de bel en mobili-
seerde een der t igta l medebewoners
voor een protest bij de gemeente Na
uitvoerige toel icht ing door dncctcur
Brabander van het HULS in de Dui-
nen. toonden vnjwcl alle bewoners
begrip voor de .siHutie van Spaai en
Hout, dat op eigen terrein geen gele-
genheid kon vinden om de bewoners
tijdelijk te huisvesten Op 29 augus-
tus werd een gemeentelijke hoorzit-
ting gehouden, waaiop nog slechts
twee bezwaai makers \erschenen
Voor burgcmeestei en wethouders
was dat aanleiding de ivvi.ugde toe-
stcmmmg te geven De heer Hose is
overigens verhuisd

Inmiddels hebben de be\\ oncr.s van
het Huis in de Duinen allemaal hun
nieuwe appartement betrokken De
verhuizing gebeurde op 17 en 18 sep-
tember. met veei tig vaklieden op ver-
huisgebied

Op tien dagen na is de houtbouw
bij het tehuis een jaar in yebiuik ge-
wèest Dat is vier maanden korter
dan was gepland Vanai maandag 22
oktober is het de hele week leest m
het Huis in de Duinen, met iedere
dag iets anders Het sluitstuk is op
vrijdag 26 oktober, met oudhollandse
gerechten Op die dag bestaat het
Huis op de kop ai 29 jaar Over de
oificiele opening zijn nog geen defini-
tieve atspniken gemaakt Wel be-
staan er plannen de dertigste verjaar-
dag van het Huis in de Duinen heel
speciaal te vieren met de eigenaresse
van het tehuis, de NCHB (Nedcrlancl-
se centrale huisvesting bejaaiden).
die dan als 35-jangc jubileert
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ZANDVOORT - Aan de Universi-
teit van Amsterdam slaagde ^or
haar doctoraal examen Duitse taal
en letterkunde Liesbeth Lentink te
Zandvoort Voor haar doctoraalscnp-
tie deed ze een onderzoek naar de
Duitse jeugdliteratuur

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

1 7166

Monument
voor Vulsma

ZANDVOORT - In vi ij wel alle
grote hoofdsteden van Europa
domineren ze pleinen en boule-
vards de vaak meters hoge
standbeelden voor vorsten en
veldheien en generaals en land-
veroveraars. De kleine man, die
m zijn werkzame leven soms ook
wonderen wrochtte en er m le-
der geval iets van maakte, wordt
zelden geëerd Dat moet maar
eens veranderen, overwoog Edo
van Tetterode, zelf steenhouwer.
Voor zijn jarige oom, Andre
Vulsma, hakte hij eigenhandig
een gevelsteen en relief. Een
prachtig werkstuk, gedeeltelijk
met bladgoud verguld. En met
de tekst: ..Vulsma ter zee". Om-
dat zijn 86-jange oom. uitge-
werkt na een leven lang poffer-
tjes en wafels bakken, nog altijd
garnalen vist. Als het even kan
gaat Vulsma vissen Voor zijn
kinderen, zijn buren en voor
zichzelf Een net in de voortuin
spreekt al boekdelen over de
hobby van Vulsma In de gang
staat nog een hele rits. Ondanks
zijn 86 jaar weet hij zich nog best
staande te houden m zee
Een intervieuw met Andre Vuls-

j ma.

Inbraak in
flatwoning

ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een flatwoning aan de Lorentzstraat
zijn sieraden, negenhonderd gulden,
een video, kleurentelevisie, fotoca-
mera, schilderij en stereotoren ont-
vreemd. De bewoner deed zondag
aangifte.

Men kwam binnen door het open-
trappen van de voordeur. .

Man overvallen
ZANDVOORT - Onbekenden heb-

ben op zaterdag 6 oktober m de vroe-
ge ochtenduren een 40-jange man uit
Alkmaar aangevallen, terwijl hij op
weg was naar zijn auto. De man werd
neergeslagen en vervolgens beroofd
van 15 girobetaalkaarten en zijn pas-,
je. De politie is bezig met een uitge-
breid onderzoek.

(Adrertentie)

AZIJNMAN
als het oni uw

ogen gaat
voor brillen «i
kontaktlenzen

Amsterdam
Fr. v. Mierisstruat 115. 731791
Kinkerstraat 131. 182102
St. Antoniesbm-str. 110. 220718

(bij de Nieimmarkt)
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3/4 pot, dat is échte
appelmoes, maar zonder
suiker dus puur fruit.

GROOT PAK 400 GRAM

NATUREL of PAPRIKA
ZAK 90 GRAM

PHILIPS BATTERIJEN
die gaan lang mee SUPER KWALITEIT CRÈME DOUCHEMET GROOT VERMOGEN

„CLASSIC"
voor een zachte soepele huid

ZOEK UIT: Penlight4/1 kaart
Engelse staaf 1.5 volt 2/1 kaart
Mono batterij 1.5 volt 2/1 kaart

GEEN
&5Q
MAAR

ONBEPERKT

pannekoeken eten
Fa. Gansner & Co.

KUNSTGEBHTENREPARATIES SCHILDERWERKGAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN
Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal.

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig @dvies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

AUG. v. d. MME

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 151 86
vanaf 12.00 tot 17.00 uur.
Boulevard Barnaart 8-10-20

Zandvoort - Tel. 02507 -1 43 01

INKOOP
VERKOOP

goede
GEBRUIKTE

MUZIEK-
INSTRUMENTEN,

GELUIDS
INSTALLATIES,

KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks inbreng van
goederen

IN- en VERKOOP
Verhuur, tafels, stoelen,

porselein, enz., enz. .<

Tel. 02507-12164-13713
WATERDRIIMKER

VOOR
LOSSE
STEUN-
ZOLEN

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Ook voor kleine en
grote en smalle en
brede voeten
Bilderdijkstr 69
Amsterdam W
Tel 124193 129465

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos.

Haltestraat 8
Zandvoort

Tel. 02507 - 1 61 23

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 8,
Zandvoort,

tel. 02507 - 1 61 23

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht.
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN H U IS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

giiiinnmiiiiiiMiiiiimiiimimiiTiiiU

j FOTO QUELLE
= Compleet foto/film-
= assortiment, voordelig
= afdrukken en
= ontwikkelen
| DROGISTERIJ
l MOERENBURG
| Haltestraat 8
l Zandvoort
öimiiiiiiimuiiiiiüiiiiiiiiiitiiiiiiiiifl

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25



IEEKMEDIA so DONDERDAG 11 OKTOBER 1984 PAGINA 9

Bij de ingang van de Waterleidingduinen in Vogelenzang
vindt men dit prachtige werkstuk van Verkade. (archieffoto).

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De Stichting Duinbehoud uit Leiden vraagt in haar
laatst verschenen kwartaalblad „Duin" de aandacht voor
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het is een „special"
geworden, een bijzondere uitgave, want tot nu toe bestond
er namelijk geen uitgebreide brochure of boekwerk over
dit prachtige natuurgebied dat aan Zandvoort grenst.

In het kwartaalblad „Duin" wordt een groot aantal as-
pecten van de Waterleidingduinen belicht. Veel voor het
natuurbehoud van belang zijnde zaken worden hierin be-
handeld, onder andere de AW-duinen als nationaal park,
de relatie van Amsterdam tot de Waterleidingduinen, de
bescherming, met name de problematiek rond het vossen-
bestand en de toekomst van het gebied komen in dit num-
mer aan bod.

Met toestemming van de Stichting Duinbehoud, publi-
ceren wij onderstaand het verhaal van de heer J. Duyve,
hoofd terreinbeheer AW-duinen, over de geschiedenis van
de waterwinning in dit duingebied.

„In de sociale geschiedenis van een snel groeiende we-
reldstad speelt de watervoorziening een belangrijke rol.
Deze rol strekt zich uit tot ver buiten de grenzen van de
stad. Zo kon het gebeuren dat Amsterdam groeide en haar
bevolking bloeide dankzij het dunbevolkte duingebied ten
zuiden van het vissersdorp Zandvoort. Bijna 150 jaar loopt
de geschiedenis van stad en duin nu samen. Lange tijd was
dit een tegengestelde ontwikkeling. Bloei van de stad leid-
de tot verval van het duin. Maar er zijn tekenen dat de
toekomst een beter perspectief voor het duin biedt", aldus
de schrijver in zijn inleiding.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii Luchtopname van de Oran.jekom gemaakt door Acruphoto Schiphol hv

De waterwinning in de Amsterdamse Waterleiding
••̂ •BaHBHBBOBBBHaHBHBBBBBIil̂ HHHHHMHBB^ *_* Wif^^lm^^m^lmm^Mm^^^'^l^mm^^F^^l^ll>l^^ml^^>llllml>^mlmml^millIFl^lr^ir^^^m " "" '""""«" îmmTllililimiBllllfflimi * *

In 1845 presenteerde majoor
C.D. Vaillant een plan om water
uit de duinen bij Haarlem te ont-
trekken en dit door ijzeren pij-
pen naar Amsterdam te leiden.
Engelse ingenieurs en Engels
kapitaal maakten dit plan tot
werkelijkheid. Dankzij de mede-
werking van de familie Van Len-
nep, die een deel van haar duin-
terrein ter beschikking stelde,
kon op 11 november 1851 de eer-
ste spade de grond in op de plek
die nu nog steeds Oranjezon
heet. Twee jaar later, op 12 de-
cember 1853, werd het eerste
duinwaler in Amsterdam gele-
verd aan de fontein bij de Wil-
lemspoort. Om het water te ver-
zamelen werden in het duin ka-
nalen gegraven. Eerst west-
waarts vanuit de Oranjekom en
geleidelijk verder in andere win-
drichtingen. Het duinwater
werd heel snel populair in de
stad, vooral toen de lengte van
het buizennet groeide, zodat het
water kon worden thuisbezorgd.
Door het goede drinkwater ver-
beterde de hygiënische toestand
in de stad. Het duinwater ver-
kocht zichzelf in een tempo dat
door de winning niet kon wor-
den bijgehouden. In 1854 was er
3550 m kanaal beschikbaar in
een onttrekkingsgebied van 340
ha, in 1865 was dit al 7620 m bij
een oppervlak van het onttrek-
kingsgebied van 1000 ha.

In 1863 kwamen de eerste
alarmkreten over te lage water-
standen in de kanalen, zodat tij-
delijk de waterlevering tussen 6
uur 's avonds en 6 uur 's mor-
gens moest worden gestaakt.
Betrouwbare gegevens over de
waterstand in 1853 ziin er niet.
maar uit oude rapporten en te-
kéningen kan worden afgeleid
dat de Oranjekom oorsponkelijk
zes meter diep is geweest. Dat
wil zeggen dat de waterstand in
de omgeving daarvan nu onge-
veer 4 a 5 meter lager is dan in
1850. Deze verlaging was overi-
gens in het begin van deze eeuw
al bereikt.

Vóór 1850 wisselden de grpnd-
waterstanden sterk. Verschillen
van twee meter waren niet onge-
woon. Oorzaak: langdurige pe-
rioden van afwisselend droge en
natte jaren. Gedeelten die toen
als nat werden aangeduid liggen

Bestellen
Het kwartaalblad Duin van de

Stichting Duinbehoud is voor
ƒ 4.75 te koop in het bezoekers-
centrum van de AW-duinen (Vo-
gelenzang, ingang Oase) waar
tot 14 oktober bovendien de rei-
zende tentoonstelling van de
stichting te bezichtigen is. Ook
zal deze „special" te koop zijn in
verschillende boekwinkels in de
bollenstreek en is het te bestel-
len door storting van ƒ 4.75 plus
ƒ2.25 verzendkosten door stor-
ting opl gironr. 4016298 t.n.v!
Stichting Duinbehoud te Lei-
den.

nu soms op 7 a 8 m boven de zee-
spiegel. Hoewel dit op sommige
plaatsen kan zijn veroorzaakt
door latere overstuivingen is dit
toch niet altijd het geval. Recent
onderzoek heeft uitgewezen dat
op die plaatsen veenlagen in de
bodem zitten, waarboven een
waterspiegel in stand gehouden
wordt die boven het gemiddelde
grondwaterpeil lag (1). Terecht
noemen we dat nu een schijn-
spiegel.

Het werkelijke beeld van de
grondwater/stromingen is zeer
gecompliceerd. De waterwin-
ners van weleer hadden daar
nauwelijks begrip van. Zij heb-
ben zich verkeken op de water-
rijkdom van de duinen. Het
bleek al spoedig dat de water-
voorraad in de duinen niet on-
uitputtelijk was.

Vergroting van de winning
werd in de loop van de jaren
meer gezocht in uitbreiding van
het ontrekkingsgebied dan in
verdieping van de kanalen. Het
huidige ontrekkingsgebied is
3600 ha en de totale kanaalleng-
te daarbinnen is ruim 36 km.
Een eenvoudige rekensom leert
dat de neerslag die op het gebied
valt per jaar 27 miljoen m3 water
toevoert. Na aftrek van de ver-
damping en het gebruik door de
begroeiing blijft 17 miljoen m:i

over, waarvan een deel naar het
diepe pakket moet wegzijgen
om het evenwicht tussen zoet en
zout water in stand te houden.
Zo blijft er ongeveer 10 a 12 mil-
joen m3 grondwater over, die
vóór 1853 naar buiten toe wég-
stroomde. Dit is de maximale
hoeveelheid die gewonnen kan

worden zonder verlaging van de
grondwaterstand. Deze hoeveel-
heid werd al in 1900 onttrokken,
bij een veel kleiner onttrek-
kingsgebied.

Tussen 1870 en 1890 steeg het
waterverbruik in Amsterdam
enorm, mede doordat de bevol-
king van de stad in die periode
toenam van 265.000 tot 408.000
inwoners. Al jarenlang werden
plannen gemaakt tot uitbrei-
ding van de watervoorziening.
Die kwam in 1889 tot stand met
de ingebruikname van de Vecht-
waterleiding waarvan het water
alleen mocht worden gebruikt
voor boenen en schrobben om-
dat het als drinkwater niet be-
trouwbaar was. In die tijd had
Amsterdam dus een dubbel wa-
terleidingstelsel.

Van 1900 tot 1950
Met de aanleg van de Vecht-

waterleiding was Amsterdam
niet uit de problemen. Rond de
eeuwwisseling ontstond een fel-
le strijd tussen vóór- en tegen-
standers van een drietal plan-
nen die ter tafel lagen om de wa-
tervoorziening voor.de toekomst
veilig te stellen. Voor de duinwa-
terleiding werden twee moge-
lijkheden aangegeven om de ca-
paciteit te vergroten: water win-
nen uit het diepe pakket op 25-
100 m onder de zeespiegel of irri-
gatie van de duinen met water
dat bij Amerongen uit de Lek
zou worden onttrokken. Dit
laatste plan werd door direkteur
Pennink volledig uitgewerkt,
maar uiteindelijk toch niet ge-
kozen. Tussen 1903 en 1957 werd

het tekort aan regenwater ont-
trokken uit de diepwatervoor-
raad. Voor de natuur in het duin
was dit de minst schadelijke op-
lossing. De putten voor de diep-
wateronttrekking werden ge-
boord in de bermen van de be-
staande kanalen. Wel werd in
1930 nog een geheel nieuw ka-
naal gegraven langs de noord-
en oostzijde van de waterwjn-
plaats, het Noordoosterkanaal.
De invloed hiervan op de grond-,
waterstand was vooral merk-
baar rondom Zandvoort en in
Bentveld en het Naaldenveld,
dus buiten de AW-duinen.

Na 1950
Omstreeks 1950 was de nood

zeer hoog gestegen. Door de in-
dustriële ontwikkeling en de
groei van de bevolking na de
Tweede Wereldoorlog was het
waterverbruik snel toegenomen.
De capaciteit van de winmidde-
len in het duin was onvoldoende
en de boven- en diepduinwater-
voorraad was ontoelaatbaar
aangetast. Er moest op korte
termijn een oplossing komen en
de enige mogelijkheid hiervoor
was bevloeiing van duinen met
rivierwater en uitbreiding en
verbetering van de inmiddels in
Plassenwaterleiding veranderde
Vechtwaterleiding.

In 1948 was een rapport uitge-
bracht waarin uitvoerig op de
aspekten van deze plannen werd
ingegaan. Merkwaardig genoeg
wordt daarin met geen woord
gerept over de gevolgen voor na-
tuur en landschap. Ook anderen

hebben daar niet op gewezen.
De benodigde vergunningen
werden zonder moeite verkre-
gen. De gevolgen voor natuur en
landschap waren groot. Tussen
1955 en 1965 werd een oppervlak
van 450 ha voor een groot deel
vergraven voor de aanleg van in-
filtratiegeulen, draineerleidin-
gen en voorraadkanalen. Bij het
ontwerp van het systeem is ge-
probeerd de benodigde capaci-
teit te realiseren binnen een zo
klein mogelijk gebied. Daardoor
zijn grote delen gespaard geble-
ven voor verdere aantasting,
m.n. het zuidelijk en oostelijk
gedeelte en de Zeeduinen. Bin-
nen de infiltratie- en voorraad-
gebieden was daardoor weinig
mogelijkheid om rekening te
houden met natuur- en land-
schapsaspekten. De kennis hier-
van was trouwens ook zeer be-
perkt aanwezig bij de plannen-
makers. Wel is gestreefd naar
landschappelijke aanpassing
van de werken, m.n. bij de ver-
breding en verdieping van de be-
staande winningskanalen. De
aanda'cht hiervoor werd in de
loop van de tijd steeds groter.
Eerlijkheidshalve moet daaraan
worden toegevoegd dat de mo-
gelijkheden toenamen doordat
prijzen en afzetmogelijkheden
voor het vrijkomende zand
steeds beter werden.

De toekomst
Het produktievermogen van

de duinwaterwinplaats is door
de infiltratie met rivierwater op
83 miljoen m:' jaar gebracht.

N..

Verbetering van het Barnaartkanaal ook in de vijftiger .laren. Aanleg draineerleiding in het infïllratiegebiecl 1955.

AMSTERDAM
«KMEKNTKWATKI- ' I .KIl l lNIlKN

Kaart van de allereerste aanleg bij de Oranjekom in 1850.

Hiervan is 70 miljoen rivierwa-
ter. Dankzij de stagnatie in de
vraag naar drinkwater is de pro-
duküe momenteel niet meer dan
56 miljoen m3, waarvan 42 mil-
joen rivierwater. De diepwater-
winning is na 1957 beperkt tot l
a 2 miljoen m' jr. Ook de winning
van natuurlijk grondwater werd
sterk beperkt. De waterstanden
in de winningskanalen konden
aanzienlijk worden verhoogd,
waardoor ook de grondwater-
standen in de tussenliggende
duingedeelten zijn gestegen. De
invloed van de regenval, m.n. de
seizoensfluktuaties en de afwis-
seling van droge en natte jaren,
wordt nu op veel plaatsen weer
zichtbaar. Niet alleen de oude
sloten in het Haasveld staan
weer vol water maar ook vele ou-
de stuifgaten in de zeeduinen.
Hier is sprake van natuurlijk
grondwater, gevoed door de
neerslag.

In de voorraadgebieden werd
in de loop van de tijd een laag
regenwater gevormd die op het
geïnfiltreerde rivierwater drijft.
Mede door de toepassing van
andere beheersmaatregelen, zo-
als maaien, ontstaat op een aan-
tal plaatsen een nieuwe vochti-
ge vegetatie. Bij de bedriji'svoe-
ring van infiltratie en onttrek-
king van water wordt ernaar gu-
streei'd deze ontwikkeling te be-
vorderen. Voor de begeleiding
hiervan moet veel oecologisch
en hydrologisch onderzoek wor-
dcn verricht. Het is verheugend
dat binnen de GWA de aan-

dacht hiervoor toeneemt. Ook
bij het denken in groter verband
over de watervoorziening in
Noord- en Zuid-Holland zal met
deze aspekten rekening moeten
worden gehouden.

De veranderingen die door 130
jaar waterwinning in het duin
hebben plaatsgevonden kunnen
niet meer ongedaan worden ge-
maakt. Gezien de ontwikkelin-
gen van de laatste jaren mag
echter de verwachting worden
uitgesproken dat de toekomst
voor de natuur in de AW-duinen
goede perspektieven biedt.

Literatuur
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in de Luchterduinen'? Duin 7 (3 ) :
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per emmer. G.W.A.
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ne vergadering der Wis- en Na-
tuurkundige Afdeling van de
Kon. Academie van Weten-
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ring van de watervoorziening
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1940 en 1948.

Alle foto's on ti-ko-
ning /ijn eigen-
(lom van de \Vatcr-
leidingduincii.

Restaurant Lido
DINER-DANSANT

ZONDAGS
van 17.00 tot 21.00 uur

vanaf 15.-
Boulevard BarnaartIO

Reservering gewenst.
Tel. 02507 -1 43 01

GEZELLIG DANSEN
met

STICHTING STAR
zaterdag 13 oktober in ,De Krocht'

in Zandvoort.
Correcte kleding gewenst. Vanaf 30 jaar.

Inlichtingen:

tel. 02507 - 1 82 86

imiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiyi
BABY- en PEUTER I
DAGVERBLIJF

np' iu
Peolos

Regentesselaan 40 - Haarlem i
Tel. 023 -32 05 74 |

U LES PETITS is het gehele jaar geopend =
s van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van j|
i 6 weken tot 5 jaar. i
H U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer g
S u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons s
= brengen. g

iÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏÏ

DANSEN LEREN
NIEUWE STIJL

Privé of kleine clubs
(ten minste 5pers.)

PRIJS OP AANVRAAG.

DANSLERAAR LAURENS
Boulevard Barnaart8-10

Tel. 02507 -1 43 01 / 1 43 64 / 1 85 58

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

Voorafspraken bellen tussen 18.15en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62/3 - 2042 BT Zandvoort
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87.

Handelen ;,oinier beginsel is als y j / i horloge raatlfiIcKi'n
na het op goed i>eluk op een of ancien' rijd ie hebben

Kezel.
Mme ROI.AND (1754-179?)

Horlogcric C. WAANING
HET KLOKKENHU1S MKT PIT

SophiawcK4-Tcl . l 23 07
handel t nooit zonder beginsel. Daarom /el l i i j /.ijn
horloges, k lokken en wekkers precies op de j u i s t e l i jd

en daar k u n t u alt i jd van opaan!
Wij repareren in o na ei}>en atelier alle uurwerken,

ook antieke klokken en horloges.
Steeds prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

Uw beste beentje
voor met een
BOEKET van

BLOEMENHUIS

J- B LU B &§ De specialist
A in al uw Haltestraat 65- Zandvoort

bloemwerken. Tel. 1 20 60

Collectanten
gevraagd

ZANDVOORT - Van 22 tot. 38 okto-
ber wordt clejaarl i jk.se na t ionale col-
leete gehouden voor liet Geestelijk
Gehandicapt Kind. De organisatie1

van de afdeling Zandvoort zoekt nog
een aantal Collectanten voor deze in-
zameling, al is het maar voor één
straat of één flatgebouw. Gegadigden
kunnen zich telefonisch aanmelden
bij tel. 120-13.

ZANDVOORT - Van maandag 15
tot zondag 2] oktober wordt het
tweede gedeelte van de Anjer-rollec-
te gehouden. Wie zich aan wil melden
als collectant voor deze inzameling
kan contact opnemen mol het, ge-
meenteliuis. afdeling burgerzaken',
Schoolstraat, 6. tel. 14841.

Werkzaamheden
aan overweg

ZANDVOORT - In verband met
werkzaamheden aan de overweg
Sophhnveg-Van Lennepweg in de
nacht van 15 op 16 oktober, zijn d t*
Sophiaweg ibij de Kostverloren-'
straat) en de Van Lennepweg (bij de
Linnaeusstraati van 23 uur 's avonds
tot 7 uur 's morgens geheel voor alle
verkeer gesloten.
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DO VRIJ 9 00 18 00 UUR

JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG117
2AIMDVOORT:
GROTE KROCHT7

HILLECOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18 rr;—; ,. • .„ . rrrf— | let op! ons filiaal Botennarkt ÖO
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

Prachtige

boeketten
BLOEMEN-
MAGAZSJN

GROTEKROCHT24 - ZANDVOORT

REISBUREAU

Grote Krocht 20
tel. 02507 -1 32 03

LidANVR
Lid Garantiefonds

zo zeker!

v. o.
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

7.50 per stuk, 2 stuks

speciale aanbieding

Wij hebben nu al de allernieuwste
fiets- en bromfietsmodellen van 1985

in huis,

HALTESTRAAT31 - ZANDVOORT

Het vertrouwen in de vakman
- omwille van uw ogen

V°

'/0/*-«*^

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR
door gediplomeerd oogmeetkundige

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 43 95

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! f

AART VEER
GROENTEN en FRUIT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. 1 44 04

WEEKEND-AANBIEDING
Honingzoete

ROSAKI
DRUIVEN

HÉÉL KILO

0.98

Het bovenleer van
Hush Puppies is onyer-

woestbaaren de zolen slijten
nauwelijks. Regen of sneeuw deert ze niet;
ze zijn absoluut waterafstotend.
Onderhoud? Minimaal, af en toe even
borstelen is voldoende. Ook wat komfort
betreft lopen de dames- en herenschoenen
van Hush Puppies voorop. De pasvorm is
perfekt en door het ademende leer zijn ze
koel in de zomer en warm in de winter.

VRIJBLIJVEND
PROEFLOPEN BIJ:

HERMAN HARMS
SCHOENEN
Grote Krocht 20b

BOUWES HOTEL ZANDVOORT
Badhuisplein 7 - Tel. 02507 -1 21 44

DINER - DANSANT
iedere ZATERDAGAVOND met
„JOHNSHEPHERD",
iedere ZONDAGAVOND met
„RINUS VAN GALEN"

Tevens iedere vrijdag, zaterdag en zondag

JAVAANS BUFFET
onbepeckt tafelen v®or27.50 p.p.

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gaslronomique

„Queenie"
«HAUTE CUISINE«

in hel centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs • Nouveaulés • Delicatessen
Zaken-of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.
Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

3x is scheepsrecht!
Einde/ijk hebben we onze definitieve plek

in het hart van Zandvoort gevonden!

Zaterdag 13 oktober om 10.00 uur
is de

FEESTELIJKE OPENING
van:

tromei mooeJ
zctAcIvoort

Haltestraat 18 - 2042 LM Zandvoort - Tel. 02507 -1 78 78

& bent van harte welkom!

Vanaf 14 oktober zijn wij ook op zondag open.
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Vieuwe Huis in de Duinen
>etrekt de bewoners weer

meer bij 't dagelijks leven
ZANDVOORT - Vanaf maandag 22 oktober is het alle dagen feest

in het Huis in de Duinen. En met recht en reden. Na een jaar behel-
pen in een noodbehuizing, zijn nu alle bewoners teruggekeerd op hun
stek. Het huis is weer tot rust gekomen. Hier en daar wordt nog wel
even uitgepuft van de inspanningen van de laatste tijd. Sommige
kleine klussen worden nog geklaard, maar steeds wordt er weer iets
„officieel" geopend, zoals de gezellige soos in de biljartzaal.

Op zijn 29se verjaardag kan het Huis in dé Duinen de toekomst
opgewekt binnengaan. Het is door de ingrijpende verbouwing en ver-
nieuwing een prachtig huis geworden, met ruimte en sfeervol op el-
kaar afgestemde kleuren in meubilair, stoffering en verlichting. Het
is bovendien op de toekomst gericht, doordat het veel meer dan
voorheen de bewoners aanmoedigt tot zelfwerkzaamheid. Zo is er
een plantenkasje gebouwd en komt er ook nog een dierenhofje met
konijnen, kippen, geiten. De oude „toko" is herschapen in een mo-
derne supermarkt, waar het goed winkelen is.

In de naaste toekomst wil directeur J. Brabander ook andere inwo-
ners van Zandvoort graag gebruik laten maken van alle mogelijkhe-
den die het tehuis biedt. „Een centrum in een wijk, dat moet het
eigenlijk worden", vindt hij.

Doordat de kamers vergroot zijn en
alle voorzien van eigen sanitair, is het
aantal bewoners van oorspronkelijk
220 verminderd tot 143. Alle eenper-
soonskamers zijn bezet, maar van de
acht tweepersoonskamers staan er
nu nog vier leeg. „Het blijkt toch wel
moeilijk daarvoor gegadigden te vin-

den", zegt de heer Brabander. Dat
komt ook door de veranderde om-
standigheden. De meeste bewoners
worden pas op gevorderde leeftijd op-
genomen. Dan hebben velen hun
partner al verloren. De gemiddelde
leeftijd van de bewoners ligt nu op 84
jaar.

Hun leeftijd heeft de bewoners ove-
rigens niet belet actief mee te denken
en te doen bij de renovatie. Zo heb-
ben vier bewoners samen met vier
personeelsleden en de directeur, zelf
het meubilair, de vloerbedekking en
de gordijnen uitgezocht. Na een gron-
dige oriëntatie over wat er vandaag
de dag te koop is en tegen welke prij-
zen. Er is geen binnenhuisarchitect
aan te pas gekomen. Directeur Bra-
bander: „Nee, we hebben gezegd: dit
is óns huis, wij wonen hier en werken
hier met z'n allen en daarom moet
het ook ónze keus zijn. Hetzelfde
geldt voor kunst. Dat is ook zo ge-
gaan. Met een commissie hebben we
uitgezocht bij de BRK in Amster-
dam. Puur modern zie je hier hangen,
maar ook heel eenvoudige zondags-
schilders. Eigen schilderijtjes, Delfts-
blauwe bordjes. Van alles. Het is hun
huis. Zij hebben het mede ingericht".
Ook de kantoren zijn op deze manier
aangekleed. De architect bepaalde
alleen de kleuren van de deuren en de
wandbekleding. Overigens konden
de bewoners kiezen uit 32 dessins
overgordijnen, 12 kleuren vloerbe-
dekking en drie soorten vitrage. Een
eenheidsinrichting is het derhalve ze-
ker niet geworden. Nieuwe bewoners
kunnen helemaal vrij hun gang gaan
bij de inrichting.

De vernieuwde recreatiesaai IFoto: Berlott).

het aantal sterfgevallen en overplaat-
singen naar een verpleeghuis sterk
toeneemt. Dat is hier niet zo geweest.
Door de interesse voor zo'n gebouw,
door het erbij betrokken zijn, kwa-
men veel bewoners weer echt tot le-
ven". De renovatie gaf een speciale
stemming in huis. De houtbouw was
een goede oplossing. Al zijn de men-
sen overgelukkig dat ze nu hier zit-
ten!"

wel afhankelijk van vrijwilligers"
Hij stelt zich voor in januari vol-

gend jaar informatiebijeenkomsten
te houden, waarop met vrijwilligers
wordt besproken waar behoefte aan
is en hoe dat m het vat kan worden
gegoten. „En aan de vrijwilligers wil-
len we vragen: wat wil je en wat voor
ideeën heb je".

Een ding staat vast: als zich veel
vrijwilligers melden, kan er vaak een
handreiking aan de bejaarden wor-
den gedaan, zonder dat iemand in
een vast patroon wordt gedwongen.

Wie meer inlichtingen wil hebben,
kan altijd even bellen naar directeur
Brabander van het Huis in de Dui-
nen. Zo'n telefoontje neemt hij graag
aan.

Indeling
Vrijwilligers

De welfare-ruimte (Foto: Berlott).

Waar directeur Brabander als een
berg tegenop zag was de indeling van
de kamers. Niet iedereen kan op de
begane grond wonen en ook niet le-
dereen kreeg een grotere kamer, al
ging de meerderheid er niet alleen in
comfort, maar ook in ruimte op voor-
uit. Luisterend naar de wensen van
de bewoners en zonder scheiding van
de meest yerzorgingsbehoeftigen, is
hij er toch in geslaagd het bijna ieder-
een naar de zin te maken. „Ik had ge-
rekend op een derde ontevredenen.
Ik kan nu wel zeggen dat van de 143
bewoners er 140 tevreden zijn. Dat is
me honderd procent meegevallen".
Wat hem ook erg is meegevallen is de
reactie van het merendeel van de be-
woners op de noodbehuizing. „Er
wordt wel beweerd dat bij renovatie

Een bijkomende factor van de re-
novatie is wel dat het aantal perso-
neelsleden als gevolg van het vermin-
derde aantal bewoners terugge-
bracht is tot 67 man/vrouw. Voldoen-
de om het normale werk te verrich-
ten, maar volstrekt onvoldoende om
extraatjes te kunnen doen. Zoals be-
geleiding naar ziekenhuis en dokter,
vervoer naar de kerk. Een vaste
groep vrijwilligers verzorgt de avond-
en in de recreatiezaal, met koffie-
schenken en gezelschapsspelletjes of
ook alleen maar een praatje. j-)]e

groep is langzamerhand wat uitge-
dund. „Wat ik zo graag zou willen",
zegt directeur Brabander, ,,is wat
meer speelruimte. Een grote groep
vrijwilligers, op wie je een beroep
kunt doen als het nodig is. Als je een
extraatie wilt doen ben je écht toch De nieuwe fysiotherapie (Foto: Berlott}.

ZANDVOORT - De socialist
Aukema heeft dinsdagavond tij-
dens de gecombineerde vergade-
ring van de commissie financiën
en AZRO felle kritiek geuit op de
door de gemeente ontworpen af-
vloeiingsregeling voor het open-
baar onderwijs. Het gaat om de
Hannie Schaftschool, de Albert
Plesmanschool en de Wim Ger-
tenbachschool voor mavo. „Een
krakkemikkige regeling, die ten-
slptte het ontslag van mensen in-
luidt", zo gaf hij als zijn mening.
Hij bleef er ook na heftige discus-
sie bij dat de gemeente als werk-
gever uit een oogpunt van „ver-
delende rechtvaardigheid" de
drie scholen als één geheel dient
te beschouwen, waarbij dan de
jongsten in dienstjaren moeten
afvloeien.

Hij trof in de discussie de liberale
mevrouw Joustra lijnrecht tegenover
zich. „Het gaat altijd over mensen en
welke regeling je ook op tafel legt:
het is altijd een uiterst pijnlijke aan-
gelegenheid". Zij was het niet eens
met Aukema dat de jongste in dienst-
jaren moet afvloeien, „omdat het niet
rechtvaardig is tegenover al die men-
sen die op zo'n manier altijd op straat
worden gezet". Maar ook uit onder-
wijskundig oogpunt is het veel beter
de zaak per school te bekijken en met
het hele team om de tafel te gaan zit-
ten. Waaraan wethouder Flieringa

FELLE SOCIALISTISCHE KRITIEK

Zandvoort kiest voor
gemengde afvloeiing
openbaar onderwijs

. nog toevoegde dat het op alle drie
scholen gaat om openbaar onderwijs,
maar dat er toch een groot verschil is
in aanpak en ook in sfeer. „Als je alles
door elkaar gaat klutsen heb je kans
op gigantische problemen, ook ten
nadele van de kinderen. Als je de
zaak alleen maar op basis van dienst-
jaren behandelt, ben je op de verkeer-
de weg".

Eerder had onderwijsambtenaar
Carré al geargumenteerd uiteengezet
waarom in Zandvoort wordt gekozen
voor „gemengde" afvloeiing. Dat wil
zeggen: per categorie en niet naar het
aantal dienstjaren. Dit om te voorko-
men dat een leerkracht die normaal
voor de klas staat, opeens specialisti-
sche taken moet gaan vervullen als
taakverlichting, onderwijs aan an-
derstaligen of begeleiding van pro-
bleemkinderen. Of andersom. Onder-
wijskundig is dat niet goed, maar

voor de leerkrachten zelf is het ook
niet prettig. In dienstjaren kan er
echter wel een onevenredigheid in
zitten.

Aukema hield vol dat iedereen te-
genwoordig tegen elke taak is opge-
wassen en dat het bovendien niet
aanging leerkrachten met een groot
aantal dienstjaren het slachtoffer te
laten worden van een omstandig-
heid, dat in een bepaalde buurt het
aantal kinderen drastisch vermin-
dert.

De christendemocraat Ingwersen
zei het inhoudelijk eens te zijn met
mevrouw Joustra dat de zaak per
school bekeken moet worden. Ter-
mes (D'66) en Koning (Gemeentebe-
langen) behielden hun stem voor om
zich nog eens nader te kunnen infor-
meren over de draagwijdte van de re-
geling.

ZORGEN OVER ONDERHOUD

Binnenkort moet duidelijkheid
komen over verkoop buurhuizen

ZANDVOORT - „Als we zo
doorgaan hebben we straks geen
huizen meer maar krotten. Dan
houden we één grote puinhoop
over van wat er niet verkocht is".
Die hartekreet liet Koning (Ge-
meentebelangen) donderdag-
avond horen in de commissie pu-
blieke werken.

Het gaat om het verspreide wo-
ningbezit van de gemeente, waar m-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhoul. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: ƒ 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per hall jaar, / 34 50 per jaar.
Voor poslabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zindvoort: Gaslhuisplein 12,
Zandvoort. tel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 M Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 1300-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14 00-16.00-uur,
woensdag van 09 00-11.00 uur, donder-
dag van 10 00-12 00 en 13 00-17 00 uur.,
vnjdag 09.00-12.00 uur

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactl»; Dick Piet (chef). Margreet
Ates.

middels een aantal huizen van is ver-
kocht. De vraag is wat er met de rest
gaat gebeuren. Aan het onderhouds-
fonds wordt jaarlijks te weinig toege-
voegd om de woningen in redelijke
staat te houden. „Ik heb daar toch
wel zorgen over", aldus Koning.

Ook andere commissieleden meen-
den dat er zeker voor 1987 beslist
moet worden en ook daarnaar gehan-
deld. Landman (VVD) zag een oplos-
sing om de mensen te benaderen met
de vraag of ze willen kopen. Maar
wethouder Attema herinnerde eraan
dat de raad daar eerder niets voor
voelde. ,,Je kunt de mensen ook niet

dwingen. En laten we eerlijk zijn: ze
kunnen beter huren. De huren zijn
soms een lachertje. We verkopen
toch nog tegen een redelijke prijs en
zo'n beste huisbaas zijn we de laatste
jaren niet geweest. Er moet heel wat
onderhoud gebeuren." De laatste tijd
zijn er ook geen mensen meer komen
vragen om te mogen kopen.

Kuijken (PvdA) kwam tenslotte
met de omgekeerde oplossing. „La-
ten we vragen wie niet wil kopen.
Dan weten we hoeveel geld we moe-
ten uittrekken voor het onderhoud
van de overblijvende huizen". Daar
kon iedereen zich mee verenigingen.

Vals geld bezitters
aangehouden

ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft in de nacht van vrijdag
op zaterdag zes personen aaneehou-

Geen voorrang
verleend

ZANDVOORT - Een 19-jarige
Zandvoorter heeft tijdens de vroege
ochtenduren van zondag 7 oktober
geen voorrang verleend toen hij in
zijn auto komend uit de Haltestraat,
de Zeestraat in wilde slaan Hierdoor
ontstond een aanrijding met de auto
van een 23-jarige inwoner uit Delft,
die op dat moment op de Kostverlo-
renstraat reed. Beide voertuigen He-
pen zware schade op.

den in een horecabedrijf, omdat ze
maar liefst 65 valse biljetten van
$100.- op zak bleken te hebben. Het
illustere gezelschap bestond uit één
39-jarige en twee 37-jarige mannen en
één 43-jarige en twee 35-jarige vrou-
wen, allen afkomstig uit Leeuwarden
en omstreken. Ze verklaarden het
geld in Leeuwarden te hebben gevon-
den en niet te hebben geweten met
vals geld te doen te hebben. De ver-
dachten zijn na een uitgebreid ver-
hoor voorlopig op vrije voeten ge-
steld.

ZANDVOORT - De collecte ten ba-
te van de Dierenbescherming heeft
dit jaar ƒ 400.- meer opgebracht dan
in 1983. In totaal werd een bedrag
van ƒ 5975.75 opgehaald. Ook de op-
brengst van de stand van de Dieren-
bescherming was verheugend, hier
ontving men een netto bedrag van
ƒ 1100.- en de speciale rommelmarkt
leverde nog eens ƒ 305.- extra op.

ZANDVOORT - Het is nog
lang niet zeker of Nieuw Unicum
een subsidie krijgt van Zand-
voort voor het project „Aange-
paste Tuin". Het college wil
2000.- geven als „waarderings-
subsidie". De stichting had ge-
vraagd om het aanleggen van pa-
den en dergelijke door publieke
werken. Maar omdat de kosten
daarvan op 27.000.- worden ge-
raamd, achtte het college dit niet
betaalbaar.

De liberaal Methorst had weinig
waardering voor de term „waarde-

Subsidie aangepaste
tuin Nieuw Unicum
gaat weer op helling
nngssubsidie". „Of je geeft het wel ol
je geeft het niet. Maar om voor dat
gat van 27 mille zo'n bedragje te ge-
ven, dat is geen oplossing". Ook Ko-
mng (Gemeentebelangen) vond het
„afschepen met een fooi". Ingwersen
(CDA) stemde eveneens in met de
zienswijze van Methorst.

Termes (D'66) en Aukema (PvdA)
stonden echter afwijzend tegenover

zo'n nieuwe subsidie, die zo maar uit
de lucht komt vallen. Aukema zag in
deze geen taak voor de gemeente.
Wethouder Fliennga dacht er anders
over. Zelf zou hij het volle bedrag wil-
len geven. Het pleidooi m het college
had hij evenwel verloren. Wel het hij
weten dat er op 4 oktober weer een
nieuwe brief van Nieuw Unicum is
ontvangen, waarin de kosten van
voorbereiding op 12.475 - worden ge-
schat. „En er blijkt uit dat men toch
al ontzettend blij zou zijn als we die
tweeduizend gulden zouden willen
geven".

in de raadsvergadering zal tenslot-
te de beslissing moeten vallen.

De straat wordt
straks schoner!

ZANDVOORT - Als het aan
do commissie publieke werken
ligt wordt de straat in Zand-
voort volgend ]aar meer ge-
veegd Een extra veegbeurt dit
jaar gedurende zes zomerweken,
en de inzet van een kleine veeg-
wagen zijn een succes geworden

De liberaal Landman maakte de
dienst een compliment, tijdens
de vergadering van afgelopen
donderdagavond. De straat zag
er beter uit, ondanks de toene-
mende vervuiling. „Maar uit-
breidmgis hard nodig. Ook naar
andere buurten, waar we met de
grote veegwagen niet kunnen
komen We zijn vervuild!"

Landman vond dat „we nu de
rekening gepresenteerd krijgen
van de vergaande bezuimgin-
gen" Naar zijn mening mogen er
geen mensen van de reimgings-
dienst meer worden afgevoerd.
Er moet nu gedacht worden aan
extra veeguren.

uiden (Inspraak Nu) merkte •
op dat nu eindelijk eens die hek-
ken uit de Oranjestraat weg
moeten. „Geen gezicht. Een
aanfluiting van het dorpsge-
zicht'" En Kuijken had ontdekt
dat er m de Noorderduinen alle-
maal takkenbossen liggen met
blikjes en papier ertussen. „PW
zegt nu wel dat die takken nog
verspreid moeten worden en dat
ze dienen om verstuivingen te-
gen te gaan, maar dit kan echt
niet" Wethouder Attema be-
loolde er naar te laten kijken.
Evenals naar de grote zandput
bij de ingang naast de dijk naar
de volkstuinen. „Als u eens wat
zand van de boulevard over
heeft, kunt u het misschien daar
in stoppen", stelde Kuijken
voor.

Opnieuw brand
in De Schelp

ZANDVOORT - Woensdagmorgen
om 03.10 uur ontving de brandweer
een melding dat er opnieuw branü
was uitgebroken in het reeds door
brand verwoeste pand De Schelp aan
de Dr. Gerkestraat. Brandende trap-
treden werden met een brandblusser
van een pohtie-surveillancewagen
behandeld. De inmiddels gearriveer-
de brandweer ontdekte echter ook
nog een andere brandhaard boven in
het gebouw, toen een vonk naar be-
neden viel De brandweer slaagde er
in de brand m de kiem te smoren. De
politie acht brandstichting vrijwel
zeker. Naar verwachting zal De
Schelp nu spoedig worden gesloopt.

Mishandeld
ZANDVOORT - In de nacht van

zaterdag op zondag kregen een 51-ja-
nge inwoner van Alkmaar en een 3g-
jange Zandvoorter een wel zeer pret-
tig onthaal, toen zij een café aan de
Haltestraat verlieten. De man uit
Alkmaar kreeg een klap in zijn ge-
zicht en de jas en de bril van de Zand-
voorter werden vernield. Beide
slachtofiers vertelden de politie geen
idee te hebben waarom ze zijn aangê-
vallen Men is bezig de zaak te onder-
zoeken.

IN ZANDVOORT
Op 2 augustus werd Andre

Vulsma, poffertjesbakker in rus-
te, 86 jaar. Hij eindigt nog altijd
hoog in de bridgeclub, damt en
schaakt alle partijen van Kar-
pov na. Maar zijn meest opmer-
kelijke hobby is het garnalenvis-
sen. Als het weer maar even ge-
schikt is trekt Andre Vulsma er
met z'n netten op uit. Voor zijn
neef Edo van Tetterode, bekend
steenhouwer m de badplaats, re-
den om zijn oom te verrassen
met een zelf gehakte gevelsteen.
De steen, van vaunon (Franse
kalksteen) stelt een garnalenvis-
ser voor in actie, die onder ande-
re een rode roos opvist. Daarbo-

ven een gouden zon. De tekst
daaronder: „Vulsma ter zee", is
evenals de zon, met 23 karaats
bladgoud verguld. Het beeld-
houww'erkje, met een afmeting
van 40 x 40 cm en circa 6 cm dik
en relief, wordt in de gevel van
Andre Vulsma aan de Bredero-
destraat 80 geplaatst. Motive-
nng van Edo: „Er zijn genoeg
beelden van beroemde mensen,
maar te weinig van sympathieke
mensen, en dat mag ook wel
eens gebeuren".

Maar nu de pottertjesbakker
garnalenvisser zelf aan het
woord.

Vulsma ter zee

den! 't Is ook het hoofdvoedsel
van de zee. Elke vis eet garnalen.
Zelfs de walvis eet garnalen, gaat
met z'n bek door een school
heen.

Of ik nog lang doorga met gar-
nalenvissen? Nee, niet zo lang
meer. Ik moet 't nou wel kalm
aan doen. Niet omdat ik bang
ben hoor. Jij verzuipt nog eens,
zeggen ze. Maar de dood moet
toch een oorzaak hebben. En als
ik in het water loop kom ik geen

auto tegen. Daar heb ik geen last
van.

De fotograaf maandag voo.
een plaatje? Nou nee, op maan-
dag heb ik altijd een dagje vrij.
Ga ik naar Amsterdam, naar de
Noordermarkt of het Waterloop-
lein. Daar wat scharrelen vind ii.
leuk. En daarna een bioscoopje
pikken. '.

Trots op die gevelsteen? Ach,
als 't erin staat, vind ik 't mis-
schien wel aardig. Een beziens-
waardigheid word ik nog!"

,,Jr offertjesbakken? Ja.
dat heb ik altijd een heel leuk be-
rpep gevonden, 't Was altijd vro-
lijkheid. Je kwam van de ene ker-
mis in de andere. En je mocht
overal gratis in. De draaimolen,
de glijbaan, de achtbaan. Na-
tuurlijk Vulsma, ga jij je gang
maar, dat zeiden ze altijd. Je
moet niet vergeten: poffertjes en
wafels van Vulsma, dat was een
begrip. Overal in het land ken-
den ze Vulsma. Wanneer ik er
mee begonnen ben? Hoe zou ik
dat weten! M'n vader en grootva-
der deden het al. We komen uit
Harlingen, en alles ging per
schip. In de zomer huurden we
zo'n grote tjalk. Een schip van
honderd ton. We hadden een
kraam van dertien meter front en
negentien meter diep. En vier
kelners, drie bakkers en twee
achtervrouwen. Allemaal intern.

Met dat schip voeren we naar
Groningen, 's Hertogenbosch.
Tiel, Nijmegen, al die plaatsen
gingen we af. Ontzettend veel
werk, dat steeds weer opbouwen
en afbreken van de kraam? Ja,
maar zonder werken zijn we er
ook niet gekomen! Er was wel
ontzettend goed geld in te ver-
dienen. Van ellende wist je niks
af. Hoe we voeren? Soms moes-
ten we trekken soms de sleep-
boot, soms het paard. Maar als
we wind hadden gingen we op de
zeilen!

Eigenlijk heb ik alles meege-
maakt in m'n leven: in Leeuwar-
den de eerste bioscoop, de op-
komst van de motoren, van de

radio, de televisie, vliegtuigen. Ik
heb het allemaal gezien. Eenjaar
voor de oorlog ben ik naar Zand-
voort verhuisd. Daar heb ik nog
poffertjes gebakken bij Kiefer en
later bij Fransen. Ook nog op het
strand. Tot ik een jaar of zeven-
tig was.

Daarna ben ik garnalen gaan
vissen. Niet voor mijn brood
maar voor op mijn brood. Een
hobby. Vlak voor laag water, dan
kun je vissen. Als 't hoog water
wordt moet je naar huis. Elke
dag? Nee. dat kan niet hoor.
Verleden maand, met steeds
maar harde wind en hoge golven,
heb ik maar een paar dagen kun-
nen vissen.

Soms ga ik er wel naar toe
maar dan kan ik er niet in. Dan
ga ik weer naar huis. Het mooiste
is een vlakke zee bij oostenwind.
Hoeveel ik vang? Ach, dat is zeer
afwisselend. Soms een half pond.
Maar ik heb ook wel eens een dag
gehad van 32 kilo. Dat is wel zo'n
twintig jaar geleden. Een uitzon-
dering. Of ik ze allemaal zelf op-
eet? Nee hoor. Ik geef ze aan mijn
kinderen en kleinkinderen, en
aan de buren.

Die onderhouden
mijn tuintje, want daar heb ik
geen verstand van. ook geen lief-
hebberij m. Je moet natuurlijk
wel eens wat terugdoen. Maar
zelf vind ik garnalen ook nog
steeds lekker. Gekookte aardap-
pelen, gesmolten boter en sper-
cieboontjes, da's lekker hoor. En
vreselijk gezond! Je kan er ook
niet dik van worden. Van enkel
garnalen kun je het leven hou-

Andre Vulsma bij uin gevelsteen Door hel slechte icn' kun het
beeldnouwwerkic nog nwt afqcloncn u\-eni>>iide in dt' geve! n orden geplaat-s'
zoals in de bcdoclma ir* ~ •<'
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FAMILIEBERICHTEN

Op vrijdag 19 oktober trouwen

John Lodewijk Todd
en

Gunhild M.E. Stockem
om 14.00 uunn het raadhuis Ie Zandvoort.

Receptie vanaf 20 00 uur m resl Delicia, Kerkstraat 16,
Zandvoort.

J.P.Thijsseweg 14,
2041 BM Zandvoort.

Dankbetuiging

BIJ deze wi l ik iedereen bedanken voor hulp en m-
zet t i jdens de ve ihu i /mg en opening van ons nieu-
we bedriif

Hi-l w,is grandioos!

Peter Vcrsteege Wielersport

Nu een moedige maar ongelijke strijd hebben wij
op ô oktober 1984 afscheid moeten nemen, in haar
68.sU> levensjaar, van mi jn lieve vrouw, onze f i jne
moeder en oma. zuster en schoonzuster

An van der Straatcn-van Sluisdam
Bloemendaal,

H.C. van der Straalcn
East Claydon (Eng.),

Joke Taylur-van dor Straaten
Kcith Taylor
Toby
Gavin

Kerkdnel,
G. Aarts-van Sluisdam

Zandvoort,
J. Bouwman-van Sluisdam
P..I. Bouwman

Donkerelaan 81
2 Ü G 1 JT Bloemendaal

De crematie heeft dinsdag 9 oktober plaatsgehad.

Na oen leven van zorg, is op 6 oktober van ons
heengegaan, onze schoonzuster en tante

Maria Jacoba Visser-Molanaar
weduwe van Willem Visser

op de leeftijd van 75 jaar.

Namens ons allen:
E. Kerkman

Haarlem, 10 oktober 1984
Huize „Lydios"
Churchill'-laan 23

Correspondentie-adres:
Vondcllaan l, 2041 BA Zandvoort

De cremalieplechtigheid heeft heden plaatsgevon-
den in 'nel crematorium „Velsen" te Drichuis-Wes-
terveld.

Tot onze diepe droefheid is plotseling overleden
mijn zoon, onze pa, opa, broer, zwager en schoon-
vader

Aric Vastcnhouw

weduwnaar van Leuntje van Duivenboden
Bedankt pa.
Je vader en broer
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 5 oktober 1984
Nieuwstraat 52, 2041 VN

De begrafenis heeft in alle stilte op maandag 8 ok-
tober plaatsgevonden op de algemene bcgraaf-
plaats te Zandvoort.

GEMEENTEWATERBEDRIJF - ZANDVOORT

SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet zal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.

Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats in
de periode:

maandag 15 oktober t/rn vrijdag 19 oktober
a.s. van 23.30 uur tot 5.00 uur v.m.

Het spoelen voor Bentveld en Nieuw Noord
vindt plaats in de periode:

maandag 29 oktober t/m donderdag 1 no-
vember a.s. van 23.30 uur tot 5.00 uur v.m.

Men gelieve in deze perioden 's-nachts zo
weinig mogelijk water te tappen, of anders
wat water in voorraad te nemen.

.*^C^*r*O^l>O-**^0'>^O>*^O**"(O-t"OjrvO^

P. REUS
„\fis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn.
Haltestraat 16 -
Tel. 02507 -1 62 04
Zondags gesloten.
's Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.
Vol Hollandse garnaa/t/es:
HEERLIJKE

GARNALENKROKETTEN
bij 3 stuks de 4e GRATIS
r AtLLA, ovenklaar, mei kreeftjes,
mosselen, kip, garnalen, _ __
visstukjes, enz., enz., per '/2 kilo /./O
ZEEUWSE OESTERS - MOSSELEN -
LEVENDE KREEFT dagelijks in voorraad.

Vergadering Welstandscommissie.

Op 17 oktober 1984 vergadert de Welstand-
scommissie der gemeente Zandvoort.
De bouwplannen, die worden beoordeeld,
zullen daags tevoren via de publicatieborden
bekend worden gemaakt.

Zandvoort, 3 oktober 1984.
De Voorzitter,
J. Attema.

BOUWPLAN

De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat het college voornemens is, om met
toepassing van de Algemene Verklaringen
van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en
artikel 50, lid 8 van de Woningwet bouwver-
gunning te verlenen voor de uitbreiding van
de woning Julianaweg 19.

Het betreffende bouwplan ligt met ingang
van 15 oktober 1984 gedurende 14 dagen
ter gemeentesecretarie, afdeling Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening, voor een ie-
der ter inzage (geopend van 8.30 -12.30
uur).

Gedurende voormelde termijn kan een ieder
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders
bezwaren tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoort, 4 oktober 1984,
De burgemeester voornoemd,
J. Attema l.b.

TGEMEENTE

Zuinig verbruik:
LeCarTL
1op21,7bij
90 kin/h
conslanl
(ECE norm)

LeCarL.
956 cm3 molor.
TL 1108 erna;
Turbo:
1397 cm3 met
Garrett T3 Turbo

Special
LeCnr Slnping
en belellering

De gelaagde
voorruit
verhoogt de
veiligheid nog
eens eytra

Makkelijk
nionleron van
eenautotadio
door handige
console.

Sloelenmet
verstel bare
rugleuning en
hoofdsteunen

De afsluitbare
lankdopvoor-
komt onnodig
ingemak.

Leverbanr in
vier kleuren,
drie- en
vi|(-deurs
uitvoennci

Ruilewisser
met interval en
sproeier op
verwarmde
achterruit.

Mislachterhcht
enachleruitnj-
larnpen

Schijfremmen
voor, trommel-
remmen
achter.

LeCarvan
meer

.Verrassend veel
veel minder.

Als u tijd heeft, moet u beslist even naarde
Renault showroom Kaan. Want daar;staat-k'. De Renault
Lt'Car. Fel. zuinig'en comfortabel ^i'houwd op hel
vertrouwde en succesvolle roncept van de Renault ~).
De Renault Le fat1. Ken auto niet tul van bijzondere
extra's wuaivooru l > i j vergelijkbare wajjens handenvol
tfcld betaalt. Een auto met een eiKen. opvallend
gezicht: helemaal uitgevoerd in één kleur, 'lot en met
Je bumpers, do voorspoiler en de grille. U heeft al een

Renault Le ('ar vanaf f i:U><)<>,-.
RENAULT

Tenminste als u snel bent. Want het zal u niet
verbazen dal zo'n au to maar weinig' proefritten nodig'
heeft om definit ie! 'verkocht te worden. Zullen we uw
proefrit in de Renault Le ( 'ai 'vast boeken?

FINANCIERING METO% RENTE.
Als u m de periode t 'm 20 oktober besluit tot aankoop van n Renault Le Car,
lieeft uw dealer een prima aanbod ofwel financiering met 0% rente op basis
van een |aar otwel financiering met 8% rente op basis van 2 of 3 jaar. Dat is
de laagste rente die er momenteel voor autolinancienng is
Het betreft hier een financiering op huurkoopbasis. waarbi| de wettelijke aan-
betalmg verplicht is Effectief rendement pp |aarbasis

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

i Renault adviseert elf oliën:

TE HUUR:

appartement
voor 2 pers.
800.- p. m. incl.

Tel. 02507 - 1 73 85

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Ook voor opbaring in het uitvaartcentrum
Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

TE HUUR
van 15 oktober '84

t/m 15 mei '85:

GEMEUBILEERDE
ETAGE

voor 2 personen.
/750.- p. m., incl.
gas, licht, water,

verw. Borg 1500.-.
Tel. 02507 -1 5110

«Sport overdag ...
&9 Reeds 27 jaar in

«Sport Center Wim Buchel
m '
™ alle te beoefenen sporten tegen zeer
ïï aantrekkelijke tarieven.

5 SQUASH, overdag 10.- korting op een baan

B KEEP FIT GYMNASTIEK roet muziek
MHP|

S voor dames, iedere donderdagmorgen 9.15 uur.

9 JEUGDJUDO leeftijd 5, 6 en 7 jaar,
Mi per oktober nieuwe club op VRIJDAGMIDDAG 15.30 uur.

Tel. 1 3965/1 5829

TE HUUR
voorperm. bewoning

GEMEUBILEERDE
ETAGE

m. keuken, douche, toilet.
Incl. gas, licht, water,

voor 1 pers.
ƒ 600.-p. m.

Tel. 02507-15110

Te huur gevraagd:

GARAGE
(liefst omgeving
Zuid-Boulevard)

Tel. 02507 -134 61

Café
,Het Wapen van Zandvoort'
Gasthuisplein 10 - Tel. 02507 -1 46 38

LET OP!
Zaterdag 13 oktober

ONBEPERKT

MOSSELEN ETEN
incl. één glas wijn

12.50 ,„.
RESERVEERTIJDIG, S.V.P.

Met 12.50 in je hoed,
zitje in het Wapen goed!

TIJDELIJK
i n prijs verlaagd!

...JONG EN DYNAMISCH
Zandvoort - Haltestraat 11

v maten 36-39 S9r95-

in grijs, bordo
en zwart-§9;95-

in grijs en blauw -§8795-

maten 31 -3569795-

maten 36-39-69795-

insuède: grijs
rood en zwart

in leer: zwart-49r95-

•^ In grijs, rood en zwart
Onk innl vunmi'Vi

(in 36-41)
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ZANDVOORT - De beker-
;rijd voor de basketbalteams is
itgelopen op grote nederlagen.
e dames moesten aantreden te-

[en het twee klassen hoger spe-
e Dunckers en was reeds na

ie eerste wedstrijd kansloos, 86-
1. In de tweede partij in Zand-
ioort boden de Lions zeer goed
•genstand en konden zij de
hade beperken tot 46-70. Voor

Ie heren gold vrijwel hetzelfde.
;ij traden aan tegen Wyba, dat
jen klasse hoger uitkomt, en le-
len ook een grote uitnederlaag,
25-59. In de thuiswedstrijd heb-
ien de Zandvoorters er alles aan
edaan om tot een knap resul-
aat te komen en gezien het klas-
leverschil is dat aardig gelukt al-
[oewel er wel een nederlaag op
iet scorebord kwam, 63-95.

• Het enorme niveauverschil tussen
!e damesteams van Lions en Dunc-
ers kwam vooral tot uitdrukking in
,e eerste wedstrijd. De Dunckers be-
[jeleid op Amerikaanse wijze speelde
:eihard basketbal waarop Lions het
ntwoord schuldig bleef. Vooral als
ie man to man werd gespeeld moest
,ions vele punten toestaan. Rust-
jtand 50-15. In de tweede helft ging
iet verdedigend een stuk beter maar
;eel konden de Zandvoortsen niet
'an het verschil doen, 86-31.

Klasseverschil te groot

Lions-basketbalteams geen
partij in bekercompetitie

In de tweede partij een geheel an-
der Eionsteam dat probeerde met
goed basketbal Dunckers van een
grote zege af te houden. Dat is vooral
in de eerste helft zeer goed gelukt.
Lange tijd bleef Lions bij en zelfs was
er een voorsprong van vier punten.
De verdediging van Lions pakte door
Caroline Bol en Thea Reinders vele
rebounds en met intercepties van Wil
Brinksma kon Lions aan goed opge-
zette aanvallen beginnen. Na zeven
minuten stond er zelfs een voor-
sprong van 10-8 op het scorebord.

Lions speelde goed gemotiveerd de
ballen rustig rond en behield tot vlak
voor de rust een voorsprong, 20-16.
Dit kon Dunckers maar moeilijk ver-
werken en op elke beslissing van de
scheidsrechter werd toen gereageerd.
In het zicht van de rust kon Lions
niet stand houden en kon Dunckers
toch nog de stand op 21-25 brengen.

In de tweede helft bleef Lions fel
strijden voor de punten en dat lag
Dunckers niet zo goed. Steeds meer
onnodige irritatie van' de speelsters
uit Hilversum, wat volstrekt niet np-
dig was gezien het krachtsverschil.

Een man to man velde Lions toen de-
finitief en Dunckers liep uit na vier
minuten naar 24-35. Dat was nog niet
genoeg voor Dunckers dat maar bleef
ageren tegen de scheidsrechters, zelfs
zo dat een speelster wegens het ma-
ken van een obsceen gebaar gedis-
kwalificeerd werd. Onbegrijpelijk dat
de Hilversumse coach dit alles zeer
op prijs stelde van zijn speelsters. Na
dertien minuten was de stand inmid-
dels 32-54 en in de slotfase kon de
break van Jacqueline Paauw enige
malen voor succes zorgen waardoor
de eindstand kwam op 46-70.

Heren
Vrijdagavond moest Lions uit naar

Wyba in Wychen bij Nijmegen om de
eerste van de twee bekerwedstrijden
te spelen. Het een klasse hoger spe-
lende Wyba was veel te sterk voor
Lions. Het was echter een kwalijke
zaak dat de beide aangewezen
scheidsrechters zonder af te zeggen
wegbleven en The Lions genoegen
moesten nemen met twee personen
van de vereniging Wyba. Dat het ver-
schil in klasse duidelijk was werd ook
gedemonstreerd in deze wedstrijd.

Wyba beheerste de basketbalsport
in alle facetten en de zwakke plekken
bij Lions snel gevonden. Voordat
men het besefte dat tegen deze tegen-
stander geen balverlies geleden
mocht worden was de stand al 19-3.
De press die perfect door Wyba werd

uitgevoerd leidde nog vele malen tot
balverlies en de stand werd verhoogd
tot 40-18. Vooral de pivot van Wyba
was een plaag voor de Lionsverdecli-
ging en met zijn lengte van 2.10 meter
was deze speler moeilijk af te stop-
pen. Ruststand 08-33.

De tweede helft heeft Lions ge-
tracht door man to man te spelen iets
van de achterstand weg te werken, en
ondanks dat Wyba hierdoor enige ke-
ren balverlies leed is de wedstrijd op
een grote nederlaag uitgelopen. 125-
59. Het goede spelen van Olaf Bor-
kent. goed voor 22 punten, kun he-
laas geen betere stand op het score-
bord brengen. Het hele team had wel
geknokt voor wat het waard was.

De thuiswedstrijd was gelukkig
van een beter gehalte, een open en
voor het publiek leuke wedstrijd en
een propaganda voor de basketbal-
sport. Karakter heeft Lions zeker ge-
toond ondanks de grote uitnederlaag
bleef Lions vechten voor een beter re-
sultaat. Wyba was gewoon beter op
alle fronten en menige dunks werden
ten toon gespreid. Niet onvermeld
mag blijven dat uit de verdedigïngs-
rebounds door Lions schitterende
breaks werden opgezet die meestal
door Olaf' Borkent werden afgerond.
Hij was opnieuw goed voor 21 pun-
ten. De press van Wyba werd beter
opgevangen en ook daaruit scoorde
The Lions menig punt. De klasse van
Wyba kon Lions echter niet verhinde-
ren dat de eindstand op G3-95 werd
bepaald.

'andvoort'75 krijgt
te weinig met remise
HAARLEM - Het scheelde

reinig of Zandvoort'75 had voor
en fraaie verrassing gezorgd en
oploper DSC'74 een nederlaag
oegebracht. Tot tien minuten
oor het einde leidde het knap
pelende Zandvoort'75 met 0-2,
naar in de slotfase wisten de
•laarlemmers alsnog tot een 2-2
elijkspel te komen. Door dit re-
ultaat blijven de Zandvoorters
rima meedraaien in de kop-
roep.
Zandvoprt'75 kwam in het veld

onder Luit Veenstra, Wim van Stra-
en en doelman Wiebe Beekelaar en
noest kortrvoor rust ook nog aan-
oerder Ruud van der Putten, door
en blessure missen. Toch kwamen
e badgasten tegen de wind in tot de
erste aanvallen en dat leverde een
loekschop op waaruit niets gevaar-
ijks ontstond. DSC'74 nam toen het
left in handen maar doelman Ruud
3akx kreeg geen moeilijk werk daar
Ie voor hem opererende laatste man
lob Gansner de rust in de Zand-
oortse defensie hield. Met gevaarlij-
:e en zeer snelle uitvallen bracht
iandvoort'75 de nodige onrust in de
DSC'74 verdediging. Een harde inzet
an Coen van de Heuvel kon met
noeite onschadelijk gemaakt wor-
•en en een vrije trap van Ruud van
er Putten ging rakelings over, ter-
•ijl een prima combinatie tussen
3ob Brune en Coen van de Heuvel
.et mislukte. Ook viel er een inzet
'an Ruud van der Putten te noteren
naar de doelpaal stond een treffer in
Ie weg.
Na dit Zandvoortse kwartiertje

uitstond er een meer gelijkopgaande
trijd zonder gevaar voor de doelen

tot na een half uur Jeroen Turken-
burg fraai Bob Brune lanceerde en
deze knalde onhoudbaar in: 0-1. Di-
rekt daarop moest aanvoerder Van
der Putten door een enkelblessure
zich laten vervangen door Ronald
Zaadnoordijk. DSC'74 deed alle
moeite om gelijk te komen, doch het
vizier stond niet scherp. Ook niet
toen doelman Bakx hands had ge-
maakt en de vrije trap niets meer dan
een hoekschop opleverde.

Na de rust waren de eerste hande-
lingen van Zandvoort'75 die niet de
voorsprong wilden verdedigen maar
deze probeerde te vergroten. Reinier
Kreuger stoof op het DSC-doel af en
ternauwernood kon de doelman de
bal over tippen. Even later gaf Rob
Gansner een vrije trap en lanceerde
Kreuger die net iets te kort kwam.

Beide teams zorgden er voor dat
het spel het aanzien volkomen waard
bleef. Na twintig minuten werd Ro-
nald Zaadnoordijk neergelegd en de
toegekende vrije trap werd door
Coen van de Heuvel knap ingescho-
ten: 0-2. Zandvoort'75 leek op rozen
te zitten maar het pakte toch nog an-
ders uit. DSC'74 ging er harder tegen-
aan en veroorzaakte vele overtredin-
gen waardoor een Haarlemmer in het
boekje van de scheidsrechter ver-
dween. Met nog tien minuten te gaan
was er nog niets aan de hand voor de
Zandvoorters maar toen doelman
Bakx bij een hoekschop werd wegge-
drukt kon De Vries makkelijk scoren:
1-2. In de volgende minuut was het
opnieuw raak toen een Haarlemmer
struikelde en de scheidsrechter daar
een strafschop in zag. Van dit buiten-
kansje profiteerde Kors door de bal
in te schieten waardoor Zandvoort'75
de verdiende winst alsnog ontging: 2-
2.

Zandvoortmeeuwen maakt
geen gebruik van kansen
HEERHUGOWAARD - Daar

iet hoofdveld van SVW niet be-
peelbaar was trad .Zandvoort-
Tieeuwen aan op het bijveld dat
>ok niet al te best bleek. On-
lanks dat was de strijd behoor-
ijk spannend maar kon Zand-
•oortmeeuwen het goede spel
'an een week geleden niet voort-
etten. Minder waren de Meeu-
ven niet dan SVW, maar de gast-
leren maakten beter gebruik
an de kansen (2-0).

Nadat Chris Jongbloed in de eerste
ninuut een fraaie kans kreeg en deze
«benut liet, ontstond een gelijkop-
aande strijd met twee hoekschop-
icn voor de thuisclub die niets ople-
erden en een afgekeurde treffer,
'andvoortmeeuwen werd allengs
.'at sterker en Jos van der Meij lan-
eerde Steef Water, maar zijn schot
ng rakelings naast. De druk op het
VW-doel werd verhoogd en het
achten was op een Zandvoorts doel-
unt. Een uitval van SVW in de veer-
gste minuut en een onvoldoende in-
rijpen van de Zandvoortse defensie
stekende 1-0.

Na de doelwisseling kwam Zand-
oortmeeuwen flitsend uit de start-
lokken en schiep direkt een aantal
logelijkheden. Frans Makau knalde
et naast en een kopbal verdween ra-
elings over het doel. Het offensief
erd steeds groter en SVW moest ver
rug. In dé twintigste minuut onder-
am SVW een snelle counter en op-
ieuw was doelman Ed Steffers kans-

loos, 2-0.
De badgasten bleven ondanks deze

achterstand vechten voor een beter
resultaat. De aanvallen golfden neer
op het Heerhugowaardse doel dat
prima werd verdedigd door doelman
Stet. Een keiharde kogel van Steef
Water werd door hem met de vuisten
schitterend gekeerd. Spanning ge-
noeg in de slotfase, maar de Zand-
voorters konden de hechte verdedi-
ging niet verschalken. Een beter re-
sultaat dan de 2-0 nederlaag was ze-
ker mogelijk geweest gezien het grote
veldoverwicht, maar het wilde .met
de afwerking niet lukken deze mid-
dag. Komende zondag kunnen de
Meeuwen zich revancheren als Zee-
vogels op bezoek komt. Om niet ver-
der af te zakken zullen twee punten
broodnodig zijn.

Sportraadbijeen
ZANDVOORT - De Sportraad

gaat vanavond vergaderen in de kan-
tine van de RKSV - TZB aan de Ken-
nemerweg 6, 'aanvang 20.00 uur. In
deze vergadering komt aan de orde
de installatie van een sub-commissie
..Sport Overdag". Verder staan er op
de agenda een aantal discussiestuk-
ken betreffende de bezuinigingen in
de sport, een subsidieverzoek van de
AFAFA en een subsidieverzoek van
de Schietvereniging De Vrijheid
Zandvoort. Tevens worden enige me-
dedelingen gedaan omtrent de ABO-
cursus 1985, waarover elders in dit
blad meerdere gegevens zijn ver-
meld.

\
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Heren I volop in actie (foto Frans Jongen)

Sporting OSS volop actief
ZANDVOORT - Voor de vol-

leybalvereniging Sporting OSS
was het afgelopen week een zeer
druk volleybalgebeuren. Een
aantal teams kwam uit in de
competitie en vele teams traden
aan in het Ada Schilpzandtoer-
nooi. In de competitie waren het
de herenteams die wat tegenvie-
len maar het tweede damesteam
zorgde voor een goede overwin-
ning. De Ada Schipzandtrofee
ging naar Sporting OSS heren
twee.

Het vierde herenteam van Sporting
trad aan tegen Heemstede zes en na
een veelbelovende start van de Zand-
voorters, waarbij lange tijd gedomi-
neerd werd, ging de winst tenslotte
toch naar Heemstede. Op het beslis-
sende moment ontstonden er enige
misverstanden waarvan Heemstede
profiteerde en de eerste set met 16-14
veilig stelde. Sporting OSS was ge-
heel teneergeslagen en kon in de vol-
gende sets niet het juiste antwoord
vinden op het spel van Heemstede,
15-2 en 15-9.

Ook het tweede herenteam moest
met een nederlaag genoegen nemen.
Het door vakanties nog steeds in-
complete team streed dapper en liet
goed volleybal zien. De strijd was
zeer spannend met uiteindelijk nipt

setverlies voor Sporting, 15-8, 15-13
en 15-13.

Het tweede damesteam deed het
beter en ondanks verlies van de eer-
ste set waarin de concentratie iets te
wensen over liet, zorgden de dames
voor drie volgende sets. waarin zeer
goed gespeeld werd en onbedreigd de
zege alsnog uit het vuur werd ge-
sleept, 15-7, 15-5 en 15-9.

Ada Schilpzandtoernooi
In een goed gevulde Pellikaanhal

traden negenentwintig teams aan in
de strijd om de Ada Schilpzandbe-
ker. De eerste,ploegen die aantraden
kwamen uit iride vierde klasse heren
en de tweede klasse dames. Goed vol-
leybal en een groot enthousiasme
zorgden voor een zeer geslaagde vol-
leybaldag. De uitslag bij de heren
was: 1. VCY 4, 2. Spaarne 5 2, 3. Spor-
ting OSS 3, 4. Spaarne 75 4, 5. Spor-
ting OSS 4. Dames: 1. SBIJ 2, 2. VVO
2, 3. Sporüng OSS 3, OVRA 2.

De dames promotieklasse en de he-
ren eerste en tweede klasse startten
later op de dag en ook hier werd goe-
de strijd geleverd. De dames gaven
prima partij en eindigde op een zeer
verdienstelijke derde plaats. De
Sporting heren l kwamen tot zeer
verrassend spel en eindigde op een

prima eerste plaats. De uitslagen da-
mes: 1. Atalanta l, 2. Atalanta 2, 3.
Sporting OSS 1.4. Die Raeckse 1. He-
ren: 1. Sporting OSS l, 2. Heemstede
2, 3. HSVC. 4. SAS'70. Heren tweede
klasse poule A: 1. Allides 6. 2. VVO 1.
3. Die Raeckse 7. 4. Idee. Poule B: Al-
lides 7, 2. Waterlanders. 3. OVRA, 4.
Sporting OSS 2. 5. Van Nispen. Aan
het zeer goede georganiseerde toer-
nooi kwam een eind met de uitrei-
king van de Ada Schilpzandbeker.
Deze is bestemd voor dat team dat
vanuit kansloze positie de meeste te-
genstand biedt en dat was Sporting
OSS twee.

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB

OSV 5-10
Hollandia 4- 8
WFC 4- 6
Zeevogels 4- G
Vitesse'22 5- 5
HBC 5- 4

Vierde klasse KNVB /aterda«
DSC '74 5- 7
Aalsmeer 4- ö
Zandvoort '75

5- G
Altius 3- 5
Halfweg 4- 5
De Kennemers

4- 4

Tweede Klasse HVB
Ome Gezellen

5-10
BSM 4- 7
EHS 5- 7
Schalkwijk 5- 5
Heemstede 5- 5
DSC'74 5- 5

ADO '20 5- 4
SVW27 5- 4
Zandvoorlm.

4- 3
Rapiditas 4- 2
Zilvermeeuwen

4- 2
VIOSW 5- 0

SCZ'58 3- 3
RCH 4- 3
DVVA 3- 2
De Spartaan 3- 2
Sporting Zuid

4- 2
Hoofddorp 4- 1

Spaarnevogels
5- 5

VVH 5- 4
CBS 5- 3
Alliance 4- 2
TZB 5- 2
Vogelenzang

5- 2

SC HONG KONG ONGESLAGEN

FC Zandvoort Noord
scoort gemakkelijk

ZANDVOORT - In de zaal-
voetbalcompetitie is SC Hong
Kong hard op weg de vorig jaar
verloren plaats in de interregio-
nale afdeling te herwinnen. Na
vier competitiewedstrijden gaan
de Zandvoorters ongeslagen aan
de leiding. Ook de altijd lastige
uitwedstrijd tegen Umond werd
een overwinning voor Hong
Kong, 3-2. De FC Zandvoort
Noord draait in de tweede klasse
eveneens goed en kwam tot de
tweede overwinning na drie
comfpetitierondes. Hoofddorp
'80 werd vooral na de rust over-
speelcl en de 7-4 uitslag was voor
Zandvoort Noord zeer verdiend.

In de thuiswedstrijd kwam FC
Zandvoort Noord goed voor de dag
tegen Hoofddorp '80. Na de nederlaag-
tegen Palet Entage was dit een goed
herstel en Hoofddorp kon slechts in
de eerste helft bijblijven. De eerste
minuten waren voor de Hoofddorpers
die wel aandrongen maar toch tegen
een achterstand moesten aankijken.
Wim van der Kuijl schoot van verre
de bal onverwachts in de bovenhoek,
1-0. De volgende aanval van de gas-
ten betekende de gelijkmaker. Een
misser in de Zandvoortse verdedi-
ging betekende dat doelman Peter
Theunissen kansloos was. 1-1. De
partij ging vrijwel gelijk op en kort
voor de rust wisten beide partijen
nog eenmaal te scoren. Eerst bracht
Angelo Koning Zandvoort Noord op
voorsprong en enige sconden voor de
doelwisseling werd het toch nog ge-
lijk. 2-2.

In de tweede helft was Zandvoort
Noord veruit de sterkste en door het
aandringen raakte Hoofddorp wat
geïrriteerd wat resulteerde in het uit
het veld zenden van een speler. Zand-
voort Noord profiteerde in eerste in-
stantie goed en Angelo Koning. Jan
Willem Spiers en Hans Kreuger til-
den de stand naar 5-2. Slordig spel in
de Zandvoortse defensie leverde
Hoofddorp een strafschop op wat 5-3
betekende. Even kwam de ploeg van

VOETBAL.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - Zee-

vogels 14.30 uur Sportveld Vondel-
laan: TZB - VVH 14.30 uur Sportpark
Kennemerweg.

Zaterdag: Zandvoort '75 - DVVA
15.00 uur velden binnencircuit.

HOCKEY
Zondag: Zandvoort dames

Creayenliout 13.00 uur Duintjesveld
binnencircuit.

Noordwij k heren - Zandvoort 14.45
uur.

HANDBAL
Zondag: Wijk aan Zee - ZVM-da-

mes 12.00 uur.

BASKETBAL
Zaterdag: L.C. Players - Lions du-

mes 18.30 uur te Uitgeest.
SDO - Lions heren 20.15 uur te Hil-

legom.
ZAALVOETBAI.
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:

18.00 uur Zandvoortmeeuwen C. jun.
- Concordia: 18.30 uur Zandvoort-
meeuwen 2 B jun. - Onze Gezellen:
19.00 uur TZB - Prcyde Girls i dames):
19.45 uur Nihot - Beurszicht: 20.30
uur Zandvoort Noord - Dry CR (da-
mes): 21.20 uur Hong Kong Z. - De
Zon; 22.10 uur TZB 6 - Zandvoort-
meeuwen 3.

ZHC-dames met
grof spel bestreden

ZANDVOORT - Zandvoort kon in
de hockeycompetitie tegen Scheij-
beeck nipt tot succes komen en
moest met een 0-2 nederlaag genoe-
gen nemen. Wel is er bij de Zand-
voortse heren een opgaande lijn te
constateren en het veldspel was ze-
ker niet minder dan dat van Scheij-
beeck. Zandvoort kwam halverwege
de eerste helft door een fout op het
middenveld met 0-1 achter en een
paar seconden voor de rust werd het
zelfs 0-2.

In de tweede helft heeft Zandvoort
van alles geprobeerd om de neder-
laag te ontlopen maar ondanks een

prima inzet slaagden de Zandvoor-
ters er niet in iets van de achterstand
af te knabbelen.

Voor de dames stond de moeilijke
uitwedstrijd tegen Noordwijk op het
programma en dat is een bikkelharde
partij geworden. Zandvoort had zeer
veel moeite met het zeer grove spel
van Noordwijk. Het duurde twintig
minuten alvorens Zandvoort onder
de druk vandaan kwam en toen was
het direkt raak. Een afgeslagen straf-
corner werd door Monique Lubberts
hard ingeslagen: 0-1. Ook in de twee-
de helft sloeg Noordwijk naar alles
wat er bewoog en daar traden de
scheidsrechters te laks tegen op.
Toen Heleen Langemeijer de bal te-
gen de voet kreeg zagen de fluitisten
daar een strafbal in waardoor Noord-
wijk alsnog zeer onverdiend op gelij-
ke hoogte bwam: 1-1.

Fred Hehl behaalt
fraaie tweede plaats

Fred Heltl. ttoccdc bij h'arlingkampiocnxt.'kappen.

ZANDVOORT - In de strijd
om de Nederlandse kartingkam-
pioenschappen in de 125 cc klas-
se heeft Zandvoorter Fred Hehl
een uitstekende prestatie neer-
gezet door in het totaalklasse-
ment als tweede te eindigen.
Slechts een punt kwam de Zand-
voorter te kort om de Nederland-
se titel in de wacht te slepen. Ge-
steld kan worden dat dat ene
punt door pech achterwege bleef
daar in de race in Amsterdam de
uitlaat van de kart brak en toen
in uitzichtloze positie gestart
moest worden.

De vier wedstrijden voor het kam-
pioenschap. waarvoor zo'n vijl' en
twintig deelnemers aan de start kwa-
men. waren een spannend gebeuren
en in elke race heeft Fred Hehl bij de
eersten verwoed meegeslreden. Drie-
maal werd een tweede plaats behaald
en eenmaal was een derde plek wég-
gelegd voor Hehl.

In de wedstrijd van vorige week in-
Amsterdam moest Fred Hehl van een
achttiende startplaats vertrekken en
met een geweldige inhaalrace wist hij
zich in de wedstrijd over twintig' mi-

nuten alsnog tot een tweede plaats
op te werken. Indien hij geen pech
had gekregen dun had er zeker een
eerste plaats ingezeten. De laatste
wedstrijd afgelopen zondag in Eefde
moest de beslissing brengen en Fred
Hehl heeft er alles aan gedaan om
alsnog de titel te bemachtigen. Bij de
training had de Zandvoorter een ze-
vende tijd gerealiseerd en na de start
van de wedstrijd rukte hij direkt op
naar een tweede positie. Daar wilde
hij het niet bij laten en diverse malen
heeft hij Peter van Erp aangevallen.
Veel spanning maar liet gelukt Fred
Hehl niet om Van Eip voorbij te ko-
men. Voor Van Erp betekende dit re-
sultaat het kampioenschap en Fred
Hehl werd eervol tweede.

De achtentwinügjarige Zandvoor-
ter had volgens hem meer kunnen be-
reiken. ,.Had ik geen pech gehad dan
was ik zeker eerste geworden. Maar
tweede worden is ook wel goed. Vol-
gend jaar ga ik hel proberen om het
kampioenschap te pakken. Vorig'
jaar ben ik met deze sport begonnen
en toen direkt kampioen geworden
van Noord-Holllancl. dus zolang ben
ik nog niet bezig. Het is een te gekke
sport met veel toeschouwers en
enorm veel spektakel", aldus Fred
Hehl.

coach Dirk Kreuger sr. in de proble-
men maar doelpunten van Wim van
der Kuijl en Jan Willem Spiers zorg-
den er voor dat de strijd gelopen was.
In de slotfase kon Hoofddorp nog iets
terug doen (7-4) maar dat was slechts
van statistisch belang.

SC Hong Kong
SC Hong Kong blijft in de hoofd-

klasse duidelijk de toon aangeven.
Tegen Umond lagen de Zandvoor-
ters opnieuw goede combinaties op
de vloer al kwam het in de eerste
helft er nog niet geheel uit. Hans
Schmidt gaf Hong Kong de leiding
maar nog voor de rust bracht Umond
de teams in evenwicht.

In de tweede helft direkt een fel
aandringend Zandvoorts team dat
met snelle acties de verdediging van
Umond voor grote problemen stelde.
Doelpunten konden niet uitblijven.
SC Hong Kong kwam dan ook op
voorsprong door een fraaie treffer
van Rob van der Berg. Umond kon
slechts met enige counters gevaarlijk
worden en Hong Kong trof het zeer
goed dat daarbij Ed Steffers zeer at-
tent zijn doel verdedigde. Toen Jos
van der Meij met zijn doelpunt de
stand op 3-1 bracht leek de strijd ge-
streden. In de slotfase kwam Umond
evenwel sterk opzetten en moest
Hong Kong zich tot verdedigen be-
perken. Verder dan een doelpunt
kwam Umond niet en dat betekende
voor Hong Kong de vierde overwin-
ning op rij.

ZVM-handbalsters
niet af te stoppen

ZANDVOORT - De veldhand-
balteams snakken zo langzamer-
hand naar de sporthallen, daar
het verblijf tijdens de wedstrij-
den door het verschrikkelijke
weer, zeer onplezierig is. De
ZVM-dames konden bij regen en
wind toch voor een goede 7-4
overwinning zorgen, maar de he-
ren moesten de eerste nederlaag
incasseren. CSV kon de omstan-
digheden beter de baas en zege-
vierde met 12-7.

De ZVM-dames en Concordia kón-
den niet tot hoogstaand handbal ko-
men. Daarvoor waren de weersom-
standigheden te erbarmelijk. In de
eerste helft opereerde de verdediging
matig' en aanvallend ging het beter
waardoor ZVM een 4-1 voorsprong
nam. In bet tweede gedeelte was de
situatie net anders om, een goede de-
fensie en een matige aanval. Dat
ZVM een gemakkelijke zege kon be-
halen was mede oorzaak van het
zwakke tegenspel van Concordia.
Beide teams raakten in deze wed-
strijd viermaal het houtwerk maar
voor het overige was het spelpeil niet
groots.

Bridge-nieuws van
ZBC

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Bridgeclub heeft op woensdag 3 ok-
tobcr de derde wedstrijd van de eer-
ste competitie gespeeld. De uitslag
van deze wedstrijd is als volgt: de A-
lijn wordt thans aangevoerd door de
dames Dear en Paap, terwijl de eer-
ste plaats naar de heren Bruin en
Emmen j r. ging met 58.489;. Me-
vrouw De Leeuw en de heer Braun
werden tweede in deze lijn met
54.91'/;. In de B-lijn ging de overwin-
ning naar de dames Berghoff en Stoc-
ker met G7.86r>; en de tweede plaats
was voor de heren Van Beek en Sjou-
werman die met deze plaats de B-lijn
aanvoeren. De heren Ocenasek en De
Vries, die zojuist van vakantie waren
teruggekeerd, behaalden in de C-lijn
de eerste plaats met 58.219; en de da-
mes Van Duyn en De Roode legden
beslag op de tweede plaats met
57.50':;. Verwacht wordt dat de nieu-
we leden de dames Kroon en Schrö-
der zullen promoveren, de dames
voeren thans de C-lijn aan.

Voor nadere inlichtingen over de
Zandvoortse Brigdeclub kan men de
wedstrijdleider bellen, tel. 14060 of de
secretaresse tel. 18035.

Televisie-cursus
Nog even ter herinnering: de ken-

nismaking-bijeenkomst voor de be-
geleiding van de tv-bridgecursus
vindt plaats op zaterdag 13 oktober
vanaf 10.30 uur in het gemeenschaps-
huis.
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pagina over
auto's
met

• autotest

• nieuwtjes
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gegevens
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aan

redactie
weekmedia,
postbus 89
1500 eb
zaandam

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Renault 5 trekpleisters
van Parijse autosalon

Het was al van tevoren bekend
gemaakt dat Renault op de
Parijse autosalon, die van 4 tot
en met 14 oktober werd
gehouden, zijn nieuwe 5-model
zou presenteren en in Frankrijk
ook terstond met de afleveringen
zou beginnen. Er is bij de
ontwikkeling van dit nieuwe
model naar een spectaculair
hoge produktiestart van meer
dan 2.000 auto's per dag
gestreefd en daardoor zal ook de
export naar andere Europese
landen in snel tempo op gang
komen. Volgens de plannen moet
ons land in december aan de
beurt komen.

In Frankrijk zelfwas de
Renault 5 al tien jaar achtereen
de meeste gekochte auto en ook

het aandeel van de 5 op de
Westeuropese markt kleinere en
kompakte auto's toonde in de
loop der jaren een gestadige
groei: van 17.56% in 1978 naar
21.997, in 1983.

10 Versies
In lotaal omvat het voor Europa

vastgestelde programma tien versies,
waarvan één niet automatische
transmissie. Ze hebben alle twee
portieren en een achterklep. Er zijn
vijf typen motoren i van 42 tot 72 pk
DIN), vier uitrustingsniveaus en drie
typen versnellingsbak
(handgeschakelde4-en5-
versnellingsbak en een elektronisch
bediende automatische transmissie i.

Een elfde versie, de Renault 5 in
race-uitvoering, zal vanaf de
introductie worden ingezet voor

182 sierlijke p.k.'s
Naast de nieuwe Renault 5

presenteerde Renault op de Salon
van Parijs nog enkele primeurs,
waaronder de Renault 25 V6 Turbo.
Uitgerust met een 2458 cm3 VG
benzinemotor voorzien van een
turbo-compressor en interkoeler en
elektronische benzine-inspuiting
komt een vermogen beschikbaar van
182 pk bij 5500 t.p.m. en een koppel
van 28.6 mkg (280 Nm) bij 3000 t.p.m.

Dat maakt een acceleratie mogelijk
van 0-100 km/h in slechts 7,7 sec. en
een maximum snelheid van 225 km/
h.

De uitrusting is van een zeer hoog
niveau en komt grotendeels overeen
met de Renault 25 injectie. Het
diagonaal gescheiden remsysteem
met 4 schijven (vóór geventileerd l is
gekombineerd met een
antiblokkeersysteem (ABS).

De nieuwe Renault 25 V6 Turbo, eveneens een primeur op de Salon van Parijs.

wedstrijddoeleinden. Met een
vermogen van 115 pk is een snelheid
van ruim 200 km/h haalbaar.

Voor Nederland zullen bij de
introduktie in begin december zes
versies worden getoond, waarvan er
vier onmiddellijk leverbaar zullen
zijn. namelijk de Renault 5 TC (956
cm3, 42 pk, 4 versn.l, de 5 TL (1108
cm3,47 pk, 4 of 5 versn.l. de 5 GTL
11307 cm3, 60 pk, 5 versn.) en de 5
GTS (1307 cm3, 72 pk, 5 versn.). In
maart 1985 volgen dan de 5 C en de
Automatic en weer twee maanden
later, in mei 1985, de 5 GT Turbo.

Nieuw
Wie de Renault 5 op de Parijse

Salon zag staan, zal zich met mij ook
even hebben afgevraagd, wat er nu zo
totaal nieuw aan dit model was, want
de uiterlijke gelijkenis met het
voorafgaande model is treffend. Een
nadere beschouwing leert anders en
dan blijkt dat maar weinig details
van het oude model behouden zijn
gebleven.

De nieuwe Renault 5 is langer (+ 6
cm), breder ( + 6 cm), gunstiger
gestroomlijnd (Cw-waarde = 0.35) en
heefteen 19.49, groter glasoppervlak.
Ondanks die grotere afmetingen - het
grondoppervlak nam met 4% toe - is
de nieuwe Renault 5 toch lichter in
gewicht: met 700 kg 9.79r minder dan
de overeenkomstige uitvoering van
het oude model.

l op 24.4
Door die gewichtsvermindering en

ook door de voor een kleine wagen
geringe luchtwee.vstand is een
verlaging van het brandstofverbruik
mogelijk geworden, waarbij de 5 TL
met 5-bak koploper is geworden met
de navolgende uitzonderlijk gunstige
verbruikscijfers voor
benzinemotoren: 4.11 per 100 km bij
90 km/h constant (l op 24.4); 5.61 per
100 km bij 120 km/h constant ( l op
17.9): 5.81 per 100 km bij stadsverkeer
(l op 17.2) en 5.161 per 100 km als
gemiddelde (l op 19.4).

1 Overigens is het verbruik van een
wagen niet de enige factor die de
gebruikskosten bepaalt: de nieuwe
Renault 5 neemt er geen genoegen
mee alleen maar zuinig te zijn, hij is
ook opvallend goed beschermd tegen
invloeden van buitenaf: tegen
corrossie, door tal van effektieve
maatregelen, die zijn lange
levensduur garanderen en tegen
kleine ongelukjes door een totale
bescherming rondom, die na een
lichte vervorming de oorspronkelijke
vorm herneemt.

Tot slot zijn de kosten voor
onderhoud en reparatie aanzienlijk
verminderd in verhouding tot de
vorige Renault 5 dank zij het nieuwe
ontwerp van het model en de

Het „open" model toont duidelijk dat er voor de inzittenden volop ruimte aanwe zig is'.

vereenvoudiging van de
onderhoudswerkzaamheden. Zo kan
om de 10.000 kam worden volstaan
met olie verversen en kleine
afstelwerkzaamheden, terwijl een
algemene onderhoudsbeurt slechts
elke 50.000 km nodig is.

Nieuw interieur
Vergeleken met het vorige model

werd ook het interieur geheel
vernieuwd, van het dashboard tot de
stoelen, met gebruik van nieuwe

materialen en een verhoogd
uitrustingsniveau. Het
instrumentenpaneel omvat meters
met een grote diameter en met oranje
lichtgevende wijzers, het
verwarmingssysteem werd verbeterd
en vanaf de Renault 5 GTL zijn
kuipvormige voorstoelen standaard,
die gemonteerd zijn op een enkele
rail (tnonotrace), waardoor meer vrije
ruimte voor de voeten van de
achterpassagiers overblijft. De
achterbank is neerklapbaar.

Interieur en dashboard kregen een uiterst verzorgde afwerking.

Ook de techniek van de nieuwe
Renault 5 werd volledig gewijzigd.
De motor en versnellingsbak zijn n
meer geplaatst in de lengterichting
maar dwars, waarbij de
versnellingsbak in het verlengde v:
de motor is geplaatst. Deze
opstelling komt de ruimte in het
interieur ten-goede.

Bij alle motoren zijn verbetering!
doorgevoerd die tot doel hebben de
brandstof- en onderhoudskosten vi
de wagen te verlagen en de
levensduur te verhogen.

Technische gegevens
Tot slot volgen hier de technisch

gegevens van de TL-versie: motor:
cilinders in lijn, cilinderinhoud 110:
cm3, boring x slag 70 x 72 mm,
compressieverhouding 9.5 : l, max.
vermogen 47 pk bij 5250 t.p.m., may
koppel 79 Nm bij 2500 t.p.m.;
transmissie: 4- of 5-b'ak, remsysteei
schijven vóór, trommels achter,
rembekrachtiging; wielophanging
rondom onafhankelijk, MacPherso
veerpoten vóór, met negatieve
stuurstraal, torsievering achter,
stabilisatorstang voor en achter,
teleskopische schokdempers, acht
gasgevuld.

Maten en gewichten: lengte 3.591
m, breedte 1.584 m, hoogte 1.389 m.
rijklaar gewicht 700 kg, draaicirkelj
9.80 m, banden 145/70 R 13 S, inh. l
brandstoftank 43 liter, topsnelheid;
143 km/h, brandstofverbruik bij 90 j
km/h constant 4.11, bij 120 km/h |
constant 5.61, in stadsverkeer 5.8 J
liter per 100 km (5-versnellingsbakl

l Te koop g-eh. g-estoff. VRIJ
-HUIS. dir. leeg- te aanvaar-
-den v. 2 pers., entree.
>laapk.. baclk.. berging-,
aansluiting- wasmaoh.. Ie
verd.: woonk.. openbar, in-
bouw Siemens keuken, en
veel andere extra's, zeer ge-
schikt voor praktijk en/of
kantoorruimte 98.000.-. te
bez. zaterdag- 13 oktober
tussen 14 en 16 uur. Gast-
huisvest 33. Haarlem, tel.
.023-292837.

Te huur gemeub. ZOMER'
HUIS v. 2 pers., ind
woonk. keuken, slaapk.
douche, toilet, eigen in
gang', tel. 02507-16814.

Aang-eb. g-emeub. 2 KAM.
ETAGE in Zandvoort met
g-ebr. v. k., d., t., gesch. v.
l pers., b.b.h.h. all-in
650.-. p. mnd., tel. 02507-
15413. tussen 18.00 on
19.00 uur.

ICRO
l

SUCCESVOLLE KLEINE
^ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen

•breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S'.
Plaa'sina is moaeliik in de volgende edities
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad f 0.43 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 ol 02968-
2673 of afgeven of zenden aan:
A Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
* Weekmedia Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 AB Amstelveen.
* Weekmedia Badhoevedorp, p.a. Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp.

9 Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
9 Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
bla'd, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuw'sblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
,f4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

9 Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar. '
ft Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt f 1.00
in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004", 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Nog enkele
sublieme

Premie-B koop-
appartementen

2 -kamer appartement
ƒ 1O8.5OO.- (v.o.n.)

3-kamer appartement
vanaf ƒ 139.500.-

(v.o.n.)

^zt̂ STK-nTOËfetl

Aan de Westerparkstraat hoek Hog-eweg- aan de voet van
de watertoren wordt binnenkort begonnen met de bouw
van 'n subliem appartementen-komplex. Gezien de unie-
ke ligging-, de hoge bouwkwaliteit en de aantrekkelijke
premie verwachten wij 'n grote belangstelling. Vandaar
dat wij u nu reeds adviseren uitgebreide dokumentatie
aan te vragen.
Dus even 'n briefje of telefoontje (tijdens kantooruren)
naar:

European Project Con-
sultants b.v. Wamberg-
36 1083 C W Amsterdam.
Telefoon 020-441777.

RESTAURANT IEPENHOVE
BLOEMENDAAL
NIET TE EVENAREN

in haar

KEUZE SPECiALITEITENMENU'S,
bestaande uit 5 gangen

f 55.- per couvert.
leder weekend sfeervolle pianomuziek.

ONOVERTROFFEN
in haar

RECEPTIES en PARTIJEN
Vraag om informatie.

Hartenlustlaan 4 - Tel. 023 - 25 83 01

ALMONDEHOEVE - An-
tiekboerderij. Duizenden
brood-, glaskasten, eethoe-
ken enz. zonder tierelantij-
nen. Eiken, blankgrenen,
Spaans, veel klein antiek,
Almondeweg 2, Oegst-
geest. Tel. tijden, óók
weekend 1O-22 uur. Koop-
avond. Tel. 071-172757.
Gratis toez. fotodoc.
* Te koop 2 ONDER-
SCHUIFBEDDEN, rond
Smyrna tafelkleed ƒ 50.-,
tel. 02507-12141.
* Duikteam Zandvoort
start NIEUWE SNORKEL-
en DUIKOPLEIDING. Bel
voor inl. 02507-17237 of
16968.
* Volleybalver. Sporting
Oss zoekt NIEUWE LEDEN
voor seizoen '84/'85, zowel
senioren als jeugd v.a. 8 jr.
in competitieverband of re-
creatief. Tel. inl. 15556 e
16312.

* Te koop SCANNER, 2
banden, 8 kanalen, merk
Moulinex, eenvoudig maar
erg goed, zeer plat model,
zonder kristallen, prijs
ƒ 225.-, tel. 02507-15052.
* T.k.a. roodkleurige RA-
CEFIETS en wielren-
nerskleding-, prijs n.o.t.k.
tel. 15519.
* T.k. gevr. d. HERDER
met stamb. reu, tot l Va jr.
z.g. tehuis, tel. 02507-
18036.

* T« koop SALONTAFEL
met glasplaat ƒ 80.-, 3 eet-
kamerstoelen ƒ 25.- per
stuk, bankstel zandkleurig
250.-, Burgm. Eng-el-
bertsstr. 14, tel. 13132.
* Wie kan ik helpen met
een z.g-.a.n. BORSTPRO-
THESE tel. 02507-16174.
* Te koop gevr. een BOKS-
BAK. Tel. 02507-16174.

IN DE REKLAME:
onze heerlijke

SPEKULAAS-
TAARTJES
voor 3.95

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

R A T i s

A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere

huisraad te koop? Kortom alles wa.t u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4.50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam . ... -

Adres.

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Plaats

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen: L
J. Smft- Tel. 02507- 1 88 12 / 1 5705 :

* Gevraagd huishoudelijke
HULP, 3 ochtenden, tel.
17159.
* Student geeft bijles
GRIEKS, LATIJN en EN-
GELS, tot niveau VWO-4,
02507-12362.

* Heeft u zin om te ZIN-
GEN? „Zamor" kan nog-
nieuwe leden gebruiken.
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 8 tot 10.30 u. in
Hotel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.
* STRAATMAKER heeft
tijd om uw straatje of paad-
je op te hogen of te veran-
deren, lage prijzen. Goede
ref. Tel. 02507-19593.
* KOOKLESSEN: leer ziek-
te te voorkomen met een
goede voeding. Deze vorm
van koken kunt u leren
van Bep Zwetslood. Winter-
kookles begint op 13 okto-
ber a.s. U kunt u opgeven
bij de natuurvoedingswin-
kel Lentebloesem, Grote
Krocht 27, tel. 16948.
* ,.Remi" winkeltje 2e
hands KINDERKLEDING
van goede kwaliteit. Ge-
opend di. en vr. van 9.30-
11.00 uur. Lorentzstraat
216. Inname van win-
terkleding- ma., di. en wo.
van 12.30-14.00 uur. Tot
ziens.
* Oma's LINNENKAST,
hang-, leg, mooi lichteiken
vraagprijs ƒ 150.-, electr.
grasmaaier ƒ 1OO.-, 2
electr. badkamerkachels
ƒ 25.-. en ƒ 35.-, dames-
fiets f 75.-, cursus Engels
nieuwe bandjes ƒ 100.-,
keukentrapje ƒ 25.-, tel.
17421.

* T.k.a. AUTO RAD.
CASSETTE (toren), incl
boxen, (3-weg systee
prijs, ƒ 285.-, tel. 18668
* Te koop aangeboden
gens overcompleet SI
REO TOREN (leeg), ƒ 2(
2x 1-pers. bed ƒ 25.-, p. i
evt. m. mat., 3x wit ee
.stoel, ƒ 25.- p.st., kl. ee
.tafel, papegaaienk., k
derfiets, ± 5 jr. ƒ 25.-, t
17434.
*T.k. HOUTENEED/ l
, onderschuifbed ƒ K
broodrooster ƒ 10.-, pe
weegschaal ƒ 7.50.-, mt
jeskled. vanaf ƒ 2.50, hi
ten wijnrek ƒ 10.-, Skel
driewieler ƒ 20.-, i
02507-17397.
* SC. HONG KONG v
dagavond 21.20 sportli
Pellikaan en andere lei
wedstrijden. Kom eens l
ken.
* Te koop eiken TAF
met plavuizen ƒ 100.-, t
17860.
* T.k. bruine 5-ZITS BAI
als hoek of in 3 de:
ƒ 250.-, tel. 17860.
U kunt deze winter w<
BRUIN WORDEN in Zaï
voort-Noord, zonneba
ƒ7.50 per 30 min.,
zichtskanon ƒ 7.50 per
min. of geef uzelf <
kuurtje kado, 10 x ƒ 6
Voor inf. en afspraak E
v. Straaten. Tel. 0251
18097, ook 's avonds
opend. Tot ziens.

Voor voordelig SCHILD1
WIT- en BEHANGWERÏ

De Boet
Tel. 02507-15655, v
vrijblijvende prijsopgav

BANKETBAKKERIJ ^™ Vl

SEIJSENERÜé*
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

Deze week:

Kersen/
slagroomtaart

Ook hebben wij heerlijke
BAVAROISE-TAARTJES

(10'smaken)

6.25
n

l
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ZANDVOORT - Tweemaal
heeft de stichting; allecnstaan-
den Randstad (STAR) in sep-
tember een dansavond greorga-
niseerd in gebouw de Krocht, 't
Was gezellig, er kwam veel aan-
hang van buiten, maar dat er
veel Zandvoorters op afkwa-
men: néé. Twee of drie, die de
sprong waagden. Lé Berkhout,
voorzitster van de stichting:
„Er moeten in Zandvoort zo
veel alleenstaanden zijn. Maar
waar blijven ze nou? Komende
zaterdag organiseren we weer
een dansavond in de Krocht.
Maar de mensen moeten wél ko-
nien. Anders raak je zelf ook
ontmoedigd. En als blijkt dat
het in Zandvoort niet loopt, zul-
len we daar moeten stoppen. Er
moeten toch wel minstens hon-
derd mensen zijn op zo'n avond.
Dat is het criterium".

De stichting, vertelt ze, is'uit
louter idealistische motieven
opgericht. Lé Berkhout is zelf
ook alleenstaand. Als eigena-
rcssc van een modebedrijf in
Haarlem, waar ze maatkleding
vervaardigt en zelfontworpen
exclusieve confectie, weet ze
uitstekend vorm en inhoud te

VOORZITSTER STICHTING ALLEENSTAANDEN RANDSTAD:

9Waar blijven ze
geven aan haar leven. Ze merk-
te evenwel dat er heel wat al-
leenstaanden zijn die dat niet
kunnen. „Dat je ook een brok
sociaal werk doet vind ik nood-
zakelijk. Daarom heb ik me hier
opgeworpen. De stichting is of-
ficieel opgericht via een notaris
en we hebben een secretaresse
en penningmeester. Wat we
beogen is de alleenstaanden los
te branden uit hun isolement.
Maar dat is een klus!"

De stichting, in september
van dit jaar opgericht, heeft in-
middels al verscheidene avond-
en georganiseerd. Op verschil-
lende punten in de omgeving. In
Haarlem en ook in Zandvoort.
Technisch is dat moeilijk, ver-
telt ze, omdat je steeds weer een
andere zaal moet zien te vinden.
Ook voor de bezoekers is dat
een beetje lastig. Maar als het

enigszins loopt wil het bestuur
naar een vaste plek gaan, waar
de dansavonden dan geregeld
worden gehouden. De bedoeling
is dat men zich ten slotte tot een
paar plaatsen beperkt. Zoals
gezegd is het nog maar de vraag
of Zandvoort daar bij zal horen.

De Zandvoorters zullen aan-
staandc zaterdag dan wel met-
terdaad moeten tonen dat ze er
belangstelling voor hebben. An-
ders gaat het wat Zandvoort be-
treft over.

Mevrouw Berkhout heeft er
overigens alle begrip voor dat
veel mensen toch heel wat moe-
ten overwinnen om voor de eer-
ste maal zo'n dansavond te be-
zoeken. „Natuurlijk, dat heeft
iedereen. Maar wij doen er alles
aan om het zo gezellig mogelijk
te maken. Een sfeervolle avond,

niet een persoonlijke benadc-
ring, voor zover men daar na-
tuurlijk prijs op stelt.

Bij de ingang staan drie gast-
vrouwen. Kven een persoonlij-
ke babbel en als iemand alleen
komt, zetten we hem of haar
desgewenst naast een ander. We
gaan ook van tafel naar tafel om
het contact op gang te brengen
en iedereen, vooral een eerste
keer, een beetje op te vangen.
Die drempelvrees is werkelijk
helemaal niet nodig. De mensen
die onze dansavonden bezoeken
zijn er ook echt niet direct op
uit een partner te vinden. Ze
zijn 'alleen op zoek naar ont-
spunning, ze willen eens wat an-
dere mensen zien en met ze pra-
ten. Daarom zijn paren die al-
leen maar in hun eigen kleine
kringetje ronddraaien, ook wei-
kom. Waarom niet? Ook zij heb-

ben wel eens behoefte aan wat
ontspanning. Je kunt je eens
uitleven". Ook zij, bekent ze.
had de eerste maal de grootste
moeite om een dansavond te be-
•/oeken. „Ik heb mezelf'moed in-
gesproken. !)c eerste keer is het
echt een moeizame situatie.

Maar als je dut uit eigen erva-
ring weet, begrijp je ook beter
boe je 't moei aanpakken. We
hebben tal loze mensen klaar
staan voor een gesprek. Na liet
bericht in het Zandvoorts
Nieuwsblad zijn we ook door
heel wat mensen uil Zandvoort
opgebeld die hun verhaal wel
eens kwijt wilden. Die n i e t s an-
ders hadden dan de muren om
tegenaan te praten. Maar ze
zijn, op een enkele i i i t / o n d e r i n g
na, toch niet gekomen. Je moei

natuurlijk wel de moed hebben
om je huis te verlaten. Je niet
vast bl i jven bijten in je isole-
ment. En als er dan een me-
vrouw is die 's avonds niet al-
leen over straat durft, nou, dan
brengen we baar weer thuis.
Dat kun allemaal. Het is ten
slolte geen commerciële onder-
neming. Alles is alleen maar op-
ge/et om mensen te helpen dat
isolement Ie doorbreken".

De dansavond in de Krocht
begint zaterdag 13 oktober om
half negen. Omdat er voor jon-
geren genoeg te doen is, is de
leeftijdsgrens gesteld op onije-
veer dertig jaar. Naar boven is
er geen grens. Mevrouw Berk-
hout: „Kr zijn ook ouderen van
een jaar of zeventig die nog fit
genoeg zijn om te dansen". Om-
dat de stichting het geheel stij l-

en sfeervol wil honden uordt
wel correcte kleding gevraagd.
Dat hoeft dan geen cocktail- of
avondtoilct te zijn (dat mag n;i-
tuur l i jk wel ) , als liet maar geen
spijkerbroeken- en Iruientoe-
staiul wordt. „Het moet een
beetje feestelijk zijn", v indt me-
vrouw Berkhout. De entreeprijs
bedraagt tien gulden.

Als de dansavonden goed op
gang /.ijn gekomen wil de slicli-
ting ook nog andere a e t i v i t e i -
ten organiseren, zoals op cullu-
reel gebied. Maar eerst moet er
respons komen.

Waar wel al vergevorderde
plannen voor /ijn, dat is het
kerstdiner. Dat /al \ \orden gv-
houden in ..Breef/iclH" aan <le
Dreef in Haarlem. Over de kos-
tcn kan non geen exacte opgave
worden gedaan. Wel wordt het
op prijs gesteld als belangstel-
lenden nu vast reserveren, zo-
dat het bestuur weet op hoeveel
deelnemers men kan rekenen.

Keserveren kan bij mevrouw
Berkhout, telefoon' <>:>:!-:>.-> {«>()
of bij mevrouw Koper in Zand-
voort, telefoon 02.-)07-1X:!S<;.

Iep Sturm en Roland Smulders
exposeren in cultureel centrum

JL

ZANDVOORT - In het cultu-
eel centrum Zandvoort aan het
rasthuisplein zijn tot 11 novem-
er de bronzen beelden van Bep
turm-Van den Bergh en de fo-
j's van Roland Smulders te be-
chtigen. De beelden en de foto's
ebben een gemeenschappelijk

Jda Bromet
erhuist
ZANDVOORT - De modezaak van
red en Lida Bromet, ,,Lida Bromet
ode", tot voor kort gevestigd aan

-• Grote Krocht, verhuist morgen, 12
rtober naar Haltestraat no. 18. De
euwe winkel wordt 's avonds tus-
n 18 en 21 uur feestelijk geopend.

"anga in Cecils
ZANDVOORT - Op de zondagen 7,
, 21 en 28 oktober treedt de Brazi-
lanse groep Tanga op in de in Hotel
ouwes gevestigde nachtclub Cecils.
£ groep treedt dan iedere keer op
et een andere solist, zodat deze
•onden steeds een eigen karakter
•bben. De groep Tanga is samenge-
dd uit Brazilianen en Nederlanders
et een Braziliaans hart. De groep
'cngt een zeer uitgebreid program-
a, waardoor ze vaak wordt ge-
aagd medewerking te verlenen aan
dio- en tv-programma's.

i^andvoort
T:

Achteruit
Ongeveer 30 jaar zijn wij trouwe be-
lekers van Zandvoort, zowel in de
ikanties als de weekends. Tot onze
iijt moet ons van het hart dat wij
nden dat onze geliefde badplaats
•hteruit gaat. Het betreft hier de
jnden en hun poep! Niet de honden
.innen hier iets aan doen, maar hun
izen. Vroeger gingen wij met onze
iders naar het strand zonder pro-
emen. Maar nu wij zelf met onze
eine kinderen naar het strand wil-
n, moeten we er zigzaggend naar
>e langs de hopen poep. Eenmaal
lar aangekomen, is het niet meer
ogelijk om met een bal bij zee te
telen, want daar is weer een grote
md. die oog in oog staat met een
•el bang 3-jarig jongetje. De hond
ikt de bal af en rent weg. Kind over-
uur en dan maar proberen om de
il terug te krijgen. Mensen naast
is zitten heerlijke broodjes te sme-
n; een grote *bouvier draait even
>nd en doet vlak voor ze een flinke
>qp. Eet smakelijk! Wij vragen ons
. is dit een gevolg van de bezuini-
ngen, geen politie, geen controle?
at betekenen de borden die honden
i het strand verbieden? Ook is het
unogelijk om op de boulevard te lo-
•n met kinderen (lekkere brede
oep voor ze) vanwege de brommers
i de fietsen die rustig bellen om je
«ij te laten gaan. Dit zijn nog maar
'n paar voorbeelden. Wij vragen ons

slaapt Zandvoort? Waar is men
ee bezig? Heel veel mensen hebben
'ze klachten. Jammer hoor!
Mevrouw J. Zuidervaart en me-
romu R. Markict. Amsterdam.

Misschien een oplossing? Honderd
'tgelse ponden bode (circa f 450.-)
>or een hond die de stoep bevuilt.
'>rd gezien in Llangollen iWales) en
'•!• werkt! f eigen foto-red.)

onderwerp: het circus. De expo-
sitie wordt op zondag 14 oktober
om 14 uur feestelijk geopend
door Jos Brink en tevens wordt
dan in de hal een beeld van Bep
Sturm onthuld, dat een perma-
nente plaats in het centrum

Feestelijke opening
door Jos Brink

krijgt. Op zondag' 14 oktober is
het cultureel centrum open tot
16 uur. Daarna is de expositie da-
gelijks geopend van 13.30 tot
16.00 uur, behalve op maandag
en dinsdae.

Bep Sturm-Van den Bergh is een
beeldhpuwster, die zowel in opdracht
als vrij voor zichzelf boetseert. Ze
maakt vaak kleine beeldjes van men-
sen uit de politiek, het circus, het
theater, de sport- en de televisiewe-
reld. Bep geeft haar beeldjes altijd,
buiten de gelijkenis, iets bijzonders
mee, zoals een grapje of een woord-
speling. Ze maakt haar modellen
eerst in was, waarna ze in brons wor-
den afgegoten. Niet al haar beelden
zijn te koop, vaak wil ze haar collec-
tie bij elkaar houden. Bep exposeert

veelvuldig in binnen- en buitenland.
Bovendien vervaardigt ze ieder jaar
een aantal prijzen, zoals de Prix
d'Humanité, de Vondelingprijs, de
Prix de la Presse voor het Festival du
Cirque in Monte Carlo, de Tulp-prijs,
de Ton Smitsprijs en de Zilveren
Vlieg. Speciaal voor Zandvoort heeft
Bep een visloper gemaakt van 7 cm
hoog. Deze bronzen beeldjes zijn tij-
dens de expositie in het cultureel
centrum te koop.

Roland Smulders heeft veel erva-
ring met het circus. Hij doorliep de
Parijse circusschool, waar hij de ver-
schillende basisdisciplines van acro-
batiek, jongleren en clownerie leerde.
Hij trad op bij Franse, Engelse en Ne-
derlandse circussen. Daarnaast hield
hij zich bezig met reclamefotografie
voor artiesten en direkties in de cir-
cuswereld. Door prins Rainier van
Monaco wordt hij ieder jaar uitgeno-
digd om te fotograferen op het inter-
nationale circusfestival. Zijn fotose-
rie, die onder andere bestaat uit fo-
to's van de Monte Carlo-festivals
heeft in heel Europa veel aandacht
getrokken vanwege de kwaliteit,
sfeer en vooral het juiste moment. De
geëxposeerde foto's zijn te koop.

Een van de bronzen beelden van Bep
Sturm, te zien op de expositie in het
cultureel centrum.

Denk ik aan mijn
ZANDVOORT - Nog steeds is

er een toenemende belangstel-
ling voor dia-presentaties van
het oude Zandvoort. En verwon-
derlijk is dat niet. Vooral de ou-
dere generatie, en speciaal ook
uit Amsterdam, Haarlem en om-
liggende plaatsen, denkt in dit
computertijdperk vaak terug
aan de prettige kindertijd aan
het Zandvoortse strand, als men
met vader en moeder een dagje
uit ging met de „blauwe tram".
Pootje baden en een ijsje van vijf
cent of een „kogelflesje" onder

de luifel van een'strandtent wer-
den onvergetelijke hoogtepun-
ten en nu denkt men er vaak
met een glimlach aan terug.

Het dia-arsenaal van J.A.
Steen en C. Zwaag maakt het
mogelijk nog steeds te genieten
van die oude strand- en dorps-
beelden. Hoe het toen allemaal
was en hoe de kinderen er uitza-
gen met hun stijve jurkjes en
hardgesteven matrozenkragen,
die op het strand toen nog niet
verwisseld mochten worden
voor een luchtige zwembroek of

badpak. Dankzij het voortreffe-
lijke werk van de vroegere ge-
meente-archivaris van Zand-
voort, wijlen G.N. de Heer. die
zijn persoonlijk foto-archief ver-
rij kte met zijn handgekleurde
fotobeelden van het oude Zand-
voort, kunnen nu dia's van dat
vroegere Zandvoort in kleur op
het doek worden gebracht. Dit
verhoogt op belangrijke wijze
het visueel effect, terneer omdat
de kleuren na veel studie en na-
vraag werden aangebracht.

Het oud-Zandvoortse dia-pro-
gramma wordt op maandag 15
oktober gepresenteerd voor de
leden van de Vondelloge m Be-
verwijk, op dinsdag 1G oktober

voor do leden van het Nuder-
landse Instituut voor Ontwikkc-
lingin Haarlem en op vrijdag 19
oktober voor de afdeling Haar-
lem van de Maatschappij tot.
Nut van hel Algemeen. In no-
vember wordt het programma
vertoond in de recreatiezaal van
het Haarlemse ziekenhuis Sint
Joannes de Deo. voor lopende
en liggende patiënten. Ook
Zandvoort zelf komt in het vvm-
terseizoen aan de beurt. Voor de
jeugd is er onder meer in de
kerstvakantie een diaeuusene
met quiz in 't Stekkie. Het doel
is de jeugd meer vcrtroiuvd te
maken met het oude en nieuwe
Zandvoort.

Strandgezicht uit 1902.

IHIISAliTSKNI'RAKTUK NIKl 'W
NOORD: arts: Ade Scipio Bluine. tel.
19507.
miISAKTSKNI'KAKTUK Bonman
en Mol, arts G.J.J. Mol. tel. 15(500 en
15091.
Veidere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058.
Drenth. tel . 13355. Fliennua. tel.
12181. Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEICK: Zandvoortse Apo-
theek. H.B.A Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkvcrpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat (JA. Zand-
voort. tel. 02507-14437. b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17. Zandvoort. tel. 15847.

POLITIK: teleioon 13043
B R A N D W E E R : te lefoon 12001)
CENTRALE POST A.MKl'LANCE-
V E R V O E R ( C I ' A I K . E N N K M E R -
LAND: ongevallen Lel 023-31!)!!1!
TAXI: te ieloon 12(i(!ü en HiB4,J
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel 17041
A L G E M E E N MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstnuit
1. te lefoon 1345!) b u u 02:i-320K!>9 ol
320464 Spreekuur op werkdagen van
900 lot 10.00 uur. maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur Verder vnlw-ns
afspraak. Voor de/e hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dut er voor de aun-
vrager geen kosten aan verbonden
/J l n
CENTRUM VOOR V R I J W I L L I G E
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informat ie , advie.s en hulp. tel.
17373. Op alle werkdagen van 10 30
tot 1230 uur. Schnl te l i ik postbus
100. 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL: Gemcensehap.shui.s
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN V E R K R A C H -
TING: telefonische hulpdienst m
Haarlem. Maandagmiddag van 14 00-
17.00 uur.

HERVORMDE KERK, Kcrk-
plein:
Zondag 10.00 uur: Mevrouw prof.
J. C. Schreuder uit Amsterdam.
Collecte Werelddiakonaat. Crè-
che aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Kandidaat
J.P. Strietman, Amstelveen. Kin-
dernevendienst en crèche.
NEDERLANDS
PROTESTANTENBOND,
lirugstraal 15
Zondag: ds. H.J.J. van Waveren,
Haarlem.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met or-
gel samenzang. Zondag 08.45
uur: stille viering. Zondag 10.45
uur: Hoogmis met St. Caecilia-
koor. Thema: ..Naar een feest toe
leven?".
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg' 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur: zondags-
school. bijbelgespreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: morenst ds. J.
Overduin.

Zondag 19.00 uur: xcndings-
dienst.
Woensdag 20.00 uur: bijbelstudie,
en bidstoncl.
NED. CHRISTELIJKE GE-
iMEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samen-
komst in Huize Pmel,
Zuiderstraat 3. Maandag om
15.00 uur. tel.: 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud. zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem,
tel. 023-244553.

Periode: 2 oktober-S oktober.
Geboren:

Rail'Klaas, zoon van: Endstra Willem
A.A.P.M. en De Groot. Klasina A.E.

Ondertrouwd:
Dijkhof. Martin R. en Pinheiro. Tru-
dy J.

Gehuwd:
Wiedijk. Hillebrand en Groot. Jac-
queline M.L.: Van Dam. Cornehs P. •
en Koopmann. Johanna H . Prins,
Jacobus C.M. en Draiier. Anne t t e M.

Overleden:
Sirach. Hendrik J., oud 56 ]aa i . Nun-
nikhoven. Aart, oud 80 jaar, Va.sten-
houw. Adnanus. oud (i9 jaar, Schee-
pens. Josephus II.H., oud 77 uuir

(Advertentie)

DRUGSTORE
MOERENBURG
GAAT VERHUIZEN

naar

HALTESTRAAT n,. 1
(v/hPapillon)

Daarom zijn wij

GESLOTEN
van zondag 14 oktober t/m

donderdag 18 oktober.

HEROPENING
vrijdag 19 oktober

RUBRIEK ZAKELIJK BEKEKEN

ZANDVOORT - Ergens vast-
roesten, dat komt Robby Bouw-
man (32) als een gruwel voor.
Daarom heeft hij na drie jaar
Schiphol Hilton en zes jaar
Kraantje Lek de sprong ge-
waagd. Een gedurfde sprong,
naar een eigen etablissement.
Het is de bar Fair-Way geworden
aan de Haltestraat 5Ga. Vroeger
de bar Snoopy, daarna Club Cor-
ridor en vervolgens vijf maanden
gesloten. Een pand dat niet erg
aantrekkelijk oogde met een
blinde muur. Robby haalde die
blinde muur eruit en zette er een
glazen deur in. En omdat er iets
opvallends up die deur moest,
liet hij zijn oog vallen op een golf-
bal.

Die bal en de naam (de fairway
is het korte stuk gras tussen Tee
(afslag) en Pin (putje), waarop je
met een rechte slag het verst
komt, herinneren aan golf. Maar
Fairway heeft natuurlijk ook nog
die andere betekenis: een eerlij-
ke manier van zaken doen.

En dat staat Robby voor ogen. Een
zaak waar je op een rustige en pretti-
ge manier wat kunt drinken, een sa-
teetje eten en een gesprek voeren.
Zoiets was er eigenlijk niet in Zand-
voort", zegt Robby. ..Het is of bruine
kroeg ôl' disco. Dit hangt er op een
beschaafde manier tussenin". Hij
mikt op een publiek tussen de 25 en
50 jaar. En omdat hij zelf over veel
dingen in dit leven heeft nagedacht
en daar een eigen zienswijze op heeft,
wil hij ook graag een sociale functie
vervullen met zijn bar. Mensen die
thuis niets anders hebben om tenen-
aan te pi aten dan de muur vinden bij
hem gezelligheid maar ook nieuwe
contacten. Met zichtbare voldoening
meldt hij dat het eerste huwelijk al
tot stand is gekomen.

Voor de inricht nu; koos Hobby de
nieuwe woninginrichtin!is . t i ] l met
blauwe vloer en blauw pl.itoncl en
grijs meubilair Er /nn barkrukken
maar ook een s t a m t a f e l niet allerlei
lectuur en makkel i jke /it|es. Het con-
tact komt heel soepel Lot .stand, heelt
Robby al gemerkt. Hel kie/en voor

de absolute persoonlijke vrijheid was
een spannend avontuur, geeft hij toe.
maar sinds de opening in februari /H
er een voortdurend stiigende lijn m
het bezoek. Er zijn steeds meer men-
sen die de weg naar Fair-way gaan
vinden. ,.Nu de grootste spanning er
vanaf is ga ik het zeil steeds leuker
vinden. Ik ben geweldig enthousiast.

En cle winter /.ie ik niet ve : lH>u \M - n
tegemoet"

Robby gaat ook reuelmuim / i n u i > n
voor levende nuuiek Live-ia/ / !)i|-
voorbeeld. De laatste /onda;.: van ok-
tober kom! Fons Burgers .spelen met
zi jn nieuwe f o r m a t i e Oe/elidc Fon.s.
die cle week daarop /i|n debuut
maakt bi| Sunia

Een midagorond ui < / < • bar Fuir-iccn/ (Foto Frans Jougou
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VREEBURG & Zn.
HALTESTRAAT 54 -ZANDVOORT

TEL. 1 24 51

Probeer eens ons overheerlijk

GEVOLD STOKBROOD (met gehakt)
en onze

K
Tegen inlevering van deze advertentie

halen . . .

RENDEZ-VOUS
FILM-RELAXEN en

UITVERKOOP SEXBLADEIM
Geopend van 12.00.tot 24.00 uur.

DINSDAG- en VRIJDAGAVOND:

striptease- en porno-show
Lange Veerstraat 4 - Haarlem

Tel.023-31 0761

RINUS' FRUITHUIS
We zijn weer aanwezig

en beginnen met frisse moed.
Als binnenkomertje:
WEEKENDRECLAME

ROSAKI
DRUIVEN
kilo

Haltestraat51 - Tel. 1 24 19

Sport Center
Wim Buchel

Zandvoort

Wilt u zich veilig voelen?
Volg dan onze speciale cursus

ZELFVERDEDIGING
voor dames en heren.

Duur van de cursus: 10 lessen.
Iedere dinsdagavond met ingang

van 23-10-1984 van 19.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen:
tel. 02507 -1 39 65 /1 58 29

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROCilSTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

WONINGRUIL
AANGEBODEN:

NIEUWBOUW
EENGEZINSWONING

te GOUDA, % jaar oud.
GEVRAAGD:

4-KAMERFLAT
in nieuw plan

Zandvoort-Noord.

Tel. 01820-3 77 00

Weet u al dal er plannen bestaan voor
- het opstellen van een Bosplan,
- de aanleg van een fietspad tussen Zandvoort-noord en Bloemendaal,
- het behouden van de Grand Prix voor Zandvoort en het tegelijkertijd stimuleren van de woningbouw,
- het definitief oplossen van het probleem van de vuile straten in de vakantieperiode,
- het invoeren van het Engels als verplicht vak op de nieuwe basisschool, die in augustus a.s. van start gaat,
- het coördineren en eventueel nieuw creëren van voorzieningen voor de oudere mensen onder ons?

Het zijn maar enkele van de gemeentelijke plannen, die in de afgelopen tijd een min of meer vaste vorm hebben
aangenomen.
Tezamen met een flink aantal andere staan ze vermeld in een in knaloranje kaft gestoken boekwerkje: de Nota
van aanbieding bij de gemeentebegroting 1985.

Gemeentebegroting 1985
'leesbaarder en toegankelijker'

Toegegeven: het lijkt op het eerste gezicht een weinig boeiende titel
en menigeen zal daarom op dit moment geneigd zijn om de nota en dit
verhaal maar te laten voor wat ze zijn en verder te bladeren.
Maarop hettweede gezicht- om die niet bestaande uitdrukking toch
maar eens te gebruiken - blijkt de oranje nota veel typisch Zandvoort-
se informatie te bevatten: meer nog dan soortgelijke nota's in voor-
gaande jaren. Daar zijn twee redenen voor.

De eerste is dat de gemeente Zandvoort in de afgelopen jaren een
steeds grotere waarde ging hechten aan een goede voorlichting van
haar inwoners.
En de tweede, dat de rijksoverheid de Nederlandse gemeentebestu-
ren nieuwe regels heeft voorgeschreven, die het gemeentelijk reilen
en zeilen duidelijker en overzichtelijker moeten maken.

Gemeente en rijk streven dus in feite hetzelfde doel na. Vandaar de
dikkere nota met meer informatie dan ooit.

Gemeente te kijk
Informatie waarover precies? Over de
gemeente Zandvoort en alles wat
daarbij komt kijken: dus politie en
brandweer, de aanleg van nieuwe en
hetonderhoud van bestaande wegen,
het verkeer, gas en water, het onder-
wijs, jongerenwerk, ouderenbeleid,
de sport, het strand, sociale zaken,
het milieu, het circuit, bouwplannen,
dorpsvernieuwing en nog het een en
ander.

Het is gebruikelijk om elk jaar, m het na-
jaar, al die informatie bijeen te brengen
m de toelichting bij de gemeentebegro-
tmg voor het volgende jaar.
Want de opstelling, de behandeling en
de vaststelling van de begroting - de re
verwachten inkomsten en uitgaven van
de gemeente voor het komende /aar -
biedt bij uitstek de gelegenheid om op
allerlei gemeentelijke zaken wat dieper
in te gaan.

Omdat dat kennelijk nog niet overal m
den lande wordt gedaan, althans niet in
voldoende mate, is de rijksoverheid, zo-
als in de inleiding al vermeld, onlangs
met nieuwe voorschriften gekomen, of.
beter gezegd, met een nieuw model ge-
meentebegrotmg. Zodat daar, waar
geen apaite aandacht aan de begroting
wordt geschonken dat hoogst belang-
rijke stuk zélf de nodige informatie geeft
aan wie daar belang m stelt

Beleid en beheer
Allereerst, zo stelt de rijksoverheid,
moet voortaan uit de gemeentebe-
groting het beleid van de gemeente
blijken.
Dat is met alleen belangrijk voor de be-
langstellende burgers, maar natuurlijk
ook voorde leden van de gemeente raad
Zij moeten in stant worden gesteld de
grote lijn m het geheel te onderscheiden
en duideiijke keuzemogelijkheden aan-
geboden krijgen dit wel. dat niet dat
kan nog even wachten en dat en dat zijn
daarvan de financiële consequenties
Dat inzicht moet niet worden vertroe-
beld door allerlei financieel-techmsche
zaken, die nu eenmaal aan een gemeen-
tebegroting vaslz i t ten
Vandaar dat het nieuwe model de begro-
ting m twee delen deelt:
- een beleidsdeel. dat de grote lijnen

aangeeft en door de gemeenteraad
rnjet worden goedgekeurd, waarmee
de raad de benodigde gelden beschik-
baar stolt en

- een beheersdeel dat alle bedragen
omvat, dus ook de allerkleinste, en
daarmee vooral een instrument is m
handen van de uitvoerende ambtena-
rtin als dat nodig is kunnen dezen per
onderdeel met de daar opgevoerde
bedragon schuiven zonder daarvoor,
per postjo c(e toestemming van de
raad te moeten vragen

De rijksoverheid heeft bij het opstellen
van de nieuwe begrotingsvoorschriften
ook aan zichzelf gedacht.

Ze wordt namelijk door het nieuwe be-
grotingsmodel in één oogopslag geïn-
formeerd over de aard van de betreffen-
de gemeente: de grootte van het grond-
gebied, de omvang en de samenstelling
van de bevolking, de bebouwingsdicht-
heid, de middelen van bestaan, de hoog-
te van haar belastingen e.d. m vergelij-
kmg met die van naburige gemeenten
etc.

Grote veranderingen
Het nieuwe begrotingsmodel heeft
zulke ingrijpende wijzigingen in het
bestaande bestel teweeggebracht,
dat alle financiële experts van alle
gemeentesecretarieën in het land
daarover kunnen meepraten.

De afdeling financiën van de gemeente-
secretarie van Zandvoort heeft boven-
dien kans gezien de wijzigingen en de
gevolgen daarvan uitgebreid op papier
te zetten, zodat met alleen raadsleden,
maar ook de belangstellende burgers
daaraan een stevig houvast hebben.
Want het is wél even wennen.

De oude, vertrouwde begrotingshoofd-
stukken bestaan niet meer. Ze worden
nu hoofd/(/r?c/;es genoemd en zijn ver-
deeld m een aantal voorgeschreven
functies.
Zo bestaat bijvoorbeeld de hoofdfunctie
'volksgezondheid' uit elf functies: al-
gemeen beheer, preventieve en curatie-
ve gezondheidszorg, ambulancevervoer,
verpleeginrichtingen, slachthuizen, rei-
mgmg. riolering en waterzuivering, mi-
lieubeheer, lijkbezorging, overige open-
bare hygiëne en overige volksgezond-
heid.

Bedrijfsmatig

In de oude begroting was sprake van
inkomsten en uitgaven.
Het nieuwe model gaat uit van baten
en lasten en geeft daarmee aan dat
hetde bedoeling is dat de gemeenten
meer bedrijfsmatig dan tot nog toe te
werk zullen gaan.
Op die manier krijgen ze een beter in-
zicht m de kosten, die aan een bepaald
project verbonden zijn en zullen ze ook
alles doen om de baten daarmee in over-
eenstemmmg te brengen, precies zoals
dat in het bedrijfsleven ook gebeurt: al-
les heeft zijn prijs.

bn de bedrijfseconomen onder u zullen
met genoegen constateren dat de ge-
wone dienst van de begroting (de jaar-
lijks terugkerende activiteiten) en de
kap/taaldienst (geraamde investeringen
en linanciermgshandelingen) voortaan
ingedeeld zijn m de economische cate-

gorieen of kostensoorten die ook in het
bedrijfsleven worden gehanteerd ter
verdeling van de uitgaven en inkomsten
in kosten- en batensoorten.

Niet ingewijden zal dit feit weinig zeg-
gen, maar belangrijk is wel dat, zoals al
opgemerkt, de gemeentelijke overheid
voortaan meer bedrijfsmatig te werk
zal gaan.

De begroting is bovendien ontdaan van
allerlei ballast in de vorm van dubbel-
bpekingen e.d., hetgeen het merkwaar-
dige gevolg heeft dat het budget ruim
f 12 miljoen lager is dan dat van dit
jaar, namelijk f 47,2 miljoen tegenover
/ 59,6 miljoen voor 1984, terwijl de re-
sultaten dezelfde zijn!

Achtergrondinformatie
Nog even terug naarde toelichting op
de begroting, zoals burgemeesteren
wethouders die al jaren gewend zijn
te geven in de Nota van aanbieding of
de Nota van toelichting.

De raadsleden krijgen dus elk najaar de
ontwerp-begroting samen met de Nota
van aanbieding thuisgestuurd (zodat zij
zich terdege kunnen voorbereiden opde
behandeling van de begroting een paar
weken later), terwijl voor de inwoners
van Zandvoort die stukken in dezelfde
periode op de gemeentesecretarie ter
inzage liggen.

Bij het inzien van de begroting (ge-
meentesecretarie, Swaluëstraat 2 en
openbare bibliotheek, Princesseweg
34) kunt u deze publicatie als hand-
leiding gebruiken.

Om de in het nieuwe begrotingsmodel
nagestreefde duidelijkheid en toegan-
kelijkheid compleet te maken, schrijft de
rijksoverheid de gemeenten nu ook voor
wat die toelichting moet inhouden:

- wat betreft het beleid moet het ge-
gemeentebestuur de financiële toe-
stand van de gemeente uit de doeken
doen en bovendien precies laten we-
ten waaróm bepaalde uitgaven in de
begroting zijn opgenomen

- wat betreft het beheer verlangt de
rijksoverheid preciese specificaties
van de geraamde bedragen, allerlei
gegevens waarop die bedragen zijn
gebaseerd, de oorzaak van mogelijke
verschillen met dezelfde soort uitga-
ven in het vorige jaar, een opgave van
het beoogde resultaat van een uitgave
etc.

De gemeenten mogen echter zelf uitma-
ken of zij de toelichting voortaan in de
begroting zullen verwerken of in een
aparte nota.
Zandvoort kiest voorlopig - zoals tot
nog toe - voor een aparte nota.
Dit keer heeft die nota een oranje om-
slag, volgend jaar weer een andere
kleur.
Ook de inhoud zal van jaartot jaarver-
schillend zijn. Maaraltijd interessant.
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Breien met
verschillende materialen.
Schitterende avütxjtraien.

sr
Deze aanbieding geldt t/m 20 oklober

en zolang de voorraad st'ekt

BREIMODEOPZ'NBEST

Zandvoort Pingouin, Grote Krocht 26

ALBERT VAftS LINGEN
(voorheen gevestigd in Amsterdam)

organiseert

(BALLROOM en LATIJNS-AMERIKAANS)
in ZANDVOORT.

De indeling zal naar leeftijd geschieden voor JONGELUI en PAREN.
Op zondagmiddag een cursus voor de leeftijd 60 +

(speciale voorwaarden).
Verder mogelijkheden voorzelfgevormde clubjes of privé-lessen.

De lessen worden gegeven in de nieuw-ingerichte ruime zaa
(100 m parketvloer), gevestigd:

ORANJESTRAAT 12 (gebouw achter Oranjestraat 14),
waar tevens de Balletstudio van Marijke Fancher is gevestigd,

Aanvang cursussen: half oktober.
Informaties: tel. 7 66 23 of 1 70 82

INSCHRIJVING:
VRIJDAGAVOND van 19.00 tot 21.00 uu
ZATERDAGMIDDAG van 14.00 tot 16.00 uui
ZONDAGMIDDAG van 14.00 tot 16.00 uu

of na telefonische a f spraak op andere tijden.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

LLEEV
zowel los als verpakt.

Bollenplantmandjes • Brassicol
Bollenplantschopjes

Winterheide • Bloeiende violen
Beplanting voorwinterbakken

Vaste planten ® Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten

GEMEENTE

13 oktober (zaterdag a.s.):

MOORKOPPENDAG
bij

uwKEU
1 MOORKOP

échte bakker

voor.

Tevens uw adres voor:
SPEKULAAS - BROOD - BANKET

Wij verwerken uitsluitend
roomboter en amandelspijs.

Raadhuisplein 2 - Tel. 02507 -1 24 04



andvoort
Nieuwsbl

LANGS DE VLOEDLIJN

Het verleden is er om te begrijpen,
het heden om te handelen, de
toekomst om er plannen voor te
maken.

Publilius Syrus
(1ste eeuw v. Chr.)
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Itrand grote
•ekpleister

>p zonnige
lerfstzondag

De prachtige herfstzondag van af-
.elopen week heeft duizenden men-
en naar het strand gelokt. Het was
liet alleen zacht en zonnig, er was
>ok nog weinig wind, zodat een wan-
ielmg langs de vloedlijn een plezier
/as voor jong en oud. Zo druk was
iet zondag in het dorp, dat tegen het
ate middaguur zelfs files ontston-
len. Ook in de duinen genoten ontel-
are bezoekers van de fraaie herfst-
mten en de veelkleurige paddestoe-
en die door de overvloedige regenval
an september grootser en mooier
.an voorheen uit de grond schieten.
Foto Frans Jongen).
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Commissie
emancipatie

ZANDVOORT - De commissie
emancipatie vergadert op woensdag
24 oktober om 20 uur in het raadhuis
Op de agenda staan (eventueel) be-
sprekmg van de uitvoering van de be-
leidsvoornemens met een der ge-
meenteliike ambtenaren en taakver-
vullmg van de emancipatiecommis-
sie op grond van de vei ordening
emancipatiecommissie van de ge-
meente Zandvoort De vergadering is
openbaar.

Bijna tien mille voor
Nierstichting

ZANDVOORT - De collecte die
onlangs in Zandvoort en Bentveld
werd gehouden voor de Nierstich-
tmg. heeft ƒ 9 626,55 opgebracht. Het
bestuur dankt allen die m welke
vorm ook een bijdrage hebben gele-
verd.

Alleenstaanden
vormen
oofdmoot
oning-

zoekenden
ZANDVOORT - Alleenstaan-

len voeren nog altijd de lijst van
voningzoekenden aan. Met 930
ormen ze de absolute top. Goe-
le tweede is de groep tweeper-
oonshuishoudens met 628. Dat
>lijkt uit het laatste overzicht
'an woningzoekenden, dat de af-
leling volkshuisvesting van de
gemeente heeft opgesteld,
j Hoewel het aantal nieuw inge-
schreven woningzoekenden in
het tweede kwartaal fors is ge-
|laald, is het aantal urgente ge-
rallen toegenomen tot 215. In to-
taal staan er nu in Zandvoort bij-
na 2100 woningzoekenden inge-
>chreven.

In het laatste kwartaal van vorig
laar lieten 250 burgers zich inschrij-
.'en voor een woning, in het eerste
j wartaal van dit jaar 215 en in het
weede kwartaal 161. Voornamelijk
jok weer alleenstaanden en tweeper-
lOonshuishoudens. In totaal werden
n het tweede kwartaal 33 woonver-
;unningen afgegeven. Daarvan wa-
•en er 8 voor alleenstaanden, 12 voor
-weepersoonshuishoudens, 4 voor ge-
sinnen met één kind, 6 voor gezinnen
net twee kinderen en 3 voor gezin-
len met drie of meer kinderen. Onder
Ie gezinnen met één kind zijn nu nog
!22 woningzoekenden, onde'r de ge-
nnnen met twee kinderen 248 en ge-
unnen met drie kinderen 69.

Onder de urgente gevallen zijn 47
Uleenstaanden, 63 tweepersoons-
luishoudens, 38 gezinnen met één
and, 53 gezinnen met twee kinderen
•n 14 gezinnen met drie of meer kin-
leren. In vergelijking met vorige
cwartalen vertoont het aantal nood-
;evallen een stijging. Tegenover de
!15 van nu stonden er per l april 192
-n per l januari 184.

(Advertentie)
*•*•*•*•*•»•*•***•********•****•*•**

John Todd,
proficiat!

Marion Ingrid *
Karin Emmy |
Gwen Jolanda J
Winneke Henny l
Zus Ute
Ellen Els
Monique Tiny
Anja Ati
Frau S. Rinske
Marga Emma

' *•**•*••*•*•***•*******•*+*•***•*•
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r-WATER-
LSTANDEN
ANDVOORT - De waterstanden
oor de komende week:

atum
?okt.
>okt.
Jokt.
lokt.
!okt.
i okt.
lokt.
>okt.

HVV
08.40
09.57
11.24
00.14
01.13
02.55
02.38
03.24

LVV
03.51
05.09
06.44
08.16
09.27
10.17
11.00
11.45

HW
21.12
22.47

12.38
13.37
14.23
15.03
15.42

UV
16.25
17.43
19.10
20.30
21.37
22.28
23.11
23.51

aanstanden: 24 oktober NM 13.08
-ir.
oodtij: vrijdag 19 oktober NAP + 50

ZANDVOORT KOOPT GROND AAN

Stationsplein gaat entree
vormen van frisse allure

ZANDVOORT - Als het een beetje meezit gaat het naargeestige
Stationsplein van nu straks een frisse entree vormen van allure. De
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht en architect Chris
Wagenaar hebben de afgelopen weken dag en nacht gewerkt om een
plan te kunnen presenteren voor 57 woningwetwoningen boven een
commerciële ruimte. Het worden driekamerwoningen, met een ge-
middelde kale huurprijs van 436,78 gulden per maand.

Met veel hangen en wurgen besloot de raad dinsdagavond tijdens
de extra raadsvergadering de grond aan te kopen voor 1,15 miljoen
van wethouder/Renaultdealer Jongsma en voor 700.485 gulden van
de Zandvoorter Stokman. Voor l november gaat de aanvraag de
deur uit voor rijkssubsidie.

Evenals tijdens de extra commis-
sievergadering van vorige week don-
derdag hadden ook nu de socialisten
de giootste bezwaren. Speciaal tegen
het aan Jongsma in de overeenkomst
toegekende recht in de commerciële
onderbouw ook een speelautomaten-
hal te mogen onderbrengen. „In het
contract is een recht geclaimd, dat
helemaal niet aanwezig is", zo liet de
socialistische fraktievoorzitter Too-
nen steeds opnieuw horen. Jongsma
heeft de ruimte van de huidige speel -
hal van de gemeente gehuurd, maar
de feitelijke exploitatie gebeurt al
sinds jaar en dag door de heer Heino.
Van collegezijde werd herhaaldelijk
verzekerd dat de speelbal al van
meet af aan in de onderhandelingen
over de waardebepaling is meegeno-
men. De socialist had er geen bood-
schap aan. Zijn fraktiegenoot Auke-
ma voerde aan dat de gemeente wel
eens in de problemen zou kunnen ko-
men bij de verhuur/verkoop van de
rest van de commerciële ruimte door
diezelfde speelbal. Alle andere frak-
ties in de raad hadden ook moeite
met een onbeperkte omvang van de
speelhal, die volgens de tekst in het
contract ruim was genomen: auto-
showroom en/of speelhal. Uiteinde-
lijk vond men elkaar in een begren-
zing tot maximaal de grootte van de
huidige botenschuur, waarin de
speelhal is ondergebracht. Dat is cir-
ca 100 m2. De toekenning van het
recht aan Jongsma bleef de socialis-
ten dwars zitten, maar ten slotte gin-
gen ze toch akkoord. Het college had
in het contract al geschrapt dat de
autoshowroom eventueel ook auto-
showroom/autobedrijf zou kunnen
zijn. Dat zou te veel overlast geven
voor de bewoners van de bovengele-
gen woningen.

Ijsfabriek
Een ander strijdpunt vormde de ijs-

fabriek (waarvan overigens niemand
het fijne van de aktiviteiten bleek te
weten). Jongsma had een optie ge-
claimd op een stukje industrieter-
rein. Maar ook dat vond iedereen on-
zm. Als de eigenaar van de ijsfabriek
een andere ruimte nodig heeft, dan is
dat een zaak tussen hem en de ge-
meente en daar heeft Jongsma niets
mee te maken.

Een derde punt van belang vormde

de gebruiksvergoeding die zowel
Jongsma als Stokman aan de ge-
meente moet betalen zolang de oude
bebouwing niet is gesloopt. Beide
contractanten zullen die moeten be-
talen, op drie maanden na, voor de
aanzegging tot ontruiming.

Ter vergadering werd zo goed en zo
kwaad als het ging de tekst aange-
past. De vraag bleef evenwel of
Jongsma daarmee akkoord zal gaan.

Aan het contract met Stokman zit-
ten minder haken en ogen. Burge-
meester Machielsen beloofde met
spoed het seniorenconvent bij elkaar
te roepen als mocht blijken dat
Jongsma néé zegt. De burgemeester
zei echter persoonlijk vertrouwen te
hebben in de goede afloop.

Bouwen
Wanneer er daadwerkelijk met de

bouw kan worden begonnen is nog
lang niet zeker. Van belang is het
aantal contingenten dat Zandvoort
krijgt - dat is de hoeveelheid rijks-
steun voor sociale woningbouw -
maar ten aanzien van dorpsvernieu-
wing zijn die perspectieven niet al te
somber. Al liet burgemeester Ma-
chielsen wel duidelijk horen dat ook
de regio de eerstkomende jaren waar-
schijnlijk minder bedeeld wordt ten
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ZANDVOORT - Lenny Kuhr
is de speciale gast op de Zand-
voortse Ontmoetingsdag, die dit
jaar op woensdag 7 november
wordt gehouden in de Pagée
Sporthal aan de Flemingstraat
in Zandvoort. Er is een geva-
rieerd programma samenge-
steld, dat om half tien begint en
omstreeks vier uur eindigt. De
uitnodigingen om deel te nemen
worden deze week verzonden.

Evenals vorige jaren wordt de
ontmoetingsdag georganiseerd
door alle Zandvoortse kerkge-
nootschappen, het Humanis-
tisch Verbond en de Algemene
Bond voor Ouderen. De bedoe-
ling ervan is inwoners van Zand-
voort, die door gevorderde leef-
tijd of lichamelijke conditie niet
zo vaak meer in de gelegenheid
zijn anderen te ontmoeten, bij-
een te brengen m een gezellige
en feestelijke sfeer. Wie niet op
eigen gelegenheid kan komen

Lenny Kuhr op
Zandvoortse
ontmoetingsdag

wordt gehaald en gebracht door
de autonjdienst, waaraan ook
het Rode Kruis ziin medewer-
king verleent. Het orgamseren-
de comité Ontmoetingsdag
Zandvoort beschikt over veel
adressen, maar kan uiteraard
niet alle gegadigden bereiken.
Wie geen persoonlijke uitnodi-
ging ontvangt maar wel behoef-
te heeft deze dag bij te wonen,
kan zich schriftelijk of telefo-
nisch opgeven bij mevrouw Th.
Robbers-van Oosten, Emmaweg
4 in Zandvoort, telefoon 12813.

Het programma omvat veel

muziek, onder andere verzorgd
door het Trio Norman Smith. De
Zandvoortse zanger Ad Goos-
sens treedt enkele malen op
Hoogtepunt van het ochtendge-
deelte is een optreden van Len-
ny Kuhr. Na de lunchpauze
wordt het programma verzorgd
door de Haagse Politie Mannen-
zangverenigmg ,,Entre Nous",
onder leiding van dirigent Aad
Vos. het geheel wordt gepresen-
teerd door de televisie-omroeper
Hans van der Togt.

Voor de Ontmoetingsdag, die
met behulp van vrijwilligers gra-
tis aan de gasten wordt aange-
boden, is heel wat geld nodig.
Bijdragen zijn dan ook zeer wei-
kom. Wie het comité wil steunen
kan dit doen door storting op re-
kening 565921444 van de ABN te
Zandvoort, onder vermelding
„Ontmoetingsdag". Het giro-
nummer van de ABN is 9711

Het ontwerp dat de Zandvoortse
architect Chris Wagenaar maakte in
opdracht van de wmingbowarereni-
ging EMM voor de bebouwing van het
Stationsplein. Het gaat om de eerste
fase met 57 driekamerwoningen {als
woningwetwoning!. In de tweede fase
kunnen er, na aankoop van de grond
van Koper, nog eens circa 45 womn-
gen worden gebouwd, met tussen de
beide bouwblokken een passage.

(Advertentie)

Looiersgracht 38 arnsterdarn
tafel huur voor 'n veek

f. 30,-
tijdelljk 2e tafel gratis

'9 voensdogs f 2.50
Inl 020-24 90 38

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

(Advertentie)

koud?
een

lammy
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

~ geweldige kortingen met ~
*n dog je AMSTERDAM

Voor ƒ 5,00 een couponblad met 25 voordeelbonnen gel-
dig voor 2 personen. Elk volgend exemplaar ƒ2,50. Maak
het benodigde geldbedrag met vermelding van het aantal
gewenste couponbladen over op postrekeningnr. 260.728
ot Rabobank-rekeningnr. 39.37.10.580 t.n.v. Het Parool/'n
dagje Amsterdam. De couponbladen worden u per om-
gaande toegezonden.

Politie hield grote
verkeerscontrole

ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft afgelopen donderdag en
vrijdag een grootscheepse verkeers-
controle gehouden, waarbij in totaal
144 snelheidsovertreders tegen de
lamp liepen. Donderdag werd zowel
in de ochtend als in de middag radar-
controle gehouden op de Dr. C.A.
Gerkestraat en de Burg. van Alphen-
straat. Er werden 64 verbalen opge-
maakt. De hoogstgemeten snelheid
was 81 km per uur. In de nacht van
vrijdag op zaterdag werd weer op di-
verse punten in het dorp gecontro-
leerd. Daarbij kregen 73 bestuurders
van een auto, 4 van een motor en 3
van een bromfiets een verbaal. De
snelheid varieerde van 64 tot 117 km
per uur.

Bij de bromfietser werden nog di-
verse andere overtredingen gecon-
stateerd. Wegens rijden onder in-
vloed werd 13 maal verbaal opge-
jnaakt; in 5 gevallen werd volstaan

met het opleggen van een rijverbod.
De auto van een achttienjarige Zand-
voortse werd van de weg genomen
vanwege technische gebreken. De
auto vertoonde gebreken aan de uit-
laat, rechterachterband en lagerspe-
ling voorwielen. In totaal namen 11
agenten en 4 reservisten deel aan de
actie.

Vera Beths soliste
op NPO-concert

HAARLEM - Vera Beths is soliste
op het concert dat het Noordhollands
Philharmonisch Orkest op dinsdag
30 oktober geeft in het Concertge-
bouw in Haarlem. Het orkest wordt
geleid door Thomas Sanderling. Uit-
gevoerd worden de Symfonie no 39
van Haydn, het Vioolconcert van
Mendelssohn en de Symfonie no 4
van Brahms. Het concert begint om
20 uur.

Provincie heeft
geen bezwaar
tegen flatgebouw
dr. Gerkestraat

ZANDVOORT - Op de plaats
van „De Schelp" aan de dr. C.A.
Gerkestraat kan een flatgebouw
met 50 woningen worden ge-
bouwd. Gedeputeerde staten
hebben de gevraagde verklaring
van geen bezwaar afgegeven.

Stedebouwkundige bezwaren te-
gen het bouwplan bestaan niet. Wel
ligt het bouwplan in een gebied waar
de etmaalwaarde de 55 dB(A) te bo-
ven gaat. Naar het oordeel van gede-
puteerde staten kan echter vooruit-
gelopen worden op een toekomstige
situatie, waarin de te verwachten ge-
luidbelasting binnen de toegestane
grenzen zal blijven.

Wanneer gedeputeerde staten een
vergunning afgeven voor het circuit,
worden zodanige voorwaarden ge-
steld dat de daarbij aan te geven
55dB(A) contour ligt op de noordelij-
ke bebouwingsgrens van Zandvoort.
Bekend is dat voor alle evenementen
die op het circuit plaatsvinden voor-
zieningen kunnen worden getroffen,
ook aan de bron, waardoor de geluid-
hinder binnen het bebouwde gebied
van Zandvoort de toegestane grens
niet overschrijdt. Het eerder door
G.S. uitgesproken oordeel dat de
Grand Prix races niet als buitenge-
wone bedrijfsomstandigheid kunnen
worden aangemerkt, is niet van m-
vloed. Deze races moeten ook aan de
voorwaarden voldoen.

Het voormalige hotel De Schelp,
dat kortgeleden door brand werd ver-
woest, is inmiddels gesloopt

(Advertentie)
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IKE& SCHALING

\../
Zandvoorts kleinste winkeltje

nét even anders!
, U vindt ons m de hal van __,
^\ het Bouwes hotel. (

Gewond bij
ongeval

ZANDVOORT - Een 36-jarige
Zandvoorter is m de nacht van zon-
dag op maandag met schaaf- en
vleeswonden m het gezicht verwezen
naar de Manastichting in Haarlem,
nadat hij met zijn auto op de Celsius-
straat tegen een boompje was ge-
botst. De man had de macht over het
stuur verloren.

Van luifel gevallen
ZANDVOORT - Een 27-jarige

man uit Eemnes is maandag om-
streeks kwart voor twaalf met nog
onbekend letsel overgebracht naar
de Mariastichting, nadat hij van een
luifel onder de eerste etage van een
flat aan het Burg. van Fenemaplem
was gevallen. De man was bezig met
scchilderwerkzaamheden aan het
balkon van de eerste etage Verrnoe-
delijk is hij gestruikeld, waardoor hij
met verfblik en -kwast naar beneden
viel.

Zandvoorfce
Nieuwsblad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts ƒ 18.25 per halfjaar (ƒ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bi/gaande bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

l Naam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

| Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar / 18.25, jaar / 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /J7)
i ^ __

\ /
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heropent 19 oktober
'n nieuwe, elegante, parfumerie in de Haltestraat no. l

Wij willen ons openingsfeest vieren met u én met onderstaande, tijdelijke aanbiedingen!

LliS GRANDS PARFUMS DE

NINA RICCI
Spray eau
detoilette

met
gratis

stuk zeep

ARMAM

La Ligiu' Pour Ir Corps.

Nieuw! nu óók de
herenlijn

LANVIN
] ' \ K I l MS

CLAIRDEJOUR

Spray v.a. l &. / 3

•swwp/rs-i „ y~rtf

l'W 7" l lll-il^<tt
TS *.Uriim M>UV /

De nieuwe geur van
Etienne Aigner

55.-
exclusief voor Zandvoort

VWWéfV*

RICCI
Helena Rubinstein

LACOSTE

BIJ aankoop van een Helena
Rubinstein
huidverzorgmgsproduct een
Duo oogmake up-set t. w. v.de Toileuo. Mter.Sluu

Zeep Badprt'paiaten en/
Voor mannen
onweerstaanbaar Sportief en

gedistingeerd 27.50Spreyeau detoilette
van 56.- Feestpriis 22.50

(cachai'ël)
met gratis
miniatuur van een
van de beroemde
Aigner geuren

J:icqucs Bo«.uü .
Bi) elk iiitikel een guius

stuk /eep t \ \ \an f 14,50.
Spray v. a.

22.50
18.50 Eau de toilettespray

van 66.- c . ..
FeestprijsEtienne Aigner.

LANVIN pierre cardin
pour monsieur

Vri]dag 19 oktober wordt onze nieuwe
parfumerie geopend

Wij hopen u dan te mogen ontvangen met
'n hapje, drankje en 'n aardige attentie

Graag tot dan, u bent van harte welkom

\rpti;c de s t i i k i i ro t f in het
l amm assoi t imint '

I i j d i l i j k \ r iKgc F au at l oikttc

Eau de toilette-spray
De Leonard 1 Q
van 56.- Feestprijs f c/.

\\ I l I O P M I KM N l\ \ ( K ) K K \ \ I )Shampoo van 22.50

Feestprijs
22.95 Alle nieuwe geuren van Yves St Laurent

zijn in ons assortiment opgenomen Haltestraat 1
Telefoon 02507-16123

f /T \S/'rtrf&)
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Plattegrond
basis voor
inrichting

Het inrichten van je eigen huis is een leu-
ke maar ook moeilijke bezigheid. Doe je het
voor de eerste keer, dan kan je met een schone
lei beginnen en meubels, vloerbedekking, gor-
dijnen en verlichting zodanig kiezen dat ze
niet alleen passen bij je eigen smaak en bud-
get, maar ook nog zijn afgestemd op de ruim-
telrjke mogelijkheden van de woning. Verhuis
je daarentegen van het ene naar het andere
huis, dan zal de inrichting van de vorige wo-
ning meestal geheel of gedeeltelijk meeverhui-
zen. En vindt dan maar eens een goede plek
voor alles.

Maar of het nu gaat om het inrich-
ten met nieuw of met bestaand meu-
bilair, in beide gevallen is het vooraf
indelen van de ruimte aan de hand
van een goede plattegrond noodzake-
lijk, wil je tenminste teleurstelling
achteraf en onnodig gesjouw met
meubilair voorkomen.

Een duidelijke plattegrondschets
vormt de basis voor het inrichtings-
plan op papier. Veel tekentalent heb
je hiervoor niet nodig, wel enige accu-
ratesse, ruitjespapier, transparant
papier, lineaal, duimstok en potlood.
Het gemakkelijkst werk je met ruit-
jespapier met ruitjes van 5 mm. Bij
een schaal van l op 20 is een zo'n ruit-
je dan in werkelijkheid 10 cm. Aller-
eerst meet je met de duimstok nauw-
keurig alle hoogte-, breedte- en diep-
tematen in het vertrek en noteer je
deze maten op een vel papier. Dat zijn
de werkelijke maten. Vervolgens deel
je alle maten door 20, dat zijn dan de
maten die je op de tekening gaat uit-
zetten. Zo'n tekening bestaat eigenlijk
uit vijf delen en ziet er uit als een
opengeklapte schoenendoos. De op-
staande kanten - dat zijn de wanden
van het vertrek - zijn in de hoeken
losgesneden en naar buiten toe open-
geklapt. Vergeet bij het maatnemen
vooral niet de maten van uitspringen-
de gedeeltes zoals schoorsteen, radia-
toren, open haard, nissen, inhammen
van deuren, ramen, hoogte van vens-
terbank, en afstand van vloer tot
raam en van raam tot plafond. Meet
zo nodig deze afstanden op verschil-
lende plaatsen dan registreer je met-
een eventuele onregelmatigheden in
de bouw. Bedenk goed datje beter te-
veel dan te weinig maten kunt vast-
leggen. Geef op de tekening ook aan
de plaats van stopcontacten, draai-
richting van ramen en deuren en lig-
ging van het vertrek ten opzichte van
de zon. Schrijf de werkelijke maten in-
de tekening erbij. Als alles duidelijk
op papier staat, trek de tekening dan
over op transparant papier. De maten

Maak voor de
verhuizing be-
gint een goede
tekening

Beter beleid isolatie huurwoningen mogelijk
Bewoners dienen beter bij isolatie-

plannen in de huursector betrokken
te worden dan nu het geval is. Dat
geldt vooral voor grote woningcom-
plexen. Van groot belang daarbij is
dat de vertrouwensrelatie tussen
huurders en verhuurders, bijvoor-
beeld woningcorporaties beter wordt.

Dit is noodzakelijk om de toegeno-
men weerstand tegen isolatie weg te
nemen en de enorme achterstand van
de huursector, wat isolatie betreft, in
te lopen. De isolatie bleek overigens
achteraf vooral mee te vallen, zeiden
de meeste huurders, zowel degenen
die ervóór als degenen die ertegen wa-
ren geweest.

Dit zijn de hoofdconclusies uit een
onderzoek naar de besluitvorming
van huurders bij na-isolatieprojecten,
dat aan de Universiteit van Amster-
dam is uitgevoerd. De belangrijkste
resultaten van het onderzoek waren:

• Er bleek een duidelijke invloed te
zijn van bewonersparticipatie. Isola-
tieplannen van woningcorporaties
werden door relatief meer bewoners
gesteund in flats waar sprake was van
enige inspraak en invloed van de be-
woners, dan in flats waar dat niet het
geval was.
• Er kon geen verband worden ont-
dekt tussen de hoogte van het fman-
ciele voordeel voor de bewoners, zoals
dat door de corporaties in hun voor-
lichtingsbrochures was voorgerekend,
en de mate van bewonerssteun. Waar-
schijnlijk worden dat soort berekenin-
gen niet erg vertrouwd door de bewo-
ners.
• In grote complexen gingen er min-
der bewoners akkoord met de isolatie-
plannen dan in kleine complexen.
• De tevredenheid over de voorlich-
ting liep nogal uiteen. De proefwo-
ning viel als voorhchtingsactiviteit
het meest bij de bewoners in de
smaak.

• Als belangrijkste motieven om tegen
de plannen te stemmen of er niet op te
reageren werden genoemd: de angst
voor beschadigingen bij de uitvoering
van de werkzaamheden en de angst
dat men er financieel op achteruit
zou gaan. De isolatie op zich vond
men wel Vinnig. De voorstemmers zei-
den vooral voorgestemd te hebben
vanwege de vermindering van tocht
en de verlaging van de stookkosten.
Als belangrijkste nadeel zagen ook zij
de overlast bij de uitvoering,
e De beoordeling achteraf over de iso-
latie was opmerkelijk positief, vooral
ook bij degenen die oorspronkelijk te-
gengestemd hadden. Men vond vooral
dat het erg mooi geworden was. Over
de beschadigingen en de overlast bij
de uitvoering liepen de meningen erg
uiteen.

In het rapport wordt een aantal
aanbevelingen gedaan om de
bewonersparticipatie en de voorlich-
ting bij isolatie te verbeteren.

Banken
maken
misbruik van

hoefje er aan niet meer brj te schrrj-
ven. De tekening op transparant pa-
pier, daarmee ga je straks aan het
werk.

Op schaal
Moeten de meubels nog gekocht

worden, dan maak je van de meubels
waarop je het oog liet vallen eveneens
een bovenaanzichttekening op schaal
(van de uiterste breedte- en diepte-
maat). Zo'n tekening maak je ook van
de meubels die vermoedelijk tegen een
wand geplaatst zullen worden, alleen
gaat het dan om de uiterste hoogte- en
breedtemaat. Nummer deze tekenin-
gen en noteer op een apart vel papier
welk nummer correspondeert met
welk meubel en waar dat meubel te
koop is. Dezelfde werkwijze hanteer je
voor bestaand meubilair. Vervolgens
knip je de meubels-op-schaal uit en nu
is het een kwestie van goed passen en
meten, groeperen en hergroeperen
van de uitgeknipte tekeningetjes op
wanden en vloer van de transparant-
tekening. Als alles op papier naar
wens een plaatsje gevonden heeft, plak
je de meubeltekeningetjes vast op de
transparant.

Om er zeker van te zijn dat niets in
het indelingsplan vergeten wordt is
het handig om vooraf een soort „chec-
klist" te maken van alles wat je in een
bepaald vertrek wilt gaan doen en wat
je daarvoor nodig hebt. Vul je daarbij
tevens de corresponderende meubel-
Jiummers in, dan weetje straks zeker
dat met iedere functie in het vertrek
in het indelingsplan rekening gehou-
den is.

nieuwe subsidieregeling
Veel hypotheekverstrekkers maken misbruik van de nieuwe

subsidieregeling voor zgn. Premie A-koopwoningen. Het direc-
te nadeel voor de consument kan oplopen tot bijna / 6.000.

Dat bleek uit een onderzoek van de
„vereniging eigen huis". Deze organi-
satie ging na hoe de financiële wereld
heeft ingespeeld op de dit jaar inge-
voerde premieregeling. In dit nieuwe
subsidie-systeem staat de overheid
door middel van een jaarlijkse bijdra-
ge van ƒ 5.500 garant voor rente en af-
lossmg van een gedeelte van de hypo-
theek. De overheid rekent met een
rente over dit „afgezonderde deel" die
0,5 a l % hoger is dan de hypotheek-
rente die de banken zelf aan de klant
berekenen. Afhankelijk van het inko-
men van de koper kan de maximale
„contante waarde" van de subsidie
oplopen tot ƒ 50.000.

De hypotheekverstrekkers blijken
drie verschillende systemen te hante-
ren bij Premie A-hypotheken. 1. Het
rentevoordeel over het afgezonderde
deel valt toe aan de bank. De grootste
groep van banken volgt deze methode.
2. Het rentevoordeel wordt doorgege-
ven aan de consument, maar daar
staat tegenover dat een eventueel ren-
te-nadeel ten laste van de klant komt.
De situatie dat de „normale" hypo-
theekrente hoger wordt dan de rente
waarmee de overheid rekent, zal zich
echter niet zo snel voordoen: de over-
heid zou daarmee de geloof waardig-

heid van haar eigen subsidiesysteem
ondergraven. 3. De banken geven het
rentevoordeel door aan de consument,
en nemen een eventueel rente-nadeel
voor hun rekening. De rente over het
afgezonderde schulddeel kan dan dus
nooit hoger worden dan de gangbare
hypotheekrente.

Het gesignaleerde renteverschil van
l % of meer is reëel te noemen. De ren-
te waarmee de overheid over het afge-
zonderde schulddeel rekent bedraagt
thans 9,6%. De hypotheekrente is mo-
menteel 8,4 a 8,6 %.

De „vereniging eigen huis" heeft
het renteverschil doorgerekend over
de eerste vijfjaar. (De overheid her-
ziet het rentepercentage eens in de
vijfjaar.) Omgerekend in „guldens
van nu" bedraagt het nadeel voor de
consument maar liefst ƒ 5.956. (Bij een
hypotheek van ƒ 140.000 en een subsi-
die van / 50.000. Als na de eerste vijf
jaar de overheidsrente opnieuw hoger
is dan de hypotheekrente wordt het
nadeel nog groter. De „vereniging ei-
gen huis" raadt de kopers van Premie
A-woningen dan ook aan zoveel moge-
lijk van de banken gebruik te maken
die het voordeel aan de klant doorge-
ven.

Een ieder weet, dat baden vaak ge-
paard gaat met uitbundige speel- en
stoeipartijen, die in de hadruimte een
complete ravage kunnen veroorza-
ken. Degelijke waterballetten bete-
kenen dan vaak ook een enorme hoe-
veelheid extra werk.

Daarom is het interessant te den-
ken aan het plaatsen van scheidings-
wanden van 8 mm duurzaam en
stoeisterk veiligheidsglas. Dergelijke
scheidingswanden zijn er voor plaat-
sing op de douchebak, waardoor deze
verandert in een gerieflijke cabine,
waarvan de deuren open en dicht ge-
schoven kunnen worden.

Een andere mogelijkheid is een
badpaneel geplaatst op de badkuip,
waarvan dan een perfecte douche-
plaats wordt gemaakt.

Dit systeem bestaat uit een vast-
staande wand - met aan de wand bo-
ven en onder een aluminium glijpro-
fiel - waarachter zich een tweede
wand bevindt, die als schuifdeur fun-
geert. Met de schuifdeur glijdt ook
het onderprofiel mee naar binnen of
buiten.

In geen enkel West-Europees land
zijn de woonlasten sinds 1975 relatief
zo sterk gestegen als in Nederland. De
woonlasten stegen 22,4% meer dan
het prijsindexcijfer. De veel gehoorde
redenering dat Nederlanders goed-

Dit heeft als voordeel dat, wanneer koop wonen is hiermee achterhaald.
de deur ingeschoven is, men geen
hinderlijke obstakels bij de instap
heeft en de badrand weer zichtbaar
wordt om schoon te maken.

Dit stelt het Konsumenten Kontakt
in het oktobernummer van het
maandblad Koopkracht.

De gasprijs voor kleinverbruikers
en de huurtarieven zijn het snelst ge-
stegen. Water en elektriciteit bleven
ongeveer gelijk waarbij moet worden
aangetekend dat Nederlanders hier-

Er is een nieuw soort afbijtmiddel op voor altijd al flink hebben moeten be-
de markt dat op wonderbaarlijke wij- talen,
ze vele verflagen van hout verwij-
dert. Het spul, Ronstrip genoemd, is In heel Europa zijn slechts drie lan-
gemakkelijk in het gebruik en maakt den waar de huurprijs sinds 1970 har-
zelfs de moeilijkste richels en naden der is gestegen dan de totale kosten
in één keer schoon. Verf en pasta val- voor levensonderhoud. Naast Enge-
len als een schil van het te bewerken land en Oostenrijk heeft Nederland
object, zo beloven de makers van het zich van pen plaats in deze - weinig
wondermiddel. eervolle - top drie verzekerd.

AUTO AUTO
\lf a 90 mikt op duurzaamheid

Jfa brengt primeur
p Parij se autosalon

Jot de primeurs op de autosalon
(n Parijs, die in de eerste helft
ïan oktober plaats vond,
«hoorde ook de Alfa 90, die als
ipvolger van de Alfetta komt. De
laam Alfa Romeo heeft altijd
'en imago van sportieve auto's
neegedragen, maar ook bij dit
«feamde Italiaanse merk is men
laan inzien, dat het aantal
onsumenten voor sportieve
oujöé's met dikwijls in- en
utstapproblemen en beperkte
iinnenruimte aanzienlijk is
eslonken. De autokoper van
andaag let op kwaliteit en
lijdzaamheid, op comfort en
unstige verbruikscijfers en met
ie factoren is bij de
ntwikkeling van de nieuwe Alfa
0 irr belangrijke mate rekening
ehouden. Overigens toont de
'lfa.90 toch wel degelijk
Portieye trekken als het om de
restaties gaat.
1 samenwerking met de technici

van Arese heeft Nuccio Bertone de
carrosserie ontwikkeld, die er met
een eenvoudige maar zeer
aantrekkelijke lijn toch stijlvol en
voornaam uitziet. In het belang van
de aërodynamica ontbreken de
traditionele dakgoten. Ze zijn bij de
Alfa 90 vervangen door een
bijzondere afdichting.
Een ander opvallend detail is de
beweegbare, zichzelf regelende
vóórspoiler. die Alfa Romeo
ontwikkeld heeft en die voer de
eerste keer op een serie-auto wordt
toegepast. De spoiler met gasgevulde
schokbrekers is zo geconstrueerd,
dat hij progressief de ruimte tot het
straatoppervlak verkleint als de
snelheid stijgt. Bij lage snelheden
verdwijnt hij bijna volledig, zodat het
risico van beschadigingen bij
parkeren tegen stoepranden e.d.
wordt verkleind. Hij is met een
dubbele funktie ontwikkeld'
gedeeltelijk om zijn aerodynamisch
effekt (de lift van de voorwielen te
beperken) en gedeeltelijk voor een
optimale regeling van de
motortemperatuur.

nieuwe Alfa 90, die op de Parijse autosalon zijn debuut maakte.

De lijn van de voorbumper sluit
volledig aan bij de carrosserie en
loopt door tot de wielkasten. De
voorbumper heeft openingen die
volledig zijn voorbereid voor de
montage van mistlampen Aan de
zijkant versterkt een profiel in het
plaatwerk van voor naar achteren
het slanke voorkomen van de auto.
Daaronder bevinden zich de
kokerbalken met metallic grijze
kunststoffen bescherming en
roestvrijstalen lijsten.

De motoren
Om te beginnen is er een 2.0 liter
yiercilinder benzinemotor, waarbij
iedere cilinder over een eigen
carburateur bescikt. Dit systeem
biedt de mogelijkheid om de
carburateurs direkt boven de
inlaatkleppen te plaatsen, waardoor
de lengte van de inlaatkanalen
minimaal wordt en de vullingsgraad
van de cilinders wordt verhoogd, met
als gevolg een hoger vermogen en een
beter rendement bij de gegeven
cilinderinhoud. Door het speciale
carburatiesysteem en door de twee
bovenliggende nokkenassen levert

AUTO

de 2.0 motor een vermogen van 128
pk bij 5400 t.p.m.
Daarnaast is er een 2.0 liter met
elektronisch geregelde injektie. Een
boordcomputer berekent aan de
hand van signalen, die sensoren over
de diverse motorfunkties opvangen
en doorgeven, de beste carburatie,
ontsteking en distributie-timmg en
wel met een frekwentie van 400 keer
per seconde.
Dankzij dit vernuftige elektronische
regelsysteem van de 2.0 injektie-
motor is een aanzienlijke
vermindering van het
benzineverbruik bereikt. Bij gelijk
gebleven prestaties is het verbruik 20
10125% lager.
De top van de Alfa 90 serie is
uitgerust met een 2.5 zes-cilinder m
60° V-vorm. Deze motor levert een
vermogen van 156 pk bij 5800 t.p.m.
Hier is een elektronisch multipomt
benzine injektie systeem toegepast
met één mjektor per cilinder.
Tot slot is er een 2.4 turbo diesel met
intercooler en een vermogen van 110
pk. Vermeldenswaard is dat het
maximumkoppel van deze motor al
bij 2000 toeren wordt bereikt en dat
maakt een zeer elastisch rijgedrag
mogelijk met een acceleratie-
vermogen dat met een snelle
benzine-auto vergelijkbaar is.

Het interieur
Om een optimale zithouding achter
het stuur mogelijk te maken is een
elektrisch bedieningssysteem
aangebracht, waarmee de stoelen
vóór- en achterwaarts kunnen
worden verplaatst en de stand van de
rugleuning kan worden aangepast.
Dit systeem biedt ook de
mogelijkheid de rugleuning snel neer
te klappen en heeft een „geheugen"
waarmee de leuning weer direkt in de
laatste stand kan worden teruggezet.
Ook is het stuurwiel zelf in hoogte en
afstand verstelbaar.

Het stijlvolle dashboard van de 2.5 liter

De instrumenten en de uitrusting die
de bestuurder ter beschikking staan
zijn uiterst volledig. Het
instrumentenpaneel met de
verschillende funkties is in een
rechthoekig kader, verhoogd, achter
het stuur op het dashboard
geplaatst. Onder dit paneel, links
van de stuurkolom. is het
diagnosepaneel gemonteerd,
waarmee eventuele storingen worden
gesignaleerd.
Het verwarmings- en
ventilatiesysteem kan via een drietal
draaiknoppen worden geregeld. De
linkerknop dient voor de
luchtverdeling, met de middelste kan
de gewenste temperatuur worden
ingesteld en de rechter
bedieningsknop regelt de
hoeveelheid lucht die via het systeem
naar binnen komt. Een
thermostatisch geregelde
voorziening voorkomt dat het
verwarmingssysteem gaat werken
als de temperatuur van het
motorkoelsysteem nog geen 40° is.
De voorstoelen zijn voorzien van
hoofdsteunen die in hoogte en in
stand verstelbaar zijn. De
hoofdsteunen voor de
achterpassagiers zijn in de
rugleuning van de achterbank
opgenomen.
Tot slot iets over de prestaties. Van
de turbo-diesel bedraagt de
topsnelheid 178 km/h, van de beide 2
liters 192 km/h en van de 2.5
zescilinder 203 km/h.
Wat betreft brandstofverbruik zijn de
2.0 injektie en de 2.4 turbo diesel de
zuinigste. Bij respectievelijk 90 km/h,
120 km/h en in stadsverkeer
verbruiken ze per 100 km 5,8,7,6 en
9,8 liter (2.0 injektie) en 5,8.8,0 en 9,0
liter (turbo diesel). De prijzen voor de
Nederlandse markt zijn op dit
moment nog niet bekend.

Econ-o-mizer garandeert
lager bemmeverbruik

Eind juli 1984 rondde het
Instituut voor
Wegtransportmiddelen van TNO
Delft een onderzoek af naar de
invloed van de Econ-o-mizer, een
brandstofdrukregelaar, op het
benzineverbruik van auto's. Het
resultaat van dit onderzoek
bevestigt de positieve resultaten
van eerdere buitenlandse
proeven. Bij alle door TNO
gesteste auto's nam het
brandstofverbruik bij toepassing
van de Econ-o-mizer af, zonder
aantasting van het
prestatievermogen.

Deze brandstofregelaar is een
Italiaans produkt. dat voor eerste
montage wordt geleverd onder
andere aan Alfa Romeo. Abarth.
Ferrari, Maserati. Ford Rally, Opel
Rally, Alpine. In de moderne
autotechniek wordt het opvangen
van de drukstoten in de
toevoerleiding van de
brandstofpomp naar de carburateur
als gunstig voor het verbruik erkend

Verreweg het grootste deel van het

bestaande autopark is niet uitgerust
met, een dergeliike
brandstolregelaar, maar tot nö toe
was de produktickapaeiteit van de
Italiaanse labnek niet toereikend om
zich ook op die markt te bewegen
Contimex Trading uit Terneuzen
heeft zich voor dit afzetgebied de
exclusieve import voor Nederland
verworven en zal de Econ-o-mizer
voor het eerst leveren via de
verkoopkanalen van Shop Service
Center bv te Alphen aan de Ri]n,
leverancier van een grote
verscheidenheid van proclukten aan
benzmeverkooppunten. autoshops
en autobedrijven

De Econ-o-mizer wordt toegepast
op benzinemotuien.die niet met
brandstofinjectie of een Ipg-
installatie werken Contimex
Trading geeft een garantie op het
apparaat van een iaar en op de
besparing in de vorm van een
terugbetaling van de aanschiifpnjs
van f 69.50 en de aantoonbare
montagekosten. als niet tenminste
5'/; wordt bespaard Afhankcli ik van
het type auto a]n met de Eeon-o-
mizer besparingen van v i j l tot vijftien
procent mogelijk

De Econ-o-mizer, een brandstofdrukregelaar die verbruiksbesparingen van 5 tot
15% mogelijk maakt.
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Fenjal zeep
per stuk

Odolmond-

40 ml

Gillette contour
10 mesjes

Jordan
tanden
borstel
per stuk

Ladys own zeep
115 gram

Gillette
foamy
giant
300 ml

Kleenex
tissues
100 stuks

1.9$

JLimara
deodorant

] spray
100 ml

ANCLAN

Danclan
prothese
reiniger
62 ml

'0.99

10

Gillette G2
10 mesjes

1AV

Kotex maxi
20 stuks

J*r

Natrena
600 tabletten in
drukknopverpakking

7ALF

Natuzan
babyzalf
pot 125 gram

Macleans
tandpasta
blaUW 2 x 5 0 ml

OB tampons
20 stuks

2.69

Nivea
body
milk
250 ml

Clearasil ton ie
100 ml

HM*

Odorex
deospray
150 ml J

Desert
flower
hand&
body
lotion
500 ml

Doppel
douche
300 ml

Elmex
tand
pasta
67,5 ml

Elnett
Satin
haarlak
80 gram

Pampers draagpak

*".26

eisèvc
MISAM

i OREAL

Elsève
shampoo
250 ml

Fenjal
body
lotion
250 ml

-
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Clearasil
crème
tube

Fenjal
crème
bad
100 ml

Fenjal
crème
douche
tube
150 g ram

Fa
douche
schuim
500 ml

-«.(««

^

Allurelle
320 gram

Almiron A/B
900 gram
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FTobeorai -».
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badcdas
'doudie

Amira fleur
tampons
16 stuks

792

Badedas
douche
schuim
300 ml

S mokers
doosje

Star drops
tandpolish
flacon
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lat Brederodestraat/
bgeweg mag er komen

| ZAND VOORT- Gedeputeerde Statenjiandhaven hun besluit, dat
i de hoek van de Brederodestraat en Hogeweg een flatgebouw mag

[lomen met 63 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Er
[aren zes bezwaarschriften ingediend, afkomstig van de Werkgroep
andvoort Centrum-Zuid, de Oranje Nassauschool, de Stichting Ka-

[poliek Onderwijs alsmede van bewoners van de Brederodestraat en
• Hogeweg. Deze bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De kern van de bezwaren richt zich
gen „een kolossaal gebouw in een
pische, kleinschalige dorpsomge-
ng, die dagelijks geconfronteerd
•ordt met een reeds jarenlang be-
.aande gevaarlijke verkeerssitua-
ie". Bovendien wordt betwijfeld of er
|og wel behoefte is aan dergelijke
eine woningen, waarvoor de laatste
ren de belangstelling tanende is.
edeputeerde Staten werden ge-
wongen tot heroverweging doordat
e voorzitter van de afdeling recht-
jraak van de Raad van State het be-
.uit van GS schorste; dat gebeurde
p 27 oktober 1983. De schorsing was
sbaseerd op het feit dat er op dat
jdstip onvoldoende zekerheid be-
;ond over de verkeersafwikkeling en
e oplossing van de parkeerproble-
latiek. Inmiddels is het kruispunt
sreconstrueerd en is ook een oplos-
:ng gevonden voor het parkeerpro-

bleem. Met het bouwplan worden
langs de Brederodestraat 11 parkeer-
plaatsen aangelegd en op het binnen-
terrein nog eens 11 plaatsen. Omdat
er op een afstand van circa 25 meter
ook nog gebruik kan worden ge-
maakt van een 24-tal parkeerplaat-
sen vinden Gedeputeerde Staten dat
er ruimschoots wordt voldaan aan de
voor dit type woningen gebruikelijke
norm van 0.6. Ook in de omgeving
van het bouwplan is nog voldoende
parkeercapaciteit, zegt het college.

Gedeputeerde Staten zijn verder
van mening dat het woningbouwplan
uit stedebouwkundig oogepunt alles-
zins verantwoord kan worden ge-
noemd. Terecht is een relatie gelegd
naar een in de omgeving liggend, vrij
recent opgeleverd flatgebouw. Voor
vermindering van zoninval behoeft
niet te worden gevreesd, omdat de

hoogte van de in vijf bouwlagen ge-
dachte nieuwe bebouwing in verhpu-
ding tot de al bestaande bebouwing
nauwelijks invloed heeft. Bovendien
is het flatgebouw noordelijk georien-
teerd. Er zal ook geen onaanvaardba-
re inkijk ontstaan, menen Gedepu-
teerde Staten, omdat het bouwplan
niet voorziet in galerijen.

Het college is het niet eens met de
bezwaarmakers dat er geen behoefte
zou zijn aan dit soort woningen. Er
zijn in Zandvoort verhoudingsgewijs
veel woningzoekenden en vooral
starters. De korte bestemmingsplan-
procedure (artikel 19 van de wet
ruimtelijke ordening) achten Gede-
puteerde Staten dan ook zeer ge-
rechtvaardigd. De behoefte is zo
groot, dat in redelijkheid niet ver-
langd mag worden dat pas tot bouw
wordt overgegaan als het bestem-
mingsplan onherroepelijk wordt.

Het college verwacht dat op rede-
lijk korte termijn met de bouw kan
worden begonnen.

De hoek Brederodestraat/Hoqcwcg, waar u en flatgebouw kan komen m vijf bouwlagen, niet
en tweepersoonshuishoudens.

Itationsplein
•RVOLG VAN PAG l

uriote van Amsterdam. Het cruciale
unt in Zandvoort is echter nog altijd
et circuit. Op l januari 1988 moet
et circuit voldoen aan de eisen van
e wet geluidhinder. Met de compli-
enten aan het grondbedrijf van alle
akties in de raad bleek dat deze
enst inmiddels haarfijn had uitge-
kend dat het renteverhes tot l
mart 1988 de gemeente op maxi-
laal 225.000 gulden komt te staan.
Dan moeten we die gok maar ne-
len", vond Gielen (Inspraak Nu),
ok wethouder Flieringa had al
icermalen laten horen dat er fond-
n voor zijn, zodat de gemeente
/entueel i en te verlies door vertra-
ng in de bouw wel kan opvangen.
Iedereen was het er over eens dat
>'n belangrijke aankoop veel meer
d had behoren te krijgen om alle
spekten grondig te overwegen,
andvoort heeft echter al een toezeg-
ng van het rijk dat de grondkosten
)or 80 procent, dat is 2,2 miljoen,
orden vergoed. Dan moet de aan-
aag echter wel voor l november
nnen zijn. Na l januari 1985 gaat
3t fonds over naar de pro vmcie en j e
oet maar afwachten wat er dan uit

bus komt, zo luidde vriiwel una-

niem de mening. Het kan "best zijn
dat de provincie de verplichtingen
van het rijk wel moet overnemen,
maar dat er eenvoudig niet genoeg
geld is. Zonder hoofdelijke stemming
werd het voorstel tenslotte aangeno-
men.

Architect Chris Wagenaar heeft
voor de eerste fase van de bebouwing
(57 woningen) een plan ontworpen,
dat uitgevoerd gaat worden in een
licht-grijzige steen met hemelsblau-
we balkons, waardoor het geheel een
feestelijke indruk zal maken, héle-
maal in de stijl van strand en zee.
„Een goede binnenkomst in Zand-
voort", voorspelt hij, als de treinreizi-
gers het station verlaten. In het ge-
bouw komt een binnenhal met een vi-
de en daarboven een lichtrups. De
woningen omvatten een ruime woon-
kamer met (eventueel open) keuken
en daaraan grenzend een bergruimte,
waarin ook de wasmachine kan staan
en de voorraad boodschappen kan
worden opgeslagen. Er zijn twee
slaapkamers en bij de entree een flin-
ke speelhal, plus een badkamer en
balkon. Op de noordkant zijn de wo-
ningen anders gesitueerd, met nog
een balkon aan de zijkant, zodat ook
deze bewoners van de zon kunnen
profiteren.

woningen voor een-
(Foto Frans Jongen)

(Advertentie)

ALS U OVER DAG
SKI-LES NEEMT:
(mddndagt/mvfi|{Jjg)

elke 5e les : VIDEO-LES
en 50.-korting op
SKI-PAS

Dure sk
nodig, e
trui en l
genoeg.

-kleding is niet
en oude broek,
landschoenen is

ski-verhuur: 2.50

SKI-PAS
geldig tot april 1985
Elke dag vrij skiën.

LESSEN:
(Alleen voor ski pashouders}

10 lessen 149r

15 lessen 199.-

25 lessen 249.-

ÖPrivé-leuen 150 r
mm 2 pers / incl. 1 video les

^M„^ .̂MHM•_„„_„._HM«la___mm_••^

ski-piste'DE MEERBERG'
Arnolcluspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER:

(02503) - 34746 tot 8 uur s'avonds
of kom langs (óók zondags)

„Sandevoerde"
organiseert
autopuzzelrit

ZANDVOORT - De autosportver-
eniging Sandevoerde organiseert op
zaterdag 20 oktober een eenvoudige
autopuzzelrit binnen de gemeente
Zandvoort. Deelname staat open
voor iedere sportieve automobilist.
Lengte van de rit ca 25 km, te rijden
met een gemiddelde snelheid van
.12,5 km per uur. Start van deze kaart-
leesrit om 20 uur. Uitzetter van deze
rit is de heer W. Jansen. Het inschrijf-
geld bedraagt ƒ 10,- per equipe. Gele-
genheid tot inschrijving vanaf 19 uur
in hotel „Delicia", Kerkstraat 16 te
Zandvoort. Inlich-
tingen bij het secretariaat, telefoon
02507-13180.

Klussen- en/of
assertiviteitscursus
voor vrouwen

Stichting EVA vraagt vrouwen
deel te nemen aan de klussencursus
en/of de assertiviteitscursus. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. De cursus-
sen zullen in de avonduren gegeven
worden in de voormalige Josina v.d.
Endenschool. Nic. Beetslaan 14. Kos-
ten klussencursus ƒ 17.50 voor 6 bij-
eenkomsten, assertiviteitscursus
ƒ32.50 voor 10 bijeenkomsten.
Aanmeldingen en inlichtingen voor
de eerste twee cursussen: Ellen
Schoorl, tel. 17474; Elly Bluijs, tel.
18139; Joke d'Hont, tel. 17481. Voor
de PW-vervolg bij Elly Bluijs.

ZANDVOORT - Na tien jaar
praten over een bosplan lijkt de
verwezenlijking nu een stap
dichterbij. Directeur N. Wer-
theim van publieke werken ver-
wacht dat met de aanleg in het
najaar van 1985 kan worden be-
gonnen, als alles meezit. Zand-
voort krijgt er dan, vooral in en
om het circuit en ten noorden
van de Keesomstraat, ruim zes-
tig hectare loofbos bij.

Tijdens de diverse commissiever-
gaderingen ter voorbereiding op de
begrotingsbehandeling, lieten ver-
scheidene raadsleden zich positief uit
over een groener Zandvoort. Straks
moet echter het hoge woord eruit of
Zandvoort ook bereid en in staat is
de kosten van zo'n bos te dragen. Op
het investeringsplan van de gemeen-
te staat voor het bosplan anderhalf
miljoen genoteerd. Officieus is inmid-
dels van het rijk toezegging ontvan-
gen voor een bijdrage in de kosten
van negentig procent. De rijkssubsi-
die omvat niet alleen de aanleg, maar
ook de bijkomende kosten zoals af-
rastering, voorbereiding en toezicht.
De bijdrage in de exploitatiekosten
wordt alleen de eerste tien jaar gege-
ven. Daarna zijn de kosten van on-
derhoud voor de gemeente zelf. Dat
betekent derhalve dat Zandvoort an-
derhalve ton moet gaan investeren in
de aanleg en vervolgens ook de zorg
voor het bos op zich moet nemen. Op
het ogenblik wordt nog bekeken of
dat financieel mogelijk is. Als de raad
echter straks bij de begrotingsbehan-
deling ook akkoord gaat met het in-
vesteringsplan, gaat het college met
het voorbereidende werk aan de slag.
Er komt een nota. waarin de voor- en

MOGELIJK BEGIN AANLEG NAJAAR 1985

Bosplan komt een
stapje dichterbij

THOUDER JONGSMA OVER SLOKKERWONINGEN

innen een maand is er zekerheid
ZANDVOORT - De beroering die onder de kopers van de 33 Slok-
erwoningen aan de Van Lennepweg is ontstaan over het koppcon-
•act, is volgens wethouder Jongsma, volstrekt onnodig. Uiterlijk
ver een maand is er zekerheid. Gedeputeerde Staten hebben op 2
ktober een verklaring van geen'bezwaar afgegeven. De inspecteur
an de volksgezondheid en milieuhygiëne, dr. H. Copier, heeft vanaf
ie datum dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. Gaat hij niet
kkoord, dan zal hij een schorsingsverzoek indienen bij de Raad van
tate. Dan is binnen veertien dagen, derhalve half november, de ko-
el door de kerk. Wethouder Jongsma stelt pp het ogenblik echter
lies in het werk om dat te voorkomen. „De inspecteur wil nog rnet
ie praten. Hij heeft de indruk gegeven dat we niet bij voorbaat
ansloos zijn".
Waar het om gaat is dat de inspec-
ur bepaalde garanties vraagt van

e gemeente. Een aantal zekerheden
mtrent vermindering van de geluid-
nder van het circuit. Want zoals het
u gaat wenst de inspecteur niet te
nticiperen op l januari 1988, als de
aces op het circuit moeten voldoen
an de eisen van de wet geluidhinder.
Het verwijt van verscheidene ko-
ers dat de gemeente de gang van za-
en had kunnen voorzien en gewoon
iet de kopers heeft gespeeld, wijst
ij verontwaardigd van de hand.
Voor Groot Kijkduin gaf de provin-
e wél een verklaring van geen be-
waar. Maar bij de Van Lennepweg
erd opeens gezegd: nou anticiperen
e niet meer. Hoewel de Van Lennep-
eg nog verderweg ligt. Als de pro-
ncie een uitzondering had willen

laken voor de Grand Prix, wat ie-
ereen adviseert, dan zijn we er.
aar we doen nu onze uiterste best

e inspecteur de verlangde garanties
geven, zodat hij niet in beroep

aat. Het zal niet eenvoudig zijn.
laar we hebben de hoop zeker nog
iet opgegeven".

irief
Inmiddels heeft het gemeentebe-
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stuur op 11 oktober een brief ge-
stuurd aan de kopers van de Slokker-
woningen, waarin de betrokkenen op
de hoogte worden gesteld van de
laatste ontwikkelingen. Daarin
wordt meegedeeld dat de provincie
de gevraagde verklaring van geen be-
zwaar heeft afgegeven en de bouw-
vergunning voor de 33 woningen aan
de Van Lennepweg kan worden ver-
leend..Echter ook dat de inspecteur
van de volksgezondheid en milieuhy-
giene aan de voorzitter van de Raad
van State het verzoek kan doen de
beslissing van Gedeputeerde Staten
te schorsen. In dit geval kan nog niet
met de bouw worden begonnen.

Burgemeester en wethouders ver-
melden ook het initiatief van één van
de kopers, de heer A. A. Grimberg om,
mede naar aanleiding van de laatste
brief van de Adviesgroep Van der
Roest b.v. (in opdracht van bouwer
Slokker) een vereniging van huiseige-
naren op te richten. In deze laatste
brief namelijk vraagt de adviesgroep
de kopers toestemming voor het op-
nieuw verschuiven van de peildatum
van l november als blijkt dat, buiten
de schuld van bouwer Slokker, nog
niet met de bouw kan worden begon-
nen. Sommige kopers waren bang
dat het een gebed zonder eind gaat
worden, waarbij ze al die tijd in onze-
kerheid verkeren of het huis er nu wel
of niet komt. Ook bestond de vrees
dat men aan het contract vast zou
zitten als men er eventueel van af zou
willen zien, en misschien zou moeten
opdraaien voor renteverlies. Al die
vragen waren voor de toekomstige
bewoners voldoende aanleiding om
een vereniging van huiseigenaren op
te richten.

een hele stap. Sommigen hebben hun
vakantie opgegeven, een baantje ge-
npmen. Je moet sparen voor een
nieuwe inrichting. Je hebt een be-
paald leven opgebouwd en dat wil je
eigenlijk zo houden. Maar je beseft
wel datje een flinke last op je neemt.
Alleen: als je nou alles goed pver-
dacht hebt en het lijkt er dan einde-
lijk toch van te komen dat je na vijf-
tien jaar op een flat naar een vrij huis
kunt verhuizen, dan is het wel een
domper als je hoort dat het nog lang
kan duren. Dat gevoel van blijheid,
dat is weg. Wie je ook spreekt: ieder-

een is er de hele dag mee bezig. Zelf
ben ik er nog altijd van overtuigd dat
het door saat.

Het moet doorgaan. Ik
ben van plan een brief te schrijven
aan de koningin - en reken maar dat
die antwoordt! Kijk, ik ben geen
voorstandster van het circuit. Maar
wij Zandvoorters storen ons er niet
aan. We zijn er aan gewend. En wij
willen gewoon dat leuke eengezins-
huis. Straks zie ik de tuin! En de
krant op de deurmat liggen. Dat ga ik
filmen. Die huizen, die moeten er ge-
woon komen!"

nadelen van het plan worden belicht,
evenals de financiële haalbaarheid

Historie
Een plan voor bebossing van het

duingebied bij het circuit en ten
noorden van de Keesomstraat werd
al in 1974 ingediend door het inge-
meursbureau ..Oranjewoud", dat di-
verse vestigingen heeft in ons land.

Dat plan werd opgesteld op initiatief
van de VVD-fractie, die wel weer wat
bos wilde hebben nadat het fraaie
dennenbos nabij de Vijverhut ten of-
fer was gevallen aan de vraatzucht
van de dennenscheerder. Deze den-
nen waren in de crisisjaren aange-
plant. Maar feitelijk horen ze daar
niet thuis. Volgens Staatsbosbeheer
komt een den nooit binnen vier kilo-
meter van zee tot ontwikkeling. De
boom groeit wel, maar wordt niet

„ krachtig. Daardoor waren deze den-
nen ook gevoelig voor de dennen-
scheerder. Op zeker moment ging de
scheerder dan ook in de aanval. Er
werden vangstammen neergelegd,
waarmee men de zaak nog even kon
rekken. Maar ten slotte ging het den-
nenbos toch voor de bul.

Dennen zullen er dus niet opnieuw
worden geplant. Wel zomereiken,
abelen, esdoorns en berken. Het zal
een recreatiebos worden, dat vrij toe-
gankelijk is voor het publiek. Voor-
dat de Zandvoorters m een echt bos
kunnen wandelen zal er wel een tien-
taljaren verstreken zijn, verwacht m-
genieur Wertheim. Bomen groeien
maar langzaam bij de kust en boven-
dien is het verstandig niet te grote
bomen te kopen, omdat ze zo vroeg
mogelijk moeten wennen aan het
zeekhmaat.

Hij heeft zich er altijd erg voor inge-
zet en hoopt ten zeerste dat het nu,
na al die jaren praten, van de grond
komt. Een belangrijke factor is dat
het rijk nu veel positiever staat te-
genover bosaanleg dan een aantal ja-
ren geleden.

Overigens is hij van mening dat
Zandvoort echt met zo groenarm is

als menigeen denkt. „In verhouding
tot andere kustgemeenten zoals Kat-
wijk, Wijk aan Zee, Egmond, zijn we
redelijk groen Elk jaar planten we
zo'n driehonderd bomen. Deels na-
tuurlijk ter vervanging.

Er sneuvelen
heel wat bomen door iepziekte, gas,
vernieling. Maar we zijn toch aardig
gevorderd met boomaanplant nch-
ting zee. En als het nu ook nog gaat
lukken met het bos, dan zou ik dat
geweldig vinden!

Een kaartje van de voorgenomen bosaanplant: circa 33 ha. ten noorden van
de Keesomstraat, circa 28 ha. bij het circuit met aansluitend nog eens 3.5 ha.
nabij de Vijverhut.

Spanning
Eén van de kopersfamilies, de heer

en mevrouw J. Klabou uit de Kee-
somstraat, vindt al die beroering
over dat contract toch wel enigszins
overdreven. „Natuurlijk zitje er niet
aan vast. Ik denk dat de meeste men-
sen niet goed lezen. „Er zijn trouwens
genoeg flatbewoners in Zandvoort
die graag naar zo'n eengezinshuis
willen gaan. Dus dat is geen punt.
Maar spanning, die is er wel", zo geeft
mevrouw Klabou toe. „Het geeft on-
rust in je gezin, de aardigheid is er af.
Je moet nu gewoon maar afwachten.
Voor de meeste mensen is het toch

ZANDVOORT
Mary Dalmeijer-Heck behoort

tot het soort mensen, dat zich
niet gauw zal vervelen. Vroeger
kreeg ze daar ook weinig gele-
genheid voor in haar drukke ge-
zin met vier kinderen en toen die
eenmaal de deur uit waren, zat
ze niet bij de pakken neer. Ze
had altijd belangstelling voor
kunstnijverheid en toen boven-

dien het kantoor van haar man
uit huis verdween, kreeg ze ein-
delijk de gelegenheid zich m
haar hobbies te gaan verdiepen:
Hindelopen schilderen, glas gra-
veren, kantklossen en borduren.
Op deze manier werd een waar-
devolle dimensie aan haar be-
staan toegevoegd, die haar veel
voldoening geeft.

Maty Dalmeijer-Heck

„Waarom ik speciaal deze din-
gen ben gaan doen? Eén van de
voornaamste redenen is, denk ik
wel, dat ik het ontzettend leuk
vind om mijn kinderen en klein-
kinderen zelfgemaakte ca-
deautjes te geven. Dat geeft veel
meer voldoening dan om zomaar
naar een winkel te stappen en
iets te kopen. Dit is veel persoon-
lijker en leuk om te bewaren, dan
kunnen ze later zeggen: kijk, dat
heeft mijn oma speciaal voor mij
gemaakt. Ik zorg er ook altijd
voor dat het cadeau iets met het
kind zelf te maken heeft, hun ini-
tialen zijn er bijvoorbeeld in ver-

werkt, of hun sterrebeeld, zodat
het nooit voor iemand anders be-
doeld kan zijn.

Ja, ik heb altijd wel belangstel-
ling gehad voor kunstnijverheid,
ook vroeger, ik had best naar de
kunstnijverheidsschool willen
gaan, maar daar is nooit iets van
gekomen. Waar ik mee ben be-
gonnen? Nou, ik ben ondermeer
een cursus Hindelopen schilde-
ren gaan volgen en als zoiets je
echt pakt, dan ga je daarin ver-
der. Met dat Hindelopen schilde-
ren is het natuurlijk zo dat daar
vaste ideeën en technieken voor
bestaan, maar ik vind het het
leukst om dat vrij te interprete-
ren, om zelf de kleuren uit te zoe-
ken en er iets persponlijks in te
leggen. Verder was ik op m'n ei-
gen houtje begonnen met glas
graveren, maar later heb ik ook
daarin een cursus gevolgd, om-
dat je dan toch veel leert over
dingen waar je zelf niet op komt.
Bovendien is het heel fijn om met
mensen op zo'n cursus bezig te
zijn, die dezelfde belangstelling
hebben, dan zitje in een sfeer die
enorm stimulerend werkt.

Wat ik nou zoal maak voor de
kinderen en kleinkinderen? Ik
heb bijvoorbeeld voor alle klein-
kinderen een kinderstoeltje met
Hindelopen motieven beschil-
derd. Die stoeltjes zijn echt van
henzelf, er staan allerlei dingen
op die alleen voor hen zijn be-
doeld. Dat leek me leuk, ook voor
later. Voor de kinderen graveer
ik schalen, vazen en dat soort ar-
tikelen van glas of ik borduur een
portret van één van hun kinde-
ren. Ik laat dan eerst een compu-
tertekening maken van een foto.
Ja, die geborduurde foto's heb-
ben iets ouderwets. Ik voel me
ook erg aangetrokken tot allerlei
dingen van vroeger. Je zou bijna
zeggen dat ik het leuk vind om al
die dingen te doen die de mensen
vroeger thuis deden en waar ze in
onze jachtige tijd niet meer toe

komen. Neem nou dat kantklps-
sen, daar moet je echt de tijd
voor nemen en dat doe ik dage-
lij ks een uur, hoewel ik er wel
eens moeite mee heb dat geduld
op te brengen, maar ik doe het
wél.

Of mijn man mijn hobbies kan
waarderen? Ja hoor, hij heeft er
zelf ook belangstelling voor en
hij assisteert me soms zelfs, bij-
voorbeeld als er een achtergrond
geverfd moet worden, dan doet
hij dat.

Ik kan wel zeggen dat het me
ontzettend veel voldoening geeft
om iets te produceren, echt veel
meer dan wanneer ik koffie-
kransjes hield met andere da-
mes. Dat vind ik alleen maar zon-
de van m'n tijd."

Het circuit
Het circuit laat de gemoederen niet

met rust. De meningen zijn verdeeld
en men weet niet Roecl wat men er
mee aan moet. Bij zo'n grote werk-
loosheid gaat het er niet meer om of
het blijven mag of weg moet Het is
een onderdeel van de economie, mis-
schien groot of klem. maar wel be-
langrijk. Het verschaft honderden
wellicht duizenden mensen direct ol
indirect werkt. Geen computer kan
dat uitrekenen. Als al diegenen die er
iets mee te maken hebben - ook voor-
en tegenstanders - om de tafel gaan
zitten en kalm en zakeli]k alle proble-
men bespreken en eikaars mening
respecteren, clan moet er een oplos
sing mogelijk zijn dat niemand er last
of nadeel van heeft en bet voor de
werkgelegenheid behouden bhitt

J.L G Niessen
Zandvoort
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FAMILIEBERICHTEN

r
§ Wij zijn blij
? we/ de geboorte van
l onze zoon ( .

l Torn
& op zondag 14 oktober.
§ MARGA en ARJAN
§ DE BOER
§

X

Rektifikatie
Na ei n K'vt ' ii van /nri;. is op (i oklobc'r van ons
lu't'nm.'U''an. on/t ' schuoimisU'i en t an te

Maria Jacoba Visser-MolcMiaar
\vcdu\\c1 van Wilicm Yissrr

op de leeltijd van 7.1 jaar.

Namens ons al len:
K Kerkman

Haai leni . 10 oklobei 1984
Hui /en .1.\dio.s"
Chui-ehiü- laan :!.i

Cdnespoiulenlie-adii 's
Vondel laan 1. 1ÜI-U DA /undyoorl

De iTi 'mntH'pli ' fhtinhi ' td heeft plaatsgevonden in
het eu'mati i i 'Hiin ..Velsen" te Dnehuis-Westerveld.

Bedroefd om x.ijn onverwacht hcenRaan, maar
dmikhuar voor het vele goeds wat hi j voor ons heeft
betekend hebben wi j afscheid moeten nemen van
mi jn lieve1 man, on/e zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

Jan Jacob Spiers
Geboren l november 1901.

J Spiers-Paap

A. E. Spiers
A. W Spiers
E. M Spiers-Brossois
J. J. Spiers

J. J Loos-Spicrs
R. Loos

I. N. R. L. Peetoom-Spicrs
A. Peetoom

Kleinkinderen en
achterkleinkind

Zandvoort. l (i oktober 1984
C. v.d. Werfstraat 6
De overledene is opgebaard in de rouwkamer aan
de Poststraat 7 te Zandvoort. alwaar gelegenheid
tol afscheidnemen, donderdag van 16.00 tot 16.30
uur en van 19.00 tot 19.30 uur.
De crcmatieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 19 oktober om 14.30 uur in het crematorium
Velsen te Dnehuis-Westerveld.
Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot con-
doleren m één der ontvangkamers.
Geen bezoek aan huis.

Ingang Hotel Bouwes
Badhuisplein 7-2042 J B Zandvoort

Holland
Tel. 02507 -1 21 44

Wegens veel succes
zal de

BRAZILIAANSE GROEP

Tanga
nogmaals optreden op de

zondagen 21
en 28 oktober

tussen 23.00 en 02.00 uur.

IfcJo bromet mode

NU
alléén gevestigd

in de

HALTESTRAAT

18
Zandvoort - Tel. 02507 -1 78 78

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 - 2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Ook voor opbaring in het uitvaartcentrum
Tel. 1 5351 of 023-33 19 75

AANBIEDING
DEZE WEEK:

SKIL
VLAKSCHUURMACHINES
met stofzak van 209.- voor ..

zonder stofzak van 189.-voor

159.
139.

Tevens deze week in onze houthandel
20% KORTING op WITTE PANELEN

Dit alles bij:

Ijzerhandel H. ZANT VOORT
Swaluëstraat 7 - Zandvoort

Drukkerij Oudt te Zandvoort is op zoek naar een part-time

administratief
medewerk(st)er
Vooralsnog gaat het om een dienstverband van 15 uur per week,
verdeeld over 5 werkdagen. De werkzaamheden bestaan globaal
uit:

« het bijhouden van een eenvoudige boekhouding,
• het faktureren,
« de verzorging van de korrespondentie,
• het telefonisch te woord staan van opdrachtgevers,
« diverse eenvoudige administratieve werkzaamheden.

Wij eisen van de kandidaten uiteraard typevaardigheid en een
behoorlijke praktische ervaring. Schriftelijke reakties kunnen
gericht worden aan de direktie van

Drukkerij Oudt
Achterweg 1 / Postbus 23/2040 AA Zandvoort

TE HUUR:

gemeub.
kamer

Tel. 1 51 82
na 19.00 uur.

TE HUUR AANGEB.:

apparte-
ment

max. 2 personen,
800.- all-in

Tel. 173 85

Restaurant

La B erg e r ie
Haltestraat 32a - Zandvoort
Tel. 02507-V68 91

Geopend vanaf 18.00 uur.

KLEIN, GEZELLIG
SPECIALITEITENRESTAURANT

Nieuwe gerechten op onze menukaart, o.a.:
PALING IN WITTE WIJNSAUS 27.50
STRUISVOGELBIEFSTUK 27.50
KALFSZWEZERIKMET
CHAMPIGNONROOMSAUS 32.50
HAZERUG EN FAZANTMET UITGEBREID
WILDGARNITUUR vanaf 29.50

Informeert u ook eens naar onze mogelijk-
heden voor besloten party-diners

v.a. Wpersonen.

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507- 1 88 121 1 5705

HINDERWET

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken, gelet op de Wet Algemene Bepalin-
gen Milieuhygiëne, bekend dat op
7 augustus 1984 bij hen is ingekomen een
aanvraag om een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten en in werking
hebben van een café- restaurant, gelegen
aan de Kosterstraat 5 te Zandvoort.
De op de aanvraag betrekking hebbende
stukken liggen van 17 okfober 1984 tot 17
november 1984 voor een ieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, afd. Algemene Zaken,
Swaluëstraat 2 te Zandvoort, op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden ver-
kregen. Voorts liggen de stukken ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg
34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen
tot 19 oktober 1984 schriftelijk bij ons colle-
ge worden ingediend.
Een ingekomen'bezwaarschrift zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd. Desge-
wenst kan degene, die een bezwaarschrift
indient, verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot
één week voor 17 november 1984 mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan te-
vens gelegenheid wordt gegeven tot een ge-
dachtenwisseling over de aanvraag tussen
het bevoegd gezag, de aanvrager en de
overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op
het volgende: degene die op de hierboven
omschreven wijze bezwaren hebben inge-
bracht en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest, zal in de gelegenheid worden gesteld
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in
te dienen.

Zandvoort, 16 oktober 1984. '
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H. Merts. H. Machielsen.

PRIMEUR
in

HOTEL IEPENHOVE
Hartenlust4- Bloemendaal

Bruidsparen die in Hotel lepenhove
hun receptie en diner gaan geven,

biedt Hotel lepenhove tijdens het diner
een geheel verzorgd entertainment aan,

wat zal bestaan uit een wervelend en
begoochelend optreden van

Mr. Jack - magie entertainer.
Ook bieden wij deze primeur aan

bij diners vanaf 25personen.

Men kent ons
als de beste.

Tel. 023 -25 83 01

50 gulden
Als u ons deze winter kut komen,
zorgen wij voor een stevige premie.
Van maar liefst 50 gulden per man per dag.
Typisch de winterschilder weer!

ONBEPERKT

pannekoeken eten
5.-

van 12.00 tot 17.00 uur.
Boulevard Barnaart8-20-Zandvoort

Tel. 02507 -1 43 01

jrvo *̂̂ o-"̂ o-x^oJr*o-M^o^<^o><^>'r*O"

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zfjn.
Haltestraat 16-
Tel.02507-1 6204
Zondags gesloten.
's Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

GRAVED LACHS, een heerlijk gekruide
Zweedse zalmspecialiteit,
DAGELIJKS VOORRADIG.
Nieuw in ons assortiment:

soepen, sauzen, crèmes en patés.
De beste kwaliteit, nog niet geëvenaard?

LEVENDE KREEFT EN OESTERS ££jj
UIT EIGEN HOMARIUM

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

522!!**
DINER-DANSANT

ledere ZATERDAG AVON D met
JOHIMSHEPHERD

ledere ZONDAGAVOND met
RINUS VAN GALEN

Óók vrijdag-, zaterdag- en zondagavond

JAVAANS BUFFET
waar u onbeperkt kunt tafelen voor

27.50 p.p.
en kinderen tot 12 jaar 15.- p.p.

WEET U dat BOUWES HOTEL voor
IEDEREEN betaalbaar is?

MOSSELEN tegen prijzen waar u niet voor
thuis hoeft te blijven 15.- p.p.
incl. sauzen en stokbrood.

Badhuisplein 7 - Zandvoort
Tel.02507-1 21 44

KEUR en ZOON
SCHILDERWERKEN

ZANDVOORT - TEL. 02507 - ï 56 02

Club „Le Dauphin"
(Dolfirama, Zandvoort)

Burg. v. Fenemaplein 30 - Tel. 02507 -1 57 41

Zaterdag 20 oktober, 20.00 uur:

gezellige dansavond
voor alleenstaanden

(boven 30 jaar)
VRIJ ENTREE

bar - bisf ro-
?

J

VISSPECIALITEITEN
VISFOIMDUE, geserveerd met:

tong f i/et
scholfilet
kabeljauw
ocean sticks
garnalen

kreeftesaus
Hollandaisesaus
ravigottesaus
whiskysaus
gem. salade
Franse frites

f 32.50 p.p. (min. 2 pers.)

Gamba's v/d grill (schoon) 35.-

Zeetong, ravigottesaus 33.-

Kabeljauw, kreeftesaus 25.-

Noorse zalm, toast 25.-

VLEESSPECIALITEITEN

Kikkerbillen 15.00

Spare ribs 20.00

Lamsstoof potje 22.50

Kalfs T-bone steak 32.50

American prime beef 32.50

Tournedos, Roquefortsaus . .32.50

Petitfondue 23.50

Holl. kogelbiefstuk,
champignons 23.50

haltestraat 21

JL

zandvoort

tel. 02507.18619

X

DALMEIJER, WOLFF & Co.
ACCOUNTANTS

DALMEIJER, WOLFF & Co., accountants, zoekt op korte
termijn voor 4 middagen per week een geroutineerde

DATATYPISTE m/v
Wij werken in een klein teamverband en bieden een goede
salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan ons kantoor,
Passage 9,2042 KS Zandvoort.
Ook kunt u ons voor inlichtingen bellen: 02507-17808.

OP 27 NOVEMBER 1984 EN OP
l MAART 1985 STARTEN WIJ EEN NIEUWE OPLEIDING

VOOR HET DIPLOMA ZEKENVERZORGING

De eerste twaalf weken van de opleiding ziekenverzorging zullen bestaan ujt',
theoretische en praktische scholing. Daarna ga je werken in een van onze .
verpleeghuizen en duurt de opleiding nog 2 jaar. Het salaris bedraagt
f 1.408,- bruto per maand.
Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je in het bezit te zijn van één:-"
van de volgende diploma's:
. MAVO-3 of MAVO-4
• Lager Beroepsonderwi|s waarbij examen is afgelegd in minimaal 2 theorie-'

vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau
.B.V.B.-1
• Verzorgingsassistente

of een oyergangsbewiis van het 3e naar het 4e leerjaar in het hoger
onderwijs. ,

Leeftijd van 17 t/m 21 jaar.

Er wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, wat
betekent dat je na het behalen van je diploma als ziekenverzorgende in
dienst kunt blijven.

Er is een aantal kamers voor interne huisvesting beschikbaar.

Stuur je sollicitatiebrief aan de Stichting Verpleeghuizen Amsterdam,
afdeling Personeel & Organisatie, Plein '40-'45, no. 10', 1063 KR Amsterdam.

Stichting Verpleeghuizen Amsterdam

9/11
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Verlies brengt TZB
hu al in problemen

ZANDVOORT - Gezien het
ertoonde spel in de wedstrijd
an zondag zal TZB uit een an-
er vaatje moeten tappen wil het
iet in grote moeilijkheden ko-
aen. Het niveau van het voetbal
s dermate zwak dat het ergste
evreesd moet worden. Tegen
/VH kwamen de Zandvoorters
olstrekt niet in hun spel en de
;-l nederlaag drukt TZB verder
n de onderste regionen.
Door onvoldoende wegwerken in

e defensie kreeg VVH in de ope-
mgsminuten de kans om te scoren
n Marcel Cabri werd kansloos ge-
asseerd, 0-1. TZB was geheel aange-
lagen en kon niet één goede aanval
ipzetten. Daardoor werd het een zeer
natig duel waarbij TZB in het geheel
iet gevaarlijk is geweest. Vele over-
redingen aan beide kanten met even
iovele onnodige reacties richting
icheidsrechter, maakten het spelpeil
ir niet beter pp.
VVH kreeg in de twintigste minuut

,e tweede kans en dat was opnieuw
^ak. En goede aanval over rechts
;erd gevolgd door een voorzet en de
opbal verdween onhoudbaar in het
oei, 0-2. TZB probeerde het spel in
anden te nemen, maar met te lang

|pel bereikten zij niets daar dat te
'eel balverlies opleverde. De combi-
atie werd onvoldoende gezocht en

daardoor kon VVH gemakkelijk o ver-
eind blijven. In de voorhoede moest
het te veel komen van Ron Zwemmer
die het wel probeerde, maar te weinig
steun kreeg. In de eerste helft viel
slechts één knap schot te noteren
van Fred Keur maar de Haarlemse
doelman stond op de goede plaats.

In de eerste fase van de tweede
helft heeft VVH volop mogelijkheden
gehad de strijd definitief te beslissen.
Marcel Cabri kon echter door twee-
maal goed ingrijpen verdere schade
voorkomen. Onverwachts werd TZB
toch gevaarlijk toen een voorzet van
Fred Keur door Willem Koning knap
werd ingekopt. De warrig leidende
scheidrechter keurde om onbegrijpe-
lijke redenen het doelpunt af.

Het was slechts een kleine opleving
van de wedstrijd. VVH moest terug
en zich uitsluitend beperken tot uit-
vallen, die zeer gevaarlijk waren. De
Zandvoortse verdediging kwam wel
in moeilijkheden en had geluk dat de
afwerking van de gasten niet zuiver
was. Tien minuten voor net emcte
keerde de spanning toch nog terug
toen Wilham Rubeling goed doorzet-
te en de VVH-doelman het nakijken
gaf. De laatste minuten had toen een
geweldig offensief van de boys moe-
ten worden, doch er zat geen lijn in
het spel en VVH kon zeer eenvoudig
het einde halen en met twee punten
de kleedkamer opzoeken.

(Meeuwen en Vogels doen
ntiets voor elkaar onder
ZANDVOORT - In een niet

loogstaande maar wel spannen-
partij voetbal heeft Zand-

oortmeeuwen zich gedeeltelijk
.erevancheerd voor de nederlaag
an vorige week. Tegen het onge-
lagen Zeevogels kwamen de
iandvoorters niet verder dan
•en 1-1 gelijkspel.

Zandvoortmeeuwen kwam vlot uit
3e startblokken door direct ten aan-
al te trekken. Dat leverde al snel een
rij e trap op die door Frans Post rich-
;mg bovenhoek werd gezonden. Met
en katachtige reactie voorkwam de
,eevogels-doelman Kleybroek een
belpunt. Het offensief der Meeuwen
Juurde voort en daaruit ontstonden
mige hoekschoppen, die niet het ge-
•enste resultaat brachten. Toch
:wamen de Zandvoorters na tien mi-
huten op een 1-0 voorsprong toen
porbert Visser, Frans Post aanspeel-
de. Deze knalde op schitterende wijze
raak.
^ Het overwicht zakte direct na deze
Ifeffer en Zeevogels kon het initiatief
jvernemen en dat bracht al snel de
telijkmaker op het scorebord. Een
'oorzet van rechts betekende een ge-
,eel vrij veld voor de Zeevogels-spits,
ie niet aarzelde en raak scho'ot.
rotesten van Zandvoortmeeuwen
•egens vermeend buitenspel werden
iet gehonoreerd. De gasten behiel-
len het overwicht maar vleugelver-
ledigers Ed Vastenhouw en Chris
ongbloed gaven de voorwaartsen
een enkele kans, daarmede goed bij-
estaan door Richard Kerkman en
ians Schmidt.

Het slot van de eerste helft was
voor Zandvoortmeeuwen, dat een
kopbal van John van der Zeijs net
over zag gaan. Zeevogels besloot een
counter met een schot dat net naast
ging. De tweede helft gaf opnieuw
een begin te zien met aanvallend
voetbal van Zandvoortmeeuwen.
Daaruit enige hoekschoppen die
niets opleverden. Met verrassend
goede en snelle uitvallen trachtte
Zeevogels gevaarlijk te worden maar
werd al op het middenveld gestuit
door hardwerkende spelers Frans
Post en Rob Buchel. Met Steef Water
in de ploeg voor Rob Verstraten pro-
beerde Zandvoortmeeuwen alsnog
tot de winnende treffer te komen.
John van der Zeijs gleed in kansrijke
positie onderuit en een schot van
Rob Buchel werd gestopt. Ook een
scnmmage voor het Zeevogels-doel
kon niet tot succes worden omgebo-
gen.

Zeevogels was eenmaal gevaarlijk
bij een uitval en toen moest Zand-
voormeeuwen aan de noodrem trek-

. ken om schade te voorkomen. De toe-
gekende vrije trap smoorde in de
Zandvoortse muur. De badgasten
kwamen het dichtst bij een treffer
toen John van der Zeijs de doelman
passeerde maar het leder op de paal
knalde. Met het verstrijken der minu-
ten kwam Zeevogels meer aan bod en
zette aan voor een slotoffensief. In de-
ze fase toonde Ed Steffers echter zijn
kwaliteiten en moest Chris Jong-
bloed-eenmaal op de doellijn redding
brengen. Ondanks verwoede pogin-
gen van beide teams bleef de strijd
onbeslist, hetgeen gezien het spel-
beeld de juiste uitslag was.

l
(Advertentie)
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ROLLUIKEN - RAMEN - ZONWERING - DEURENl
[\BO-cursus

ZANDVOORT - De Zandvoortse
iportraad wordt wederom in de gele-
enheid gesteld om een Algemene
lasis Opleiding te verzorgen. Bij vol-
loende belangstelling gaat de ABO-
ursus in februari 1985 van start en
al worden gehouden in het Gemeen-
chapshuis aan de Louis Davids-
traat. De ABO-cursus is bedoeld
oor mensen die iets in een bepaalde
ak van sport doen of willen gaan
ioen. De opleiding is niet gebonden
an een bepaalde tak van sport en
ericht op aspecten die in alle vor-
len van leiding geven in alle takken
an sport voorkomen en is tevens een

noodzakelijke ondergrond voor elke
tramings- of rekreatiesportleidersop-
leiding.

De ABO-cursus valt uiteen in twee
delen nl. een onderdeel ..leiding ge-
ven" en een onderdeel „sportgezond-
heidsleer". Wil men verder gaan in
een sport dan is de cursus voor elke
vervolgopleiding een vereiste. Leden
van Zandvoortse verenigingen, die
ouder zijn dan zestien jaar, kunnen
zich voor vijftien november aan-
staande opgeven via de secretaris
van de vereniging of rechtstreeks bij
R.H. de Boer. secretaris van de
Sportraad Zandvoort, Raadhuisplein
4. Aanmeldingsformulieren zijn bij
het secretariaat van de Sportraad
verkrijgbaar.

Subsidieproblemen voor verenigingen
ZANDVOORT - De m de

sportraad behandelde punten
betroffen voornamelijk de finan-
ciele zaken van de verenigingen.
Zo had het één met het ander te
maken. Het punt bezuinigingen
in de sport had alles gemeen met
de aanvragen van Afafa en de
schietvereniging „De Vrijheid"
om subsidie. Er werd niet eens
fel gediscussieerd daar de verga-
dering het er wel over eens was
dal de verenigingen met de rug
tegen de muur staan. Een kor-
ting van 5% op de subsidies, die
de gemeente de verenigingen in
het vooruitzicht stelt en een gro-
ter wordend aantal verenigingen
dat mee wil delen maakt, dat er
voor de reeds gesubsidieerde
verenigingen steeds minder
overblijft.

Waarnemend voorzitter Jaap

Brugman kon dan ook niets an-
ders concluderen dat aan burge-
meester en wethouders een brief
geschreven moest worden waar-
in duidelijk wordt gemaakt dat
de verenigingen het water tot
aan de lippen is gestegen. „De
gemeente heeft veel investerin-
gen gedaan met de nieuwbouw
van sportaccommodaties, maar
de laatste twee jaar is er niets
meer gedaan. Door korting van
de subsidies worden de flnancie-
le middelen kleinei", zei Brug-
man. Ondanks de geldproble-
men ging de vergadering er mee
akkoord dat de subsidie-aanvra-
gen gehonoreerd moesten wor-
den. Maar wel moet burgemees-
ter en wethouders duidelijk ge-
maakt worden dat dit geld er-
gens anders vandaan gehaald
wordt.

VIER MAN ABSENT
(Foto. Frans Jongen i

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB
osv
Hollandia
WFC
Zeevogels
Vitesse '22
SVW'27

6-12
5-10
5- 8
5- 7
G- 7
G- 5

Vierde klasse KNVB zaterdag
Aalsmeer 5-7
Zandvoort'75 G-7
DSC'74 6-7
Alüus 4-6
SCZ'58 4-5
Halfweg 5-5
RCH 5-5

Tweede klasse H VB
Onze
Gezellen G-12
BSM 5- 8
EHS G- 8
Spaarnevogels G- 7
DSC'74 G- 7
VVH G- G

Zandvoortm 5- 4
ADO'20 G- 4
HBC 6- 4
Rapiditas 5- 3
Zilvermeeuwen 5- 2
VIOSW G- O

De
Kennemers 5-5
De Spartaan 4-4
DVVA 4-3
Sporting Zuid 5-3
Hoofddorp 5-1

Heemstede G- 6
Schalkwijk G- G
Vogelenzang6- 3
CBS G- 3
Alhance 5- 2
TZB G- 2

Hong
zegereeks voort

Door invallers verzwakt Z'75
behaalt moeizaam gelijkspel

ZANDVOORT - Ondanks de
handicap dat Zandvoort'75 vier
eerste elftalspelers door blessu-
res en vakanties moest missen
werd in de strijd tegen DVVA een
1-1 gelijkspel behaald. Het was
een matige partij waarin duide-
lijk te zien was dat de Zandvoor-
ters enige spelers misten daar
het ritme zoek was en het goede
spelpeil van vorige wedstijden
niet gehaald kon worden. Door-
dat de mede-koplopers eveneens
punten verloren neemt Zand-
voort'75 een gedeelde eerste
plaats op de ranglijst in en dat is
een duidelijk betere positie dan
vorig seizoen.

Na zes competitiewedstrijden
klaagt trainer Gerard Nijkamp dan
ook niet over de resultaten: „Het
ging vandaag niet zo best als in voor-
gaande wedstrijden, maar als je vier
man mist dan moet je met invallers
gaan improviseren en is de eenheid
wat weg. Met dit gelijkspel mogen we
niet ontevreden zijn, maar vorige
week hadden we een punt meer ver-
diend", aldus Gerard Nijkamp.

Het waren de Amsterdammers die
direct in de aanval gingen, doch een
afmaker bezat DVVA niet. Zand-
voort'75 kwam enige malen snel uit
de verdediging en bij een vrije trap
van Bob Brune kopte Jeroen Turken-
burg fraai in, maar even fraai werd de
bal door doelman Van Aken gestopt.
Even later kwam DVVA op voor-
sprong, toen Felderhoff een verdedi-
gingsfout koelbloedig afstrafte, 0-1.
Een minuut later was het bijna gelijk
na een kopstoot van Rob Gansner,
waarbij de doelman de bal nog juist
tot hoekschop kon verwerken. Zand-
voort'75 werd wat sterker en stelde
alles in het werk de gelijkmaker te
forceren. Een hoge voorzet van Rei-
nier Kreuger zorgde voor paniek in
de Amsterdamse afweer maar geen
der Zandvoorters was ter plekke om
de bal het laatste zetje te geven.

Gelijkmaker

Lions teams
stellen teleur

HILLEGOM - De Lions teams
moesten deze week opnieuw met ne-
derlagen genoegen nemen. De heren
hadden geen verweer tegen SDO dat
eenvoudig een zeer grote zege op-
bouwde, 108-75. De Zandvoortse da-
mes leden een onnodige nederlaag te-
gen LC Players, 41-39.

Lions heren hebben een gevoelige
nederlaag geleden die vooral door te
zelfzuchtig spel tot stand kwam.
SDO speelde een felle man to man en
daar stelde Lions te veel gedribbel
met de bal tegenover in plaats van de
bal rond te spelen. Hierdoor werd
veel balverlies geleden wat resulteer-
de in vele simpele punten voor SDC.
Aanvallend kwam Lions nog wel tot
succes gezien de vijfenzeventig pun-
ten, maar SDO profiteerde zeer be-
kwaam van het balverlies van Lions.
Blijft Lions geconcentreerd spelen
dan is er toch wel verlies, doch een
verschil van drieëndertig punten
wordt het zeker niet en kan je spre-
ken van een redelijke wedstrijd wat
weer goed is voor het zelfvertrouwen.
Coach Ton Crabbendam: „Van zo'n
wedstrijd word je doodziek. Je zit te
schreeuwen dat het anders moei
maar het gaat niet en dan kom je niet
meer aan coachen toe".

Dames
In een gelijk opgaande partij heeft

Lions onnodig verlies geleden tegen
een zeker niet beter LC Players. Het
liep niet bij Lions dat vooral moeite
had met het opzetten van de aanval-
lers. Er was te weinig beweging en
mede door een knap afstandsschot
van LC Players konden de Zand-
vuortsen geen afstand nemen. Rust
23-23.

In de tweede helft heeft Lions tot
aan de zestiende minuut een voor-
sprong maar het te statische spel
werd noodlottig, 41-39. Thea Rein-
ders, die 16 punten scoorde en Jac-
queline Paauw, goed voor tien pun-
ten waren de enige lichtpuntjes in de-
ze partij. Coach Olaf Vermeulen: „We
kunnen veel beter maar het loopt to-
taal niet. Na vier wedstrijden slechts
één overwinning, daar moet wat aan
veranderen".

In een periode dat DVVA weer
greep op de wedstrijd had gekregen
kwam Zandvoort'75 onverwachts op
gelijke hoogte. Een gave voorzet van
Jeroen Turkenburg werd door
DVVA-verdediger Eigenhuis in eigen
doel gewerkt, 1-1. De tweede helft
was nauwelijks begonnen of DVVA
had bijna opnieuw in eigen doel ge-
schoten maar de doelman kon tijdig
ingrijpen. Hierna was de goede wil er

bij de badgasten maar het samenspel
verliep te stroef en DVVA kon de
strijd gemakkelijk in handen nemen.
De Amsterdammers konden echter
niet van de zwakke dag van de Zand-
voorters profiteren.

De gastheren
kwamen nog eenmaal via Reinier
Kreuger dicht bij een treffer en de
DVVA-doelman moest gestrekt naar
de hoek. Aan de andere kant kwam
Zandvoort'75 goed weg bij een kop-
bal tegen de lat.

„Ondanks de invallers toch een
punt, als we ons kunnen handhaven
tot de winterstop en elke week wat
punten pakken, dan kunnen wc aar-
dig meedraaien dit seizoen", is de
mening van trainer Nijkamp. De
start is in ieder geval een stuk beter
dan vorig jaar Het zal nu wel wat
moeiluker worden. Mis je een of twee
spelers dan kan je dat wel opvangen,
maar vier of vijf, dat wordt wel wat
veel. Maar als dat opgelost is. clan zal
het wel weer gaan".

HEREN TERUGGEFLOTEN
Foto- Frans Jongen

Magere 0-0 ZHC-dames
ZAND VOORT- In de hockey-

competitie kwamen de Zand-
voortse dames tot een doelpunt-
loos gelijkspel na een zwakke
partij tegen Craeyenhout. De he-
ren trokken naar Noordwijk en
moeten constateren, net als de
dames een week eerder, dat het
daar moeilijk winnen is. Coach
Jeroen Adema: „Nooit geef ik
scheidsrechters de schuld van
een nederlaag maar ditmaal doe
ik dat wel. Met slechte scheids-
rechters heb ik geen probleem
maar met partijdige wel, en de 2-
1 nederlaag was dan ook onver-
diend".

De ZHC dames speelden zondag
ver beneden hun kunnen en behou-
dens de eerste twintig minuten heb-
ben zij steeds onder druk gestaan. In
deze eerste minuten hadden de Zand-
voortsen de beste kansen van de
wedstrijd, maar daarna viel er geen
uitgespeelde mogelijkheid meer te
noteren. Craeyenhout kon na het be-
gin offensief van Zandvoort de strijd
naar zich toe trekken maar door een
goed sluitende defensie werden ook
hier geen mogelijkheden gecreëerd.
Het werd een chaotische wedstrijd
zonder goede combinaties, en doel-
punten bleven voor beide teams een
vrome wens.

Speelster/coach Monique Stok-
mans: „We speelden niet best en
daarom ben ik toch wel blij met hel
gelijkspel".

Heren
De zoveelste nederlaag van ZHC

heeft het vertrouwen van coach Je-
roen Adema in zijn team niet ge-
schaad. „We hebben heel goed ge-
speeld maar tegen zulke scheidsrech-
ters doe je niets. We hebben de pun-
ten hard nodig en de jongens hebben
daar prima voor geknokt. We zijn erg
boos. Maar blijven we dit spelpeil
houden dan gaan we punten pakken,

dat is zeker", aldus de coach.
Zandvoort had de gehele wedstrijd

duidelijk het betere van het spel Met
goede combinaties werd de Noord-
wijkse defensie uiteengespeeld en ten
koste van een strafcorner kon onheil
worden voorkomen. Uit die strafcor-
ner sloeg Dick Nieveld keihard in, de
bal werd gestopt maar de rebound
werd door Olaf van Ekeren algerund,
0-1.

Het hoger geklasseerde Noordwijk
kon totaal geen vat op liet sterke
Zandvoortse spel krijgen en had ge-

luk dat vlak vuor rust een toegewc-
zon strafcorner m een treffer weid
omgezet. 1-1. Na de rust bleel Zand-
voort door goed spel. dat gepaaid
ging met een enorme inzet, de strijd
beheersen Noordwijk kon door een
foutje m de defensie een 2-1 vooi-
bprong nemen maar verder ziin zi] er
niet aan te pas gekomen Zandvoort
overheerste en leek op zijn minst een
gelijkspel uit het vuur te slepen maar
met zeer veel geluk en behulp van de
scheidsrechters kon Noordwitk de
niet verdiende zege binnenslepen

Grote
vliegerwedstrijd

ZANDVOORT - Op zaterdag 20
oktober wordt een grote vliegcnved-
strijd op parkeerterrein ..De Zuid"
gehouden. Inschrijven vooi de wed-
strijd om 10 uur op het terrein De

model van de Uiver DC-2 uit 1934. ra-
diografisch bestuurd door Cor Roc-
lofs uit Haarlem. Hierna volgt de ui t -
reiking van de Uiver-vliegeimedailles
aan de leden van de recente Uiver II
bemanning, of aan een vertegemvoor-
diRer van de KLM

De tijden worden door een centraal
seinbaken aangegeven de eerste
symboliseert de stopplaats Athene
de tweede Bagdad, de derde Singa-
pore. de vierde ALbuiy en de vijlde
Melbournc. De bedoeling is dat men
de vlieger do gehele vhegti]d in de
hand houdt en dus niet uit handen
geelt ol verankert

Bi] liet volbrengen van de
vlicgcrvlucht ontvangt men een Ui-
ver-vhegermedaille: bi] minder ont-
vangt men een Uiver-brevet waarop
staat aangegeven hoeveel uien men
wel heeft voltooid Er zi]n extia pi i ] -
zen voor de mooiste vlieger

deelnemers betalen 15 gulden per
deelnemende vlieger. De start is om
12 uur. Er worden met meer dan 500
deelnemers ingeschreven, dus de
deelnemeis dienen op tijd aanwezig
te zijn. De vliegerwedstnjd is een
non-stop race van vijf vliegeruren en
wordt gehouden ter gelegenheid van
de Uivervlucht, die precies vijftigjaar
geleden plaatsvond. Om 11 uur is er
een promotievlucht van een schaal-

ZANDVOORT - Anes Soekai. de in
Zandvoort wonende Afafa-bokser.
heelt tijdens de kickboxingwedstni-
den die op zondag 7 oktober in Alk-
maar werden gehouden, de Zand-
voortse eer hoog gehouden Tijdens
de derde ronde van hel gevecht be-
spaarde de scheidsrechter zijn tegen-
stander Te Hoop een zekere knock
down door Anes tot winnaai uit te
roepen. Hiermee behaalde Anes zijn
tweede overwinning in twee tot nu
toe door hem gevochten wedstrijden,
hetgeen veel belooft voor een succes-
volle carrière.

ZANDVOORT - In de zaal-
voetbalcompetitie kwamen de:

afgelopen week verscheidene
Zandvoortse verenigingen in het
veld en daarbij werden wisselen-:^
de resultaten behaald. Rinko
verloor van K. Kroezen met 2-0
en Zandvoort-Noord ging ten on-
der bij De Gier met 5-3. SC Hong
Kong gaat stug door en voegde
twee overwinningen aan het to-"'.
taal toe. Eerst werd De Zon met"
5-2 verslagen en ook De Ezel,,
moest er aan geloven, al was het" •
met klein verschil, 4-3.

VERLIES RINKO l
EN ZAND VOORTS

NOORD
Rinko ? *

Rinko trad in de strijd tegen K. '• *
Kroezen met slechts één wissel aan,
en kwam daardoor vooral conditio- _
neel m de problemen. Toch had *er'
voor de Zandvoorters meer ingezeten
als de kansen beter benut waren.
Teun Vastenhouw zag een bal van de
lijn gehaald en Simon Molenaar knal-
de net over K. Kroezen speelde be-
weeglijker en verwierf daardoor een
overwicht. Eerst kon Jan Willem
Groen nog op de doellijn redding
brengen, maar dat was uitstel van
executie daar m de volgende minuut
een foutieve pass werd afgestraft. K.
Kroezen bleef sterker en Rinko kon
slechts via de counter gevaarlijk wor-
den en daarbij knalde de actieve Jan
Willem Groen de bal rakelings naast.

Vlak voor de rust werd de stand op- ,
gevoerd naar 2-0 na een vlotte aanval
van Kroezen Na de doelwisseling
drong Rinko fel aan en Bart Bot-
schuijver was bijna bij een tegentref-
fer. Allengs kwam het betere spel
toch van Kroezen dat het Rmko-doel
onder vuur nam. Door goede reddm-
gen van Addy Otlho bleef de stand
op 2-0 voor Kroezen

FC Zandvoort-Noord
Zandvoorl-Noord had in de parlij

tegen De Gier aanvankelijk het beste
van het spel, wal tot uitdrukking
kwam in een 2-0 voorsprong door
doelpunten van Jan Willem Spiers en
Richard Kreuger Vlak voor de rusl
kwam De Gier terug lot 1-2 en toen
Angelo Koning in de vijfde minuut •-
van de tweede helft de score op 3-1
bracht leek de strijd gespeeld. De
Gier kwam echter sterk terug en met "
enige Iraaie doelpunten namen de
gastheren met 4-3 de leiding. Zand-
voort-Noord trok zelfs met doelman .
Peter Theunissen ten aanval en deze
kwam bijna tol de gelijkmaker maar
zijn schol miste hel doel op een cenli-
meter Het sterke aandringen van1 -
Zandvoort-Noord bood De Gier veel
ruimte en in de laalstc minuut werd
de stand op 5-3 bepaald

SC Hong Kong
Uit zes wedstrijden heeft Hong

Kong de volle punten weten te beha-
len en geen enkele tegenstander lijkt
de Zandvoorters een halt te kunnen
toebrengen De thuiswedstrijd tegen
De Zon leverde een ruime overwm-
mng op al was daar veel moeite voor
nodig De Zon beperkte zich tot ver-
cledigen en gaf v n j weinig kansen
weg Voor de rusl kon slechts Bert
Lcijenhorst liet doel vinden en deze
1-0 achterstand voni De Zon bete-
kende met dat / i j de aanval gingen
op/oeken. Hong Kong bleef toch aan-
dnngen en Richard Kerkman kouel-
de nummer twee m de touwen Uit
een counter kon De Zon tegenscoien.
maai na de 3-1 van Ed Vastenbouw
was het gedaan mol de tegenstand
Jos van dei Meij en Hans Schmidt
voerden de sland op Lot 5-1 waarna
De Zon in de laatste minuut de eind-
stand bepaalde op 5-2

Een van de moeilijkste wed.stnjclen
lot nu toe werd die tegen De Ezel in
Heemskerk Voor zo'n iwcehondeid
toeschouwers namen de mannen van
coach Bei t Leijenhorst een 1-0 voor-
spiong door Jos van der Men Het
werd een zeer goede p a i ü j zaaUoet-
bal met spannende momenten voor
beide doelen De Ezel maakte het
Hong Kong /eer lastig en onder lu'd-
ruchtige aanmoedigingen werden de
Zandvoorleis op een ü-1 achterstand
gezel Goed werk van Rob van der
Bei g en Jos van der Meij stelde Hnns
Schnndt m staal voor de pauze de
stand naar 3-2 te schieten.

Na de doehvisselmg pakte Hong
Kong de /aken enermek aan en de
trefzekere Hans Schmidt had tot
tweemaal succes en bracht claarme-
de zijn ploeg op een 4-3 voorsprong
Wat De Ezel ook probeerde, de Zand-
voorters lieten zich. mede door gord
werk van Ed Stellers, de zege niet
meer ontnemen. Coach Bert Leijen-
horsl ..Hel was een moeilijke en zeer
spannende wedstrijd, die toch wel
verdiend door ons werd gewonnen"
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Lida Bromet: „Als die klant
binnenkomt, moet ze zich thuisvoelen'

ZANDVOORT - Als die klant bm-
nenkomt, moet ze zich thuisvoelen.
Zo'n sfeer heeft Lida Bromet altijd al
gecreeeerd. Eerst aan de Passage en
tot voor kort aan de Grote Krocht.
Maar ze is er van overtuigd dat het
nu nog beter kan lukken dan yoor-
heen. Dolgelukkig opende ze vrijdag-
avond haar nieuwe zaak aan de Hal-
testraat 18, m het voormalige pand
van Peter Versteege. Veertien dagen
geleden stonder er nog fietsen. Bin-
nen twee weken werd de winkelruim-
te omgetoverd in een aantrekkelijk
ogend modeparadijs. Witte wanden
en plafond, beige tapijt en elementen
in rood zoals gordijnen voor de pas-
kamers, kledinghaken en armaturen.
„Een bewuste keus", zegt Lida Bro-
met, „om er uit te springen bij al dat
wit dat iedereen al heeft". Er is ook
een gezellig koffiehoekje ingericht.

Lida Bromet richt zich vooral op
combinatiemode: rokken, broeken,
blouses, truien, pakjes en ook man-
telpakken. Vooral in blouses heeft ze
een grote collectie. Evenals in truien
van het vooraanstaande merk
Pringle of Scotland. Tussen de rok-
ken zitten ook grote merken als Ro-
bert du Mont. Om het exclusief te
houden heeft ze nooit meer dan vier
maten van een bepaalde blouse of
rok en van pakken zelfs maar drie.
„In de Kalverstraat in Amsterdam
maakt het niets uit, maar zeker in
Zandvoort moet je voorkomen dat
dezelfde pakken elkaar tegenko-
men".

Het vak vindt ze zelf nog altijd heel
leuk. Zowel de inkoop als de verkoop.

De nieuwe zaak van Lida Bromet Mo-
de aan de Haltestraat.

(Foto Frans Jongen)

Haar stelregel is dat ze nooit iemand
iets zal opdringen. En elke klant
krijgt advies, als daar om gevraagd
word. „Als het niet staat zeg ik 't wel.
Ik vind het ook heerlijk als ik nog
eens van een klant hoor: dat pakje,
dat ik vorige keer gekocht heb, daar
ben ik echt blij mee. Dat geeft een
band met de klant. Ik vind het ook
enig als ik op straat iemand tegen-
kom die kleren van mij draagt. Je
vergeet de dingen niet, die je in de
winkel hebt." De mensen die regel-
matig terugkomen, zijn voor haar een
graadmeter. Zelf houdt ze van neo-
klassieke kleren, goedgemaakt en
van mooie stoffen. Omdat ze bij de
inkoop rekening heeft gehouden met
de verhuizing, is er nu nog keus uit
een vrijwel complete collectie. Bij de
inrichting heeft ze ruimte ingedeeld
dat iemand rustig achterin de zaak
kan passen, zonder van de straat af
zichtbaar te zijn. Haar kleding om-
schrijft ze als niet zozeer aan leeftijd
gebonden. „Meer stijlgebonden. Voor
iedereen die deze mode mooi vindt".

Lida Bromet is er van overtuigd
dat ze met deze derde verhuizing
haar vaste plek gevonden heeft. „Ik
ben geweldig blij met deze ruimte,
die tweemaal zo groot is als aan de
Grote Krocht. En bovendien geloof
ik dat het een veel beter punt is. De
Grote Krocht zie ik meer als een
boodschappenstraat, de Haltestraat
als een winkelstraat, waar de mensen
toch wat rustiger lopen. Even winkel-
tjes kijken met een vriendin, zoals in
de Kerkstraat. Ik venvacht er echt
heel veel van. Ook van de zondagver-
koop, die op de Krocht niet op gang
wilde komen. Zeker in het seizoen zal
het een groot verschil maken."

IIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllll

"SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE

«ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
, breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
, „MICRO'S"
fPlastsma is moaehik in de volgende edities

Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter
Sluittijd dinsdag 17.00 uur

«U kunt uw tekst telefonisch opgeven' 02977-28411 of 02968-
'2673 of afgeven of zenden aan
;*• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430

-AG Aalsmeer.
•'* Weekmedia Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
1180 A8 Amstelveen
• Weekmedia Badhoevedorp, pa Verkuyllaan 8, 1171 EE

;Badhoevedorp

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amslelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuw'sblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad

• Oost-Waterland. De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ4 80 per millimeter
Sluittijd vrijdag 16.00 uur.

© Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar. '
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidmgsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
in rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertenlie com. Z, telefonisch
opgeven: tel 020-562 3004", 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezcrgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

BANKETBAKKERIJ ~^ kl

SEIJSENER
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 12159 Deze week:

Sinaasappel/ ~ ̂ c

slagroomtaartje .D-25
Heeft u een verjaardag of
een party? Daar hoort een
gezellige taart of een
feestnummer bij!

PIANO VALS,
STUK of VUIL?

BEL
01880 -1 82 16

3e stem beurt
30.-

Ik kom overal.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 23?

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rasnond en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bi) de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26,
tel. 02507-1 5626.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

NETTE
HULP
GEVRAAGD

voorde winkel.
Vrijdagmiddag en

zaterdag.

BAKKERIJ

PAAP
Potgieterstraat 24

Tel: 1 28 65

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK

INSTRUMENTEN,
GELUIDS

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 56 11

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR D E P A R T I C U L I E R

fcc'ii f i e t s kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisiajd te koop' Kortom alles wat u in de parti
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gehi uik bij liet invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tuisen ieder woord, punt of komma een vakje
vnj Schnjf per tegel hele woorden of lettergrepen
7odls het voorbeeld aangeeft

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

8
.J .r
T l
i
l r

De tekst vdn uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 OC uur m ons bezit zi|n voor plaatsing
in d( j^elfde week op donderdag

N da m

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Plaats

* Volleybalver. Sporting
Oss zoekt NIEUWE LEDEN
voor seizoen '84/'85, zowel
senioren als jeugd v a 8 jr
in competitieverband of re-
oreatief. Tel. ml. 15556-
16312
* „REMI" 2e hands KIN-
DERKLEDING Prima
kwaliteit, geopend di. + vr.
9.30-11 00 uur Lo-
rentzsstr. 216. Inname
winterkleding. tel. 18340.
Een kijkje is beslist de
moeite waard. Tot ziens.
* St. Nioolaas komt weer.
WOONLAARS MATCH-
BOX ƒ 25.- Driewieler
f 20.- Amphibio Tupper-
ware f 20.- Looppaard
ƒ 10.- Hamerbank ƒ 2.50 2
h puz. ƒ 5.- badkamer
ƒ 2 50 enz. Tel. 02507-
17397.
* Te koop, 42 STRIPBOE-
KEN w.o. FC Knudde, fa-
milie Doorzon, Sjef van Oe-
kel, Guust Flater en Lucky
Luke, prijs ƒ 65.- Tel.
02507-15563.
* Wie wil af en toe een dag-
je onze BABY van 6 maan-
den verzorgen en tevens
wat huishoudelijk werk
doen' Tel. 16864.

Te koop aangeboden
HOUTEN RAAMWERK
met verlichtmgsarmatu-
ren. Prijs n o.t k. Tel.
14131.

WELKE VROUW
(tot 55 jaar)

wil in huiselijke kring
(met kost en inwoning)
samenwonen met mijn
moeder in Zandvoort.

Mooie eigen kamer met
uitzicht op zee,

werkster aanwezig.
Bellen tussen 10.00 en

13.00 uur,
tel. 020-84 55 77

U kunt deze' winter weer
BRUIN WORDEN in Zand-
voort-Noord, zonnebank
ƒ 7.50 per 30 mm , ge-
zichtskanon ƒ 7.50 per 15
min. of geef uzelf een
kuurtje kado, 10 x ƒ 65.-
Voor mf. en afspraak Elly
v. Straaten. Tel. 02507-
18097, ook 's avonds ge-
opend. Tot ziens
Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.
Nette studerende jonge-
maii zoekt weg. omstan-
digh. met spoed geschikte
WOONRUIMTE. Br.o nr.
Z 802 bur. v.d. blad.

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

DANSEN LEREN
NIEUWE STIJL

Privé of kleine clubs
(ten minste 5 pers.)

PRIJS OP AANVRAAG.

DANSLERAAR LAURENS
Boulevard Barnaart8-10

Tel. 02507 -14301 /14364 /18558

VOOR
LOSSE
STEUN
ZOLEN

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Ook voor ktoina en
grota en smalle en
brede voeten.
Bildardijkslr. 69,
Amtterdem-W.
T o). 124193-129465

Te koop HERENFIETS in
zeer goede staat. 26 inch
wielen, 3 versn. ƒ 150 -.
Tel. 02507-16122, na
19.00 uur.

Weggelopen ZWARTE
KATER roepnaam Snoopy,
draagt witte vlooienband,
dochtertje erg verdrietig.
Tegen beloning terug te
bez. B v. Alphenstr. 30,
lel. 16636.
* T.k. MEISJESKLEDING
mt. 74 t/m 116 poppenw. +
buggy. tel. 16636.
* Heeft u zm om te ZIN-
GEN? ,,Zamor" kan nog
nieuwe leden gebruiken.
Wij rep. ledere woensdag-
avond van 8 tot 10.30 u m
Hotel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.

ENGELSE CONVERSA-
TIELES. Tel. 020-410190.

* WERKSTER gevr. l och-
lend per week. Tel. 02507-
13427 na 7 uur.
* Te koop eiken (de Boet)
SPINKOPTAFEL en 4 sloe-
len. Tel. 02507-17321.
sjiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiimmitt

l FOTO QUELLE |
E Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig i
i afdrukken en =
Ë ontwikkelen. =
§ DROGISTERIJ l
l MOERENBURG |
l Haltestraat 8 |
| Zandvoort |
öiiiMimniiiiiiniimiiMiiuiUJiiimii

* STRAATMAKER heeft,
tijd om uw straatje of paad-
je op te hogen of te veran-
deren, lage prijzen. Goede
ref. tel. 02507-19593.
* Duikteam Zandvoort
start NIEUWE SNORKEL-
en DUIKOPLEIDING. Bel
voor ml. 02507-17237 of
16968.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

20-21 oktober 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: B.F.J. Bouman, tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur.

Ruilbeurs
HAARLEM - De afdeling Kenne-

merland van „De Verzamelaar"
houdt op zondag 21 oktober van 10
tot 17 uur een grote landelijke ruil-
beurs in de Beijneshal op het Sta-
tionsplein in Haarlem. Op deze beurs
kunnen postzegels, oude ansichten,
munten en tientallen andere verza-
melobjecten worden geruild.

Uit eigen worstmakerij:
Rauwe rookworst
100 gram 1.35

Gekookte worst
250 gram 2.95

Riblappen
1 kilo 14.95

SLAGERIJ

Aaf Arbouw
Haltestraat 12

Tel. 1 26 16

WONINGRUIL
AANGEBODEN:

4-KAMERWOMNG
Amsterdam-N.W.,

huur 380.-.
GEVRAAGD:

4-KAMERWONING
liefst beneden,

Zandvoort of omg.

Tel. 020 -15 35 75

* Te koop aangeboden l
paar LANGLAUFSKTS
compl. met schoenen mt
41 ƒ 100.-1 paar LL-schoe
nen mt 40 ƒ 35.- Tel
02507-19489.
* T.k.a. rode RACEFIETS
met wielrennerskleding
prijs n.o.t.k. Tel. 02507
15519.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

Von fabriek wegens ruimtegebrek
van lederen bankstellen

| Ara luxe kombinatie m rundieder l
F met massief eiken beslaande uil 3- l

zits bank en 2-zits bank Oogt en zit f
geweldig Normaal 359$ - NU

2995,-
ook mei lauleuil leverbaar

Lederen bankstellen
uitmuntende kwaliteit tegen exorbitant lage prijzen

normaal «85 - NU 2495.- normaal 4695 - NU 3995.-
normaal 6500 - NU 3990.- normaal 3750 - NU 2095.-
normaal 3650 - NU 2195.- normaal 8975 - NU 6995.-

LEREN FAUTEUILS:
normaal 1195-NU 895.-
normaal 1695 - NU 475.- dinsdag l/m zaterdag
normaal 1095 - NU 825.- varô 30 ion? 30 u

meubelkeur zitparadijs
Alleen zaterdags en zondags geopend van

13.00 uur tot 18.00 uur.
Zandvoort, Stationsplein 13-15

De specialist
in al uw

bloemwerken.

Maak er een gewoonte
van om even naar
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
te gaan.

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 1 20 60

Ook voor uw bestelling
voor binnen- en buitenland.

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
»HAUTECUISINE«

in het centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs • Nouveautés • Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten. l [American
Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort lÜüei»*

':-:::;X-:

WEEKEND: 20-21 oktober 1984
HERVORMDE KERK, Kerk
plein:
Zondag 10.00 uur: Dr. C. Snijder
uit Haarlem. Collecte Kerk en Is
rael. Crèche aanwezig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: Dr. M.E
Brinkman, werelddiakonaats
zondag. Thema: „Als hun zonei
onze zonen zijn". Kinderneven
dienst en crèche.
NEDERLANDS
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: prof. dr. C.W. Mónnich
Amsterdam.
Dinsdag 15.00 uur: Bijbelkring.
ROOMSKATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grot
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met or
gel/samenzang. Zondag 08.4
uur: stille viering. Zondag 10.4
uur: Hoogmis met St. Caecilia
koor. Thema: „Naar een feest to
leven?".
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur: zondags
school, bijbelgespreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: jeugddienst
thema: „Dromen of werkelijk
heid".
Zondag 19.00 uur: film: „Greate
than gold".
Woensdag 20.00 uur: bijeen
komst celgroepen.
NED. CHRISTELIJKE GE
MEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samen
komst in Huize Pnie
Zuiderstraat 3. Maandag on
15.00 uur. tel.; 17200.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.31

uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.

Periode: 9 oktober-15 oktober
GEBOREN:

Jeanette, dochter van Bol, Petejl
Erwin en van Nes, Jacqueline; Ma
nouk Karola, dochter van Anner
Klaas Jilles en Borkent Catharin|
J.J.M.; Cornelis Maarten, zoon val
van der Mije, August A. en Blokken
Aafje A.; Maria Johanna, dochter vaii
Schouten, Johannes M. en Beekhof'
ven, Saskia M.; Brigit, dochter val|
Auberlen, Peter J.R. en Rijnders, J d
hanna A.A. Regina Christina, doch)
ter van Kramer, Gerardus C.
Bluijs, Cornelia M.
ONDERTROUWD:

Robert Deenik en Annemieke :
OVERLEDEN:

Koper August 52 jaar, Vastenhoii
Adrianus 69 jaar, Suijkerbuijk
hannes Adrianus 78 jaar.

\\

ra. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Banraad gashaarden
Toonzaal:

Scholpenptoin - TeJ. 1 50 68 /1 3612 /1 2518

Deskundig gdvies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

WONINGRUIL
AANGEBODEN:

Edam, 5 min. v. Volen-
dam, HUISJE, 2 kam.,

>keuk., bijkeuk., douche,
c.v.-gas. Dubb. begl., enz.

350.- all-in.
GEVRAAGD:

WONING in Zandvoort.
Huur tot 400.-

Tel. 02993-7 26 00

TE HUUR AANGEB.:

RUIME
KAMER
voorzien van

keukenblok, bad-
kameren c.v.

Tel. 1 84 84

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Kaltestraatl
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1
Zandvoort

De dag van vandaag ziet men pas goed
bij het licht van morgen.

(REMY MONTALÉE)

Maar met de horloges, klokken of wekkers van

Horlogerie C. WAANING
ziet men uitsluitend de dag van vandaag.

En hoe . . . Kom eens kijken en geniet met ons mee
van onze prachtige collectie.

In ons eigen atelier repareren we zelf moderne, oude en
antieke uurwerken.

Steeds prijsopgave vooraf. Volledige garantie.
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KINDERBOEKENWEEK IN DE BIBLIOTHEEK

^Kinderen moeten plezier krijgen in lezen'
ZANDVOORT - Kinderen

noeten plezier krijgen in het le-
;en van boeken. Dan hebben ze
>r later ook plezier van. Want wie
üet leest valt er toch wel een
)eetje buiten. Dat is de stellige
wertuiging van het hoofd van de
Sandvoortse bibliotheek, F. Hag-
jenburg. En daarom heeft hij er
ntens van genoten dat de activi-
eiten ter gelegenheid van de
:in.derboekenweek meer belang-
telling hebben getrokken dan
>oit.

Woensdagmiddag kwamen er zo'n
achtig kleine kinderen, die met gro-
B'^toewijding knutselden aan een
nôrme kubus met het thema: Kin-
erboekenweek. Op de zijkanten
reiden twee boeken uitgebeeld: „Ik
n mijn opa" en „Rupsje Nooitge-
oeg". Op een andere kant beroepen,
ansluitend op het thema yan deze
inderboekenweek: „Als ik later
root ben" en tenslotte het woord:
Kinderboekenweek". Het aardige
rvan is, zegt de heer Haggenburg,
at de kinderen er ook weer mee kun-
en spelen in de bibliotheek.

Zeer druk was het ook donderdag-
middag, bij de opvoering van de mu-
sical naar het boek „Kleine Sofïe en
Lange Wapper", van Els Pelgrom.
Kinderen tussen 7 en 12 jaar konden
de voorstelling gratis bijwonen. En
daar werd zéér druk gebruik van'ge-
maakt. Met circa 150 kinderen was de
zaal propvol. Maar de opvoerenden,
leerlingen van de IVO-mavo 't Heu-
veltje in Aerdenhout, hebben dan
ook al faam verworven tot ver in de
omtrek. Ook nu maakten ze er een
bijna professioneel spektakel van,
met opwindende muziek.

Zo'n musical, vindt het biblio-
theekhoofd, biedt niet alleen maar
ontspanning. „Dat boek over kleine
Sofie is toch wel een moeilijk boek.
Niet ieder kind zal het zo maar begrij-
pen. Bij zulke boeken is het belang-
rijk datje iets over het geheel vertelt.
Of laat zien. Dan komt er ook vraag
naar. Het hangt er vanaf hoe het aan-
geboden wordt. Dat zie je ook steeds
weer als er een boek besproken is op
televisie. Dan wil iedereen het lezen".

Hij maakt zich er helemaal niet
druk om als een kind naar een strip-
boek grijpt of een makkelijk verhaal.
„Dan leest het in ieder geval. Maar
als je kinderen vraagt of ze patat wil-
len, zeggen ze altijd ja. Ze hebben ook
verse groente nodig. Zonder vitami-
nen groei je niet. Dan word je dik en
melig".

Daarom moeten boeken ook wel
aangeprezen worden, meent hij. Met
het bekronen van kinderboeken met
gouden griffels ben je er niet. „Het is
natuurlijk heel goed aandacht te be-
steden aan het goede kinderboek.
Maar dit soort boeken is toch maar
voor een kleine groep bestemd.' Een
serie-boek zal nooit voor een prijs in
aanmerking komen. Kijk, het goede
boek wordt terecht bekroond. Maar
het doet wel een appèl aan de intelli-
gentie. Je moet wel wat gelezen heb-
ben en kennis hebben van zinscon-
structie en grammatica om echt te
kunnen begrijpen wat de schrijver of
schrijfster bedoelt. Welke gedachten
er achter de woorden schuilen. Het
heeft met rijping, met persoonsont-
wikkeling te maken".

• De jonge kinderen in actie tijdens de knutselmiddag m de bibliotheek, waarbij een grote
kubus werd gemaakt met uitbeelding van boeken en het thema van de Kinderboekenweek: „Als
ik later groot ben". (Foto Berlotti.

Belangstelling

Gelukkig, zegt hij, neemt de be-
langstelling voor het kinderboek
weer toe. Het kinderboek is weer iets
meer in opmars. Wat niet wegneemt
dat jonge schrijvers het moeilijk heb-
ben om op de markt te komen. „Zo'n
Guus Kuijer, dat is niet moeilijk. Die
heeft al een naam. Het debuut van
Tessa de Loo met haar „Meisjes van
de suikerwerkfabriek". dat werd een
enorm succes. Maar vooral dankzij

de publiciteit! Als er weinig over gc-
schreven wordt, is het voor een
nieuwkomer een moeizame weg. Ook
de uitgevers zijn voorzichtiger gewor-
den. Ze willen eerst zekerheid dat
zo'n boek het goed doet en er vol-
doende afnemers voor zijn".

Over de leeslust van de Zandvoort-
se kinderen heeft hij nog steeds niet
te klagen. Ondanks video- en compu-
terspelletjes - al hebben die wel hun
invloed. De meeste kinderen hebben
ook nog zo veel andere bezigheden
die veel vergen zoals sportclubs en

balletlessen. Maar van een dalend
aantal jeugdige lezers is geen sprake.

Wat minder hoopvol ligt het bij de
jongeren tussen 18 en 25 jaar. Die
groep heeft na de middelbare school-
tijd meestal de buik vol van lezen. De
heer Haggenburg' „Ze moeten voor
hun eindexamen boeken lezen waar
ze of geen plezier aan beleven of nog
niet aan toe zijn. Vaak beginnen ze
ook pas tegen het eindexamen. En
als je dan opeens Jan Wolkers moet
lezen, dan kan dat vervelend zijn of
zelfs heel schokkend. Er zit niets tus-

senm. De overgang is te groot. En als
ze dan eindexamen hebben gedaan
zeggen ze je houdt die stomme boe-
ken maar. Op een Mavo wordt nu ge-
zegd lees maar een goed jeugdboek
Dat vind ik prima Dat sluit aan bij
hun leefwereld".

Leuk

Maar juist omdat er tussen de ba-
sisschool en het eindexamen middel-
bare school zo'n kloof gaapt, wil de
bibliotheek zich tot het uiterste m-
spannen voor de jongere kinderen
Zodat die opgroeien met het idee de
bibliotheek is toch wel leuk Dan ko-
men ze later toch wel weer terug.

Hij is overigens bli] dat ei een ken-
tering is waar te nemen m de jeugclli-
teratuur ..Een tijdlang moest het ul-
tijd maar gaan over problemen zoals
echtscheiding Dat hoelt nu niet
meer Iedereen heeft er schoon ge-
noeg van Er is nu weer meer aan-
dacht vooi fantasie-ontwikkeling,
waardoor de kinderen ook zelf leren
nadenken over de dingen"

Van wezenlijk belang acht hi) hoe
ouders tegenover boeken staan , Er
zijn nog alti]d puders die zeggen je
zit weer niks te doen, leg dut boek
maar weg, ga maar buiten spelen. Als
er geen leestraditie is. als kinderen
hun ouders niet zien lezen en er xi jn
in de kamer geen boekenkasten,dan
is dat toch van invloed Hel hebben
van een eigen boek is voor een jong
kind ook heel belangrijk Dal zie je m
de bibliotheek, als een kind soms drie
ol vier keer hetzelfde boek mee-
neemt. Het kan er bijna geen afstand
van doen"

Dan komen we weer terug, op het
uitgangspunt dat kinderen plezier
moeten krijgen in het lezen van boe-
ken. Omdat ze er anders later een
beetje buiten vallen

De heer Haggenburg ,.De bibho-
theek kan daarbij een handje helpen
De Kinderboekenweek is voor ons
een welkome aanleiding aandacht te
besteden aan het goede kinderboek.
Maar er moet een doorlopende
stroom zijn, ook via de ouders en de
scholen. We merken dat het uitste-
kende contact met de basisscholen in
Zandvoort nu zijn vruchten begint af
te werpen. Daar zijn we heel blij mee.
met die ondersteuning. Want vanzelf
gaat het niet!"

ALICE VERWEY

Herfstprogramrna
voor de kinderen

ZANDVOORT - Het Buurtcen-
truni 'B Stekkie heeft vooi de Zand-
vourtse kinderen weer een aantal leu-
ke dillen bedacht, om te doen in de
her fs tvakant ie Op vnjdau 19 okto
bei vindt er een grote speui tocht
plaats door nud-Zandvoort. die
woidt besloten met een be/oek aan
d<? Wateitoien en het Cultureel Cen-
truin Kinderen die hier aan mee wil-
len doen, kunnen zich om 13 00 uui
melden bi] 't Stekkie, of om 13 3f) uui
bil de bibliotheek, \\aar /e bui ten op
de nioep moeten wachten De tocht
duurt tot 17 00 uui Alle kinderen tus-
sen G en 12 jaai zijn vun harte wel
kom Kosten fï \ 25 pei peisoon

Op /aleid.mochtend 20 nkt,obe>
wolden er al ler lei .spelletje.*, ui t de
vioeyere ti]d <^'speelcl m 't Stekkie
tussen 11 00 en 1300 UMI Dit i.1- .'•pe-
ciaal \ooi knuii icn tussen 4 en 8 jaa i
De kosten bediagen.f 1.25 pei kind

De/ellrie dat1 dus op 7ateidaumid
dan 20 oktobei vei toont meneei I3a-
kels vooi de v, at oudeie kindeien
tussen (i en 12 j a a i niet /ijn tovcrlan
laarn beelden o\e i Zandvooit van
vroege! Daaina mouen de kinderen
zeil ook tuve ic l i a s maken De micl-
dan begint om 14 00 u u r e n c i i iu i t tot
1600 uur De kindeien betalen Iner-
vooi ook f 1.25 pei pei.soon Nadere
mlichünuen t Stekkie Fahrenheit-
slraat 7 tel löUôö

,, A W-duinen" weer
verkrijgbaar

ZANDVOORT - Sinds vorige
week is het nieuwe boekje over de
Amstei dam.se Waterleidmgduinen
weer te koop m een groot aantal
boekhandels in de Bollenstreek, en in
Haarlem en Zandvoort ook bij de
VVV's Na de verschijning, half sep-
tember. was de eerste oplage in korte
tijd uitverkocht. /,ociat een tweede
oplage nodig ws

Het boekje, dat als special is uitge-
gevcn van het, blad ..Duin" van de
Stichting Duinbehoud in Leiden,
kost slechts ƒ4.75 Bi) bestelling per
giro mr. 401G298 ten name van DUIN
te Leiden) betaalt u f2 ,25 veizend-
koster. extra Het ISSN-nummcr is.
0168-7948 U kunt ook bellen naar
071-131800

Liesbeth Lentink uit Zand-
voort slaagde begin oktober aan
de universiteit van Amsterdam
voor haar doctoraal-examen
Duitse taal en letterkunde, op
een scriptie, getiteld: „Jugendli-
teratur im Duetschunterricht".
De aanzet tot deze afstudeers-
criptie was het bijvak: kinder-
en jeugdliteratuur in pedago-
gisch perspectief, dat ze in Lei-
den studeerde bij professor dr.
Ria Bauer-van Wechem. Profes-
sor Bauer woont in Bentveld en
beijvert zich sinds vele jaren
voor een wetenschappelijke be-
nadering van ' de kinder- en
jeugdliteratuur.

Voor haar onderzoek analy-
seerde Liesbeth' Lentink, reeds
acht jaar werkzaam als docente

aan ae Christelijke Scholenge-
meenschap m Buitenveldert,
het aanbod van de Nederlandse
schoolboek-uitgeverijen voor
het vreemde-talenonderwijs.
Daarvan toetste ze twaalf Duit-
se leesboeken uitgebreid aan di-
verse criteria.

Ter gelegenheid van de Kin-
derboekenweek schreef ze op
ons verzoek nevenstaand arti-
kel, waarin ze in grote lijnen de
bevindingen van haar onder-
zoek weergeeft. De Kinderboe-
kenweek, zegt ze, vraagt aari-
dacht voor het goede Neder-
landse jeugdboek. En terecht.
Maar het wordt tijd dat pok in
het vreemde-talenonderwijs een
jeugdliteratuurtraditie kan wor-
den opgebouwd.

De Kinderboekenweek vestigt
de aandacht van de jeugd, maar
ook van ouders, grootouders en
onderwijzend personeel op het
bestaan en het belang van het
goede kinder- en jeugdboek. En
de aandacht van het vreemde-
talenonderwijs? Dat zou zich
toch moeten kunnen aansluiten
bij de pogingen om de jeugd met
literatuur, d.w.z. met het goede
boek, vertrouwd te maken. Deze
vrome wens was het uitgangs-
punt voor mijn onderzoekje
naar in Nederland aangeboden
jeugdliteratuur voor het vak
Duits op school Vrijwel elke do-
cent kent het probleem: „Wat
kan ik mijn leerlingen laten le-
zen, wat is een geschikt, leuk, in-
teressant boek in het Frans/
Duits/Engels? Nederlandse
schoolboekenuitgeverijen bie-
den leesboekjes in de moderne
vreemde talen aan, die aan de
onderwijssituatie zijn aange-
past. De moeilijke woorden wor-

den verklaard, al te mgewikkel-
de zinnen worden vereenvou-
digd, een vragenlijst moet het
tekstbegrip leiden. Maar bij na-
dere beschouwing blijkt, dat er
één ding over het hoofd gezien
wordt: er wordt nauweijks
jeugdliteratuur aangeboden. De
boeken voor onder- en midden-
bouw zijn zelden literair te noe-
men, ze zijn voornamelijk een-
voudig. De boeken voor de bo-
venbouw zijn wel literair, maar
voor volwassenen, niet voor de
jeugd. En juist de jeugdlitera-
tuur kan, ook in de moderne
vreemde talen, een bijdrage vpr-
men in de pogingen om leerlin-
gen waardering voor het betere
boek bij te brengen.

Het belang van de jeugdlitera-
tuur is tweeledig. Zowel het
woord jeugd als het woord litera-
tuur verdient aandacht. Het
gaat om literatuur voor de jeugd

Jeugdliteratuur, maar niet
voor het vreemdetalenonderwij s

d.w.z. dat ze zich bezighoudt
met de wereld, de interessen of
de problemen van de jeugd. Ze
snijdt onderwerpen aan, die de
jeugd herkent of kan begrijpen.
Dit in tegenstelling tot een groot
deel van de literatuur voor vol-
wassenen, die uitgaat van de
ontwikkeling, de levenservaring
en het inlevingsvermogen van
de volwassen mens. De jeugdli-
teratuur kan een bijdrage léve-
ren aan de ontwikkeling van jon-
geren, doordat ze inzicht kan ge-
ven in andere mensen, andere
opvattingen, culturen, leefwij-
zen. Een goed jeugdboek zet de
lezer(es), al is het maar voor
even, aan het denken. Het kan,
doordat het verhaal impliciet
laat zien, dat „anders" niet
„minder goed" betekent, een
beetje tolerantie, openheid voor
andere opvattingen bijbrengen.
Uit onderwijskundig oogpunt
gezien, is het woorddeel ,,-litera-
tuur" net zo belangrijk.

Wanneer scholieren in onder-
en middenbouw alleen maar
avonturen- en detective-verha-
len hoeven te lezen, valt de lite-
ratuur in de bovenbouw ze in-
eens koud op het dak, omdat ze
dan geconfronteerd worden met
veeleisende boeken voor volwas-
senen, waarover ze plotseling al-
lerlei zinnige dingen moeten
kunnen zeggen. Als leerlingen

• Liesbeth Lentink.

op school echter opgroeien m
een klimaat, dat als vanzelfspre-
kend de nadruk op het lezen van
goede boeken legt. is de stap
naar de volwassenen-literatuur
niet zo groot.

Voor mijn doctoraalscriptie
heb ik van 34 Duitse leesboekjes

voor Havo-3, 12 boeken uitge-
breid geanalyseerd, getoetst aan
verschillende Icritena Van de
twaalf boekjes blijken er twee
tot de jeugdliteratuur gerekend
te kunnen worden, de overige
tien behoren tot de tnviaal-hte-
ratuur. D.w.z. ze beschrijven
b.v. een wereld van dappere 13-
jarige jongens, die zonder blik-
ken of blozen een misdadigers-
bende oprollen, van zorgzame
moeders, die geen ander belang
dan dat van het gezin kennen
Een wereld waarin mensen ste-
reotiepe karakters hebben,
waarin jongens stoer en meisjes
lief en aanhankelijk zijn en
waarin het goede het kwaad al-
tijd overwint.

In geen van die boeken kom je
de problemen uit onze realiteit
tegen. Er zijn geen buitenlan-
ders. werkelozen of zich emanci-
perende mannen en vrouwen Er
is geen vervuild milieu en geen
wapenwedloop De jeugdige
hoofdpersonen hebben geen
problemen op school of thuis en
over de toekomst hoeven ze zich
geen zorgen te maken.

En waren die boeken dan nog
maar leuk. maar ze zijn oerse-
neus over de onbenulhgste din-
gen. Zelfs humor en fantasie zijn

' over het algemeen ver te zoeken
Dit betoog tegen clc triviaallite-

ratuur is geen pleidooi voor
kommer en kwel in de jeugdlite-
ratuur, want een boek dat zo
•overduidelijk zijn boodschap
uitdraagt, dat uitsluitend de ne-
gatieve kanten van de wereld en
de samenleving laat zien. is
meestal net zo saai als een voor-
spelbaar romannetje.

Het gaat erom. dat de realiteit
in een boek aanwezig is. dat de
personen menselijk zijn. met
veelzijdige en verschillende ka-
rakters en dat de minder leuke
kanten van het bestaan niet om-
zeild, maar met moed en ver-
trouwen bevochten worden Als
voorbeeld noem ik het boek van
Gudrum Pausewang, .,Die letz-
ten kinder von Schewenborn" .
waarin de hoofdpersonen, ou-
ders en drie kinderen, vanuit het
perspectief van de 13-jange
zoon, proberen te overleven na-
dat er een atoombom is geval-
len. Het is geen melodramatisch
betoog tegen kernwapens, maar
de vraag of onze toekomst er v,o
uit moet zien. De bom valt in het
begin van het bock, het verhaal
poogt het verschrikkelijke ge-
volg te laten zien Het toont
mensen met goede en kwalijke
karaktertrekken, egoïsme en
hulpvaardigheid, wanhoop,
maar ondanks alles ook hoop

En hoewel het literatuur is, is
het bock ook heel spannend

Een dergelijk boek heeft rn.i
meer waarde voor jongeren dan
het zoveelste avonturenverhaal,
dat het vak Duits op school te
bieden heeft. Jammer dat „Die
letzten kinder. " niet voor het
onderwijs wordt uitgegeven. Bij
de andere vreemde talen schijnt
de situatie niet veel beter te zijn.,
Do in Nederland beschikbare en'
voor het onderwijs bewerkte
leesboeken in de moderne
vreemde talen vallen zelden on-
der de categorie jeugdliteratuur.
Het zou goed zijn als de uitgeve-
njen hun aanbod zouden ver-,
nieuwen, het aanpassen aan de
moderne t i jd

Nu voel ik me als docente bij-
na beschaamd, als ik m mijn
klassen het lezen van jeugdhte-
ratuur propageer, om vervol-
gens met ..Abenteuer in Haken-
dorf" of ..Die verschwundene Mi-
matur' de les voort te metten De
goede leerlingen die geen woor-
denhjst nodig hebben, mogen
een goed boek lezen, de meeste
anderen krijgen een ouderwets,
triviaal boek en worden gestijfd
in hun idee. dat lezen moet. zo-
lang je op school zit En daar-
na... ai' en toe een Konsalik.
maar verder . nooit meer lezen,
en al helemaal niet m een ande-
re taal

Gudrun Pausewang. . Die letz-
ten kinder von Srhewenborn",
Ravenburg. 1983

LIESBETH LENTINK

üstorisch toneel in
,Huis in de Duinen"
ZANDVOORT - Op dinsdag 23
.tober geeft de toneelgroep „Kost-
rloren" (verplegend en verzorgend
rsoneel van het „Huis in 't Kost-
rloren") ter gelegenheid van de
:stweek in het bejaardencentrum
[et Huis in de Duinen" een gast-
orstelling. Opgevoerd wordt het
storisch toneelspel „Moeders gou-
n kroon", dat in drie bedrijven veel
f-en leed vertelt uit een Zandvoorts
ssersgezin aan het begin van deze
uw. Het stuk, dat geschreven werd
or de heer J.A. Steen en geregis-
jrd door Ab Bos, speelt zich af op
t vroegere „Zeemanshofje". De en-
Dusiaste toneelgroep, die dit stuk
n het begin van dit jaar bij de jubi-
imviering van het Huis in 't Kost-
rloren reeds tweemaal met groot
3ces voor het voetlicht bracht, zal
k nu weer gekleed gaan in oud-
ndvoorts kostuum. De uitstekend
typeerde rollen van de vroegere
ndvoorters en hun (ware) verhalen
;r de toen geleden armoede in het
rp en de angst der vissersvrouwen
i de mannen op zee, hebben toen
e oudere Zandvoorters ontroerd.
3e vele bewoners van het „Huis in
Duinen", waaronder ook een groot
ital geboren en getogen Zandvoor-
s, zullen er ongetwijfeld een bij-
idere avond aan beleven.

ommelmarkt
ÏANDVOORT - Op zaterdag 10
irember wordt in Buurtcentrum
Stekkie een kleding- en rommel-
irkt gehouden. Iedereen die iets
sft te verkopen, kan voor ƒ 2,50 een
el huren om de spulletjes op uit te
Jlen. Het is verstandig om zo snel
igelijk een tafel te reserveren, want
ie het eerst komt, het eerst maalt",
or meer informatie: 't Stekkie, tel.
)55.

WAARSCHIJNLIJK AL VOLGEND JAAR AUGUSTUS
ZANDVOORT - Naar alle

waarschijnlijkheid kan al in au-
gustus volgend jaar op de Zand-
voortse basisscholen Engels als
leervak worden ingevoerd. Wet-
telijk is dat pas per l augustus
1986 verplicht. In Zandvoort is
het streven er echter op gericht
er zo snel mogelijk mee te begin-
nen. Dat kan op vrijwillige basis.

Een werkgroep van de Schoolad-
viesdienst Zuid West Kennemerland,
met vertegenwoordigers van de dee-
lenemende gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Heemstede en Zand-
voort, is al een goed eind gevorderd
met de voorbereidingen. „Wat we
vooral doen", zegt voorzitter L.
Speelman van deze werkgroep, „is
nieuwe methoden bekijken voor En-
gels in het basisonderwijs en ervarin-
gen inzamelen. Wat dat betreft is het
handig dat de Oranje Nassauschool
en de Nicolaasschool in Zandvoort al
enkele jaren bezig zijn. Ook in Haar-
lem hebben enkele scholen ervaring.
Belangrijk is natuurlijk ook het over-
leg met het voortgezet onderwijs. Ik
ben van mening dat het onderwijs in
het Engels geen voorbereiding hoeft
te zijn op dat voortgezet onderwijs,
maar het is ook niet zo datje er geen
rekening mee houdt".

In Haarlem zijn enkele scholen
waar de nadruk vooral ligt op spreek-
en luistervaardigheid. De communi-
catieve vaardigheid derhalve. In deze
regio zal echter waarschijnlijk meer
aandacht worden besteed aan ook de
taalvaardigheid: grammatica, zins-
constructie, spelling. „Ik denk dat we
een middenpositie gaan innemen. Op
sommige scholen gaat men er vanuit:
durf te spreken, het maakt niet uit
als je fouten maakt. Zelf ben ik van
mening dat dit de achterdeur uit is.
Die fouten moeten er later toch uitge-
haald worden en dan komt alsnog de
angst. Je omzeilt dan wel even de
klippen, maar later loop je je daarop

Engels op
basisschool
dan toch te pletter".

Welke methode de school kiest, is
haar eigen vrije keuze. Het hangt,
zegt de heer Speelman, ook af van de
eigen vaardigheid van de leerkracht.
Die leerkrachten werden met ingang
van dit schooljaar in de gelegenheid
gesteld nascholingscursussen te vol-
gen op de pedagogische academies.
Als voorwaarde voor de invoering
van Engels is gesteld dat de school
over gemiddeld twee leerkrachten
moet beschikken, die redelijk in
staat moeten worden geacht het En-
gels te onderwijzen. Naar de mening
van de heer Speelman zou het 't bes-
te zijn. ook met het oog op het voort-
gezet onderwijs, als alle Zandvoortse
scholen zouden kiezen voor één me-
thode. Of dat lukt staat echter nog te
bezien. Zoals gezegd hangt ook veel
af van de eigen vaardigheid van de
docent. En de ene methode vergt
méér van de leerkracht dan de ande-
re.

Drie methoden gooien op het ogen-
blik hoge ogen. Een radiomethode
(die minder leerkrachtafhankelijk is),
een televisieprogramma van de Ne-
derlandse Onderwijs Televisie en een
uitgeverspakkel „Ticket to Britain".
Alles bij elkaar kost het nogal wat
aan boeken en audio-visuele midde-
len. De heer Speelman schat een
twee a drieduizend gulden per
school. De kosten worden door het
rijk vergoed.

De rijksoverheid koos voor de in-
voering van Engels in het basisonder-
wijs omdat onze cultuur zo veel En-
gelse woorden bevat dat het verstan-
dig lijkt kinderen al in een vroeg sta-

dium Engels te leren. Dan kunnen ze
zich beter in de maatschappij bewe-
gen.

Over het juiste tijdstip lopen de
meningen nog uiteen. Sommige scho-
len beginnen in de vierde klas, ande-
re in de vijfde klas. Op de Rudolf
Steinerscholen al op heel jonge leef-
tijd.

De heer Speelman: „Wat mij be-
treft begon ik al met de kleuters.
Eerst liedjes, een Engels prenten-
boek voorlezen, later toneelstukjes.
Dan bouwen ze ongemerkt een woor-
denschat op die ze later kunnen ge-
bruiken".

In Haarlem is een parallelwerk-
groep bezig onder leiding van me-
vrouw Rieske Maaskant. Er zit goed
schot in het werk. De heer Speelman:
„We proberen zo snel mogelijk over-
zichtelijk materiaal voor te leggen
aan het hpofdencontact. Daaruit kan
dan, met inspraak van alle betrokke-
nen inclusief de ouders, een keus wor-
den gemaakt. Wat ons betreft zou het
kunnen: invoering van Engels bij het
begin van het nieuwe schooljaar. Ik
heb begrepen dat men dat in Zand-
voort ook graag wil".

De Lentebloesem
geeft informatie

ZANDVOORT- Veel mensen kam-
pen met problemen omtrent gezonde
voeding Ane de Wit, een van de men-
sen die helpen in de hatuurvoedmgs-
winkel „De Lentebloesem" aan de
Grote Krocht heeft ontdekt dat er
behoefte bestaat aan nadere mforma-
tie over de juiste voedmgstoffen en
over de combinatie van gezond en
lekker koken. Hij is gaarne bereid de-
ze informatie te geven. Men kan con-
tact met hem opnemen in de winkel.
Grote Krocht 29, tel. 16948.

= ZANDVOORT - Goed, de
= computerspelletjes rukken op
= Een fascinerende bezigheid om
= langs elektronische weg je be-
= hendigheid te beproeven Maar
= vlak ook de ouderwetse huiska-
= merspelletjes niet uit. Om leder-
= een daar weer eens aan te herin-
= neren hadden de leerkrachten
= van de Nicolaasschool weken-
= lang de expressiemiddagen be-
= stemd voor het zelf maken van
= spelen Vorige weck woensdag-
= avond was het dan zover, zowel
= de kleuters als de lagere school-
= leerlingen stelden hun eigen vin-
= dingen ten toon. Zo waren er do-
|j mino, ganzenbord, solitaire.
= puzzels, vliegers en jumbplino
= gemaakt Niet alleen de kinde-
= ren. ook de ouders speelden

Veel spe
JE*.

op
vaak dat het een lieve lust was

Ook met de van huis mecne-
brachte favoriete spelletjes zo-
als elektro. memory monopoly
en zelfs een spelcomputer Vaak
hadden de kinderen al een hele
tijd niet meer naar hun spel-
letjes omgekeken en ontdekten
ze nu opnieuw het pleziei dat je
er mee kunt beleven

Op de foto enkele leeihngen

met een / e l f^en iaak t uan/en- Ej
boid, met eveneens /ellL'cmaak- |j
te pionnen De g iund ieue l s \\,\\ ^
ren dezelfde als ln j elk uan/.en- §
bordspel Alleen sloten clc si!u,i- ^
ties waarin je kunt komen te =
verkeren helemaal aan bi] de ^
schoolwereld Zo kwam iccleieen =
die zijn liuisweik met had ge- =
maakt, wel in de put te iecht ' =

(Fol o Bei lot 1 1 =
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OP DE GROTE KROCHT!

AART VEER
GROENTEN en FRUJT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. 1 44 04

WEEKEND-AANBIEDING
Honingzoete

ROSAKI
DRUIVEN

HÉÉL KILO

0.98

h e k U o

N1EUWVOORDEBOTERHAM
vers gesneden ,

champignon-
brood 455

150 gram | f /
OPENINGSTIJDEN: Dl -WOE
DO VRIJ 900-1800UUR
ZAT 900-1500UUR

HAARLEM:
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT 7

HiLLECQM:HOOFDSTRAAT83- ÜSSE: BLOKHÜIS18 \ letop. onsfüiaalBotermarktag"
is de GEHELE WEEK GEOPEND!DcstyerijwwdcJüiatnogcchtkoaingis!

Prachtige CYCLAMEN en

AZALEA'S
NIET DUUR l

D. BLOEMEM-
MAGAZIJN

„Erica"
GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, sJaap-
zakken

•tomarlj/dry claanlng<• •tomarj/dry claanlng ̂  ̂

Azeanette
rt: Grota Krocht 21

Haamatada: Zandvoorualian 69
Bloamandaal: BloamandaaUawag 23

Haarlem: Jan Gijzankada 1S3

REISBUREAU

KERKMAN
Grote Krocht 20

tel.02507-1 3203

LidANVR
Lid Garantiefonds

Wél zo zeker!

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

BLOE LLEN

**

l»

*

zowel los als verpakt.

Bollenplantmandjes * Brassicol
Bollenplantschopjes

Winterheide • Bloeiende violen
Beplanting voor winterbakken

Vaste planten • Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten

*

' - . - ,

FORD en VOLVO
-

SERVICE - VERKOOP - INRUIL

D

Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! l

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

ALBERT VAN LIIMGEN
(voorheen gevestigd in Amsterdam)

ORGANISEERT

DANSCURSUSSEN
(BALLROOM en LATIJNS-AMERIKAANS)

inZANDVOORT
Oranjestraat 12 (gebouw achter nr. 14)

VRIJDAG 26 OKTOBER A.S.
AANVANG:

cursus beginners voor paren (boven 25 jaar),
cursus gevorderden voor paren (boven 25 jaar).

Er kunnen voor beide clubs nog paren worden geplaatst.
Informaties en inschrijving telefonisch of op afspraak

in de studio
tel. 02507-166 23 of 170 82

Vraag ook inlichtingen cursus leeftijd 60-plus op zondagmiddag.
Verder mogelijkheden voor zelf gevormde clubjes

of privé-lessen.

KUNSTGEBIHENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Ruime
gestoffeerde

zit/slaapkamer
incl. gebr. v. keuken,

douche en toilet.
400.-all-in.

Tel. 02507 -1 21 50

INDISCHE MENUKAART

Standaard rijsttafel
27.50 p.p.

(ALLÉÉN ZATERDAGS)

r JL

Witte rijst
Kroepoek
SajoerLodeh
Boemboe Bali
Frikadel Smoor
Babi Ketjap
Ajam Besengeh
Samba/ Goreng Tahoe Basa
Samba/ Goreng Boontjes
Roedjak Manis Samba/ Oelek
Seroendeng Sambal Bawang tej.o2507 18619 L

Sport Center
Wim Buchel

Zandvoort

Wilt u zich veilig voelen?
Volg dan onze speciale cursus

ZELFVERDEDIGING
voor dames en heren.

Duur van de cursus: 10 lessen.
Iedere dinsdagavond met ingang

van 23-10-1984 van 19.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen:
tel. 02507-139 65/1 58 29

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Kattebaksteentjes

14.5020 kilo
van 17.50 voor

dlfoevo
Grote Krocht 28 - Zandvoort

NIEUW. VOLVO 540 DIESEL

EEN FENOMEEN BRBDTZKH UU
Volvo's succesvolle 340-lijn is nu ge-

completeerd met een diesel. Eén die
gebouwd is volgens de modernste inzich-
ten in dieseltechniek. Dus zuinig, stil en -
wat verwacht u anders van Volvo -oersterk.

De uitmuntende wegligging en het
riante comfort van de nieuwe Volvo 340
Diesel laten wij u graag zelf uitproberen.
Maakt u eens een afspraak voor een proef-
rit. Alle kans dat u na afloop daarvan zegt:
fenomenaal. Volvo 340 Diesel. Met 3 of 5

deuren en als sedan.Standaard 5 versnel-
lingen. Verbruik: 1:21,2 volgens ECE-nor-
men bij 90 km/u constant, 1:14,3 in stads-
verkeeren 1:13,5 bij 120 km/u. Prijs vanaf
f23.350,-, incl. BTW.

Afleveringskosten f 375,-. Vraag
vooral ook informatie over de aantrekke-
lijke Volvo-leasetarieven.

VOIJVO
HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

AUTOMOBELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.
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LANGS DE VLOEDLIJN

Geluk is meestal een verzamel-
naam voor degelijkheid, verstand,
vlijt en volharding.

Albert Schweitzer
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Verlichting rondom
Huis in de Duinen

„De verlichting is nog
steeds niet in orde. Op het
midden terrein zijn drie lan-
taarnpalen die geen licht ge-
ven. Bij het zebrapad zijn
's avonds de lichten uit, het
is er aardedonker.

Op het terrein bij de kleine
huisjes kun je geen hand
voor ogen zien zodra het
donker wordt en het zijpad
naar de voordeur, daar waar
de vijver is, daar staan drie
lantaarnpalen die na vijf mi-
nuten geen licht meer geven.
Het is een groot schandaal,
om nog maar niet te spreken
over de slechte verlichting
van de Herman Heijermans-
weg zelf. Ik durf de deur niet
meer uit".

Klachten van bewoners en
omwonenden van !;et Huis
in de Duinen. Is die verlich-
tifrg nu werkelijk zo slecht
zoals in 1983 toen wij op on-
derzoek uitgingen (Zand-
voorts Nieuwsblad van 3
maart 1983) of valt het eigen-
lijk wel mee?
Zie pag. 3.

Auto terecht
ZANDVOORT - In de nacht van

maandag op dinsdag kwam een 64-
jarige inwoner uit Velsen op het bu-
reau melden dat zijn auto gestolen
was. Enkele uren later kreeg men het
bericht dat de auto m Velsen was ge-
vonden Hoe de auto in de woon-
plaats van de Velsenaar terecht-
kwam is tot op dit moment nog een
raadsel. De auto is in ieder geval in-
middels terug bij de rechtmatige ei-
genaar.

Inbraak
ZANDVOORT - In de nacht van

zondag op maandag zijn onbekenden
het huis binnengedrongen van een
54-jarige Zandvoorter aan de Zand-
voortselaan. De inbrekers klommen
op het slaapkamerbalkon aan de
achterkant van het huis en sloegen
een raam in. De hele kamer werd
doorzocht en de dieven verdwenen
met een aantal sieraden, een bontjas
en een imitatie-bontjas. De politie
heeft de zaak in onderzoek.

Poppententoon-
stelling in bieb

ZANDVOORT - ' Elly Janssen-
Tummers exposeert op dit moment
haar zelfgemaakte poppen in de
Zandvoortse bibliotheek. De ten-
toonstelling duurt tot l november.
De poppen worden gemaakt uit zeer
uiteenlopende materialen, waardoor
er geen twee hetzelfde zijn. Op dins-
dag 30 oktober van 3 tot 5 uur en op
vrijdag 31 oktober van 10 tot 12 en
van l tot 5 uur is mevrouw Janssen
zelf aanwezig om de bezoekers uit te
leggen hoe ze de poppen maakt. De
expositie is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.

| WATER-
LSTANDEN-

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
25 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.
29 okt.
30 okl.
31 okt.
l nov.

HVV
03.24
04.06
04.46
05.33
06.14
06.49
08.00
09.19

UV
11.45

00.29
01.06
01.44
02.24
03.13
04.21

HW
15.42
16.26
17.10
17.50
18.29
19.19
20.32
21.59

L\V
23.51
12.20
12.49
13.34
14.08
14.44
15.44
17.03

Maanstanden:
31 oktober EK 14.07 uur.
Doodtij: l november NAP + 50 cm.

Strandpachters gaan
in beroep bij de Kroon

ZANDVOORT - De komende
week zal de Vereniging van
Strandpachters van Zandvoort
in beroep gaan bij de Kroon te-
gen de nieuwe keur dat door het
Hoogheemraadschap Rijnland is
vastgesteld.

In deze nieuwe keur wordt ge-
zegd dat de pachters hun baguet-
tes (verhogingen) waarop in de
zomermaanden de paviljoens
worden gebouwd, slechts mogen
situeren op een afstand van drie
meter van de duinvoet (zeereep).
Dit betekent dat bijna iedere
pachter twee meter dichter naar
de vloedlijn moet gaan bouwen.
Behalve dat dit grote kosten met
zich brengt in verband met ver-
plaatsing van putten en leidin-
gen, houdt het tevens in dat ver-
schillende pachters in de toe-
komst bij een harde storm en
springtij hun terrassen en zelfs
enkele paviljoens in zee zullen
zien verdwijnen.

Al eerder werd door de gemeente
Zandvoort en de strandpachtersver-
eniging bezwaar gemaakt tegen deze
nieuwe keur. Een bezwaarschrift dat
eerst door het Hoogheemraadschap,
en later door Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, niet ontvanke-
lijk werd verklaard.

Nu ook de provincie Zuid-Holland
zich accoord verklaard heeft met de-
ze nieuwe keur blijft de pachters en
de gemeente niets anders over dan in
beroep te gaan bij de Kroon.

Volgens de raadsman van de
Strandpachters, mr. C.J. Kalbfleisch
uit Haarlem, zal binnen enkele dagen
het bezwaarschrift worden inge-
diend. „De nieuwe keur wordt nu vier
weken ter visie gelegd en in deze pe-
riode kunnen wij beroep aantekenen.
Eerder was niet mogelijk omdat deze
keur ook geldt voor een deel van
Zuid-Holland waar het Hoogheem-
raadschap Rijnland ook verantwoor-
delijk voor is. Wij moesten wachten
op de provincie Zuid-Holland. Nu de-
ze zich vorige week ook accoord ver-
klaard heeft kunnen wij eindelijk ac-
tie ondernemen in de p^: lorir cln* de
keur ter visie ligt".

zichtbaar moet zijn, en dat valt niet
mee. Vroeger vond men het al prach-
tig als je op de kiek ging, van die
mooie overzichtsfoto's die je nu hebt
lijkt er geen enkele te zijn".

Goed nieuws voor de voorzitter
was dan ook de mededeling van een
Zandvoorter dat hij een vooroorlogse
film heeft waarop de baquette duide-
lijk zichtbaar moet zijn.

Onderzoek
Hoewel de keur reeds door de beide

provincies is goedgekeurd heeft het
Hoogheemraadschap wel een onder-
zoek aangevraagd bij twee verschil-
lende instanties. De eerste onder-
zoekt het verloop van de Hollandse
kustlijn in de laatste vijftig jaar, het
tweede onderzoek is gericht op de in-
vloed van de baquettes op de natuur-
lijke aangroei van de zeereep. Na de
laatste stormvloed van 1953 is het
streven van Rijnland erop gericht ge-
weest een zo breed mogelijke natuur-
lijke stormvloedkering op te bouwen.

Een streven dat m Zandvoort met
de nodige ongerustheid wordt ge-
volgd.

Volgens de raadsman van de
Strandpachters laat Rijnland deze
onderzoeken ook verrichten om hun
stelling, dat de baquettes nadelig zijn
voor de duinen, ook verrichten om
deze met een wetenschappelijk on-
derbouwd argument te verdedigen.

Ontwerp voor flatgebouw BrederodestraatMogewq
ZANDVOORT - De Zand-

voortse architect Chris Wage-
naar heeft zijn ontwerp voor een
nieuw flatgebouw op de plaats
van het voormalige „Sterre dei-
Zee" gereed. Hij maakte dit m
opdracht van de woningbouw-
vereniging Eendracht Maakt.
Macht. Zoals vorige week be-
richt heeft het provinciaal be-
stuur inmiddels de benodigde
verklaring van geen bezwaar
voor de bouw afgegeven.

Om tegemoet te komen aan de
bezwaren van een te hoog en
massaal gebouw heeft de archi-
tect gekozen voor een versprin- •
gende en getrapte gevel. Naar de
kant van tie Hogeweg wordt het
gebouw gedeeltelijk in vijf lagen
gebouwd, naar de kant van de
Brederodestraat in vier lagen.
Ook aan de kop is de gevel ge-
trapt. In dit laatste deel komen
vier driekamerwoningen, de
overige 59 zijn tweekamerwo-
mngen. Doordat het gebouw
wordt voorzien van een lift zijn
de woningen niet alleen ge-
schikt voor starters maar ook
voor ouderen. De architect ver-
wacht dat heel wat oudere
Zandvoorters die nu in Noord
wonen, belangstelling zullen
hebben voor zo'n flat midden in
het dorp. Zeker als het een be-
taalbare flat is. Volgens prijspeil
van augustus 1984 gaat de kale
huur 424 gulden per maand be-
dragen.

Het gebouw wordt uitgevoerd
in rode baksteen, aansluitend

op de tegenover gelegen flat aan
de Brederodestraat, die onlangs
gereed kwam. Eromheen wor-

den bomen geplant. Tussen de
woningen is een binnentuin ge-
dacht, waar ook geparkeerd kan

worden. Op de foto de maquette
zoals die door het architecten-
bureau is gemaakt.

Gesprekken
Voorzitter van de Zandvoortse

strandpachtersvereniging, Jaap
Paap, heeft een uitnodiging ontvan-
gen voor een gesprek met vertegen-
woordigers van Rijnland. „Men kan
niet nagaan wanneer wij in Zand-
voort begonnen zijn met het plaatsen
van de tenten op die baquettes. Voor
mij, en ik weet het zeker, is dat altijd
al zo geweest. Ik ben nu op zoek naar
vooroorlogse foto's van het Zand-
voortse strand waarop dit duidelijk

PLANVOORBEREIDINGSCOMMISSIE VRAAGT HERZIENING TAKEN

Onafhankelijk adviesorgaan lijkt
betere basis voor de toekomst

ZANDVOORT - Aan het werk
en de opdrachten van de raad en
het collega aan de planvocrberei-
dingscommissie lijkt een einde te
zijn gekomen. De commissiele-
den, die sinds 1980 in Zandvoort
het sociaal-cultureel werk heb-
ben ondersteund, geadviseerd en
onderzocht, zijn van mening dat
aan hun werk in het kader van de
oorspronkelijke opdracht een
einde is gekomen.

Zij hebben zich dan ook al
schriftelijk tot de raadsleden ge-
wend met het verzoek zich eens
te beraden over het voortbestaan
van de commissie in de huidige
opzet.

„Wij vinden zelf dat onze commis-
sie in de huidige omvang en samen-
stelling een te beperkt ',"'-.enpakket
heefc. Het sociaaj-cultdreel werk
staat nu in Zandvoort behoorlijk ,,op
de rails" en het is onzin om een com-
missie te handhaven als er geen werk
meer is. Tenminste dat is onze me-
ning", zegt de heer J. Hogendoorn,
voorzitter van de commissie. „Wan-
neer onze taken kunnen worden uit-
gebreid, wanneer daar behoefte toe
bestaat, ik denk dan aan onafhanke-
lijk adviesorgaan voor de totale
Zandvoortse gemeenschap, dan is
het akkoord, maar zoals de taken nu
zijn omschreven kun je stellen: „Wij
hebben ons werk gedaan". Wij willen
nu graag van de raad weten hoe men
nu verder denkt te gaan.

Instelling
Bij gemeenteraadsbesluit van 25

maart 1980 werd de commissie p.'an-
voorbereidmg ingesteld. In het begin
van de jaren tachtig zag het ernaar
uit dat er overal welzijnsplanningen
zouden komen.

In eerste instantie werd de com-
missie belast met de taak het gehele
sociaal-culturele werk in Zandvoort
te inventariseren en op de rails te zet-
ten. Dat hield in toneelgezelschap-
pen, muziekverenigingen eens nader
door te lichten, waarom kreeg men
subsidie, hoe hoog was die. waar was
die op gestoeld etc etc.

De commissie is destijds enthou-
siast gestart en heeft een vierjaren-
plan gemaakt met jaarlijks uit te voe-

ren programma's.
„In de jaren voor 1980 was de subsi-

dieverlening vaak gebaseerd op een
c.Ypioitatietekc.".' VOCK de orgamsa-
ties zelf was het ook niet duidelijk
waarop men recht zou kunnen heb-
ben. Wij hebben de afgelopen jaren
bijvoorbeeld gezorgd dat wij inzicht
kregen in wat voor soort organisaties
wij hebben, in aantallen etc. Wij heb-
ben ook aangegeven dat, wil je een
bepaalde vereniging hebben in Zand-
voort, je dan toch wel een minimum
aantal deelnemers moet hebben en
ga zo maar door. Kortom, het hele so-
ciaal-culturele werk werd neergelegd
in plannen en een programma dat
vrij geruisloos door de raad werd

Vervolg op pagina 5

(Advertentie)

Looiersgracht 38 amsterdôrn
tafelhuur voor 'n week

r. 30,-
tijdelijk 2e tafel gratis

'9 voensdags f 2.50
Inl 020-24 90 38

CDA houdt
regionale
bijeenkomst
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Weinis stormschade in Zandvoort
C3 •, , t, X » „«K. .

Geen vlicgerwecr afgelopen zaterdag zoals organisatoren Heelde en Van Tettcrode hier duidelijk aantonen. Foto Frans Jongen.

Windkracht acht: geen vliegerweer
ZANDVOORT - Wind voor een vliegerwedstrijd is

natuurlijk uitstekend, maar een storm kunnen organi-
satoren van dergelijke evenementen missen als kies-
pijn. En juist de zaterdag dat de belangrijke Uiver-
vlucht door Fly Away zou worden gehouden stond er op
de Zandvoortse kust een windkracht 8 gepaard met he-
vige regen, zodat er niets anders op zat dan de wedstrijd
uit te stellen tot zaterdag 27 oktober.

Jammer was dit wel want alles was voor deze unieke
vliegerwedstrijd in gereedheid gebracht. Het parkeer-
terrein Zuid was getooid met KLM-vlaggen, de diverse
rode ballons lagen klaar om gehesen te worden. Deelne-
mers waren al gearriveerd PU ook de juryleden stonden
paraat. In plaats van afnemende wind, zoals werd voor-
speld, nam de wind ieder uur toe, en weruiteindelijk
besloten om de wedstrijd een week te verdagen.

„Het is namelijk de bedoeling dat ieder uur een ande-
re ballon wordt gehesen, deze symboliseren de plaatsen
waarlangs het KLM-toestel in 1934 de route van Am-
sterdam naar Melbourne vloog", zo legt organisator
Edo van Tetterode uit. ..Na één uur verdwijnt de ballon
Athene en wordt Bagdad gehesen, hierna Singapore,
gevolgd door Albury terwijl na vijf uur vliegeren de laat-
ste ballon die Melbourne symboliseert in de lucht komt.

De deelnemers moeten dan ook zorgen dat hun vlieger
vijf uur in de luchl blijft staan en daar was zaterdag
geen kans op. Wij hopen nu dat het weer komende za-
terdag goed genoeg is, mocht dit niet het geval zijn dan
stellen wij het uit tot de volgende zomer. Dat is natuur-
lijk wel jammer, want de bedoeling is juist deze
vliegerwedstrijd te houden in het jubileumjaar van de
Uivervlucht.

Zaterdag worden de deelnemers evenals de juryleden,
waaronder oudvlieger Viruly, opnieuw in Zandvoort
verwacht voor deze Uivervlucht waar de Fly Away-or-
ganisatie zoveel tijd en geld in heeft gestoken.

Overigens viel de stormschade het afgelopen week-
einde in Zandvoort wel mee. Slechts hier en daar wer-
den ongemakken gemeld.

De hulp van de brandweer was vereist bij het vastzet-
ten van een schildersstelling die aan de Adm. De Ruy-
terstraat niet bestand leek tegen de harde wind. Een
raam van het politiebureau ging aan diggelen, terwijl
openstaande ramen van een woning aan de Constantijn
Huygensstraat door de politie werden gesloten. Een au-
to van een Zandvoorter liep schade op doordat er „iets"
van een dak waaide in de Burgemeester Engelberts-
straat op het moment dat de man passeerde.

Zandvoorts spookschip bewijst nut
automatische piloot
LONDEN - Het ongeluk met

het Nederlandse vrachtschip
Pergo dat half januari 1984
plaats vond, blijkt voor ver-
schillende firma's die zich bezig
houden met zeer moderne en
geavanceerde navigatic-appa-
ratuur als voorbeeld te worden
gesteld.

In AVRO's radiojournaal van
dinsdagmorgen 23 oktober,
meldde Hans Verhoeven, de En-
gelse correspondent van deze
radio-omroep, dat de Pergo
door de Racal Marine Controles
uit Croydon, die onder andere
de Racal Deccapilot in produk-
tie heeft, als voorbeeld wordt
gesteld dat onbemande zee-
vaart wel degelijk mogelijk is
in de toekomst.

De Pergo werd in vliegende
storm door de bemanning ver-
laten, verpeten werd echter de
automatische stuurinricliting
en Deccanavisatie uit te scha-
kclcn. Na een etmaal verscheen
de onbemande Pergo echter
voor de kust van Schotland
waar het „spookschip" op de
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rotsen liep.
Door Engelse en Japanse fir-

ma's wordt nu gezegd: „Zie je
wel dat het mogelijk is om met
zeer geavanceerde navigatie-
apparatuur de plaats van be-
stcmming te bereiken. Door de
chief-engineer William Szupnar
van de Sperry uit Camberley is
in het tijdschrift Science een
groot artikel aan bet ongeluk
met de Pergo gewijd. Ook de Ja-
panse firma World Progress
heeft het ongeluk van de Pergos
aangegrepen voor reclamcdoel-
einden. „Wat per ongeluk kan,
kan ook bewust". Door deze Ja-
panse firma die deze navigatie-
produkten op de markt brengt,
wordt nu al geëxperimenteerd
met een tanker van 241.000 ton
die van Japan naar dp Perzische
golf vaart.

Volgens de Londense corres-
pondent Verhoeven ziet het er
naar uit dat de gebeurtenis met
de Pergo voor veel deskundigen
het bewijs is geweest van een
(wat tot nu toe werd genoemd)
gewaagde theorie.
'

Minister-president Lubbers.

REGIO - Op woensdag 31 oktober
organiseert het CDA een grote regio-
nale bijeenkomst m de Treslongzaal
van restaurant Dirks in Hillegom,
waarbij partij-voorzitter drs. P Buk-
man, CDA-fractieleider dr. B. de
Vries en minister-president drs. R.
Lubbers het woord voeren. Centraal
tijdens deze bijeenkomst staat het
beleid van het CDA m kabinet en
parlement, speciaal tegen de achter-
grond van de onlangs gehouden alge-
mene beschouwingen m de Tweede
Kamer.

Aan het slot van de avond volgt
een meer informeel gedeelte, waarbij
de bezoekers van gedachten kunnen
wisselen met de aanwezige CDA-poii-
tici uit kabinet, parlement en be-
stuur

Het programma begint om 1930
uur De toespraken duren tot 20 30
uur. waarna er gelegenheid is tot dis-
cussie Vanaf 21 uur is er informeel
samenzijn

Vrouwentrefpunt
ZANDVOORT - Het Vrouwentref-

punt houdt op donderdag 25 oktober
een thema-avond in het schoolge-
bouw aan de Nicolaas Beetslaan 14.
Het onderwep pp deze avond is:
„Eenzaamheid binnen ]e relatie. Hoe
kan dat? Wat kan je er aan doen?" De
avond begint om 20.30 uur. Voor na-
dere inlichtingen: tel. 17474 of 1GG89.

(Advertentie)

AZIJNMAN
als het om uw

ogen gaat
voor brillen &
kontaktlenzcn

Amsterdam
F. v. Mierisstraat 115. 73179 J
St. Antoniesbreestr. 110. 22G718
Kinkerstraat 131, 182102

(v.h. Polderman optiek)

Landsmeer
Nieuwe Gouw l (02908) 5098

Winkelcentrum Landsmeer.

Zandvoort;
IMieuwebSa

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts f 18.25 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar / 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /i^V
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INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK-

INSTRUMENTEN,
GELUIDS-

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

man BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020 -26 56 11

Wie wil thuis
kleine

reparatie-
werkzaam-

heden
uitvoeren?

O.a. ritssluitingen
inzetten. Inlichtingen:

tel. 1 25 74

VEILINGGEBOUW

DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks inbreng van
goederen

IN-en VERKOOP

Verhuur, tafels, stoelen,
porselein, enz., enz.

Te!. 02507-12164-13713
WATERDRINKER

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1
Zandvoort

giiiiiiiiiiiiiMiiNininiiiiiiiitiiiiirniij

l FOTO QUELLE "
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ
MOERENBURG

Haltestraat 8
Zandvoort

aiiiimiiiiimiimmiiniimiujiiimiff

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand • leven
alle verzekeringen

PIANO VALS,
STUK of VUIL?

BEL
01880-1 8216

3e stem beurt
30.-

Ik kom overal. '

DROGISTERIJ
MOERENBURG

voor

Dr. Vogel

homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

GEZELLIG DANSEN
met

Stichting „STAR"
bij

Rest. „De Kousenpael"
zaterdagavond 27 oktober
aanvang 20 30 uur. Haltestraat 25

Correcte kleding gewenst
Tel. 02507 -1 82 86 / 023 - 35 70 83

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal.

SchelpenpMn - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

Dansinstituut ALBERT VAN LINGEN
Zondag 28 oktober a.s., aanvang 2 uur:

INSTUIF
voor geïnteresseerden boven de 60 jaar.

STUDIO: ORANJESTRAAT 12 (gebouwachter nr. 14) in
ZANDVOORT

NEEM UW KENNISSEN MEE!
Informaties en inschrijving, ook voor andere clubs, telefoon

02507-1 6623of1 7082

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61233

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25
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Skilessen voor
deintjes
HOOFDDORP - Ook kinderen
unnen ski-lessen krijgen bij de ski-
iste „De Meerberg bv", Arnoldus-

>ar_k 10 te Hoofddorp. Deze ski-lessen
rorden speciaal voor de kleintjes sa-
lengesteld en hebben een speels ka-

;akter. De lessen voor kinderen tus-
en 4 en 6 jaar duren ook maar 30 mi-
mten, die voor kinderen boven de G
aar 50 minuten. Men houdt de groe-
len zo klein mogelijk om de kinderen
oveel mogelijk individuele aandacht
e kunnen geven. De kinderen krij-
en ook lessen in het omgaan met het

materiaal en leren de ski-termen. Zo
unnen ook de kleintjes goed voprbe-
eid aan hun wintersportvakantie be-
einnen.

Jitstekende score
£HC-hockeyteams
BENNEBROEK - Het hoc-
eyweekend bracht de teams
an ZHC een honderd procent
core. Goed werk van de dames
lie Bennebroek met 0-3 de baas
ileven en eveneens een overwin-
ling van de heren. Haarlem was
liet opgewassen tegen de inzet
an Zandvoort, 3-1.
Voor de ZHC-dames is het een zeer
emakkelijke partij hockey gewor-
en. Bennebroek had totaal geen in-
et waar tegenover stond een gaaf
pelletje van Zandvoort dat al snel
oor Karin van der Staak op 1-0
wam. In de twintigste minuut zelfs
-O toen Mieke Hamann een strafcor-
ler verzilverde. In de tweede helft be-
on Bennebroek iets feller maar al
as had Zandvoort het offensief inge-
lamd en was er van gevaar geen
prake meer. Een veel sterker Zand-
oort bepaalde door een doelpunt
an Monique Lubberts de eindstand
ip 3-0.

Heren_, . _
Eindelijk kregen de Zandvoortse

leren de beloning voor de prima in-
et van de laatste weken en behaal-
len belangrijke punten tegen Haar-
tm. De grote inzet was Haarlem te
eel en Olaf van Ekeren kon na een
wartier spelen de score openen,
laarlem moest het hebben van uit-
allen en uit een daarvan kwam vlak
oor de rust onverwacht de gelijkma-
;er, 1-1. In de tweede helft voerde
landvoort het tempo omhoog en
aar ging Haarlem aan onderdoor.
tob Eysvogel schoot Zandvoort, uit
en strafcorner, naar 2-1 en een goed
ipgezette aanval werd afgerond door
Mc van Duijn, 3-1.

Sport overdag niet nieuw voor
Sportings Buchel en Sonneveld

ZANDVOORT- Sport overdag
is het nieuwe thema dat door de
overheid wordt gestimuleerd.
„Sport overdag? Dat kan bij ons
reeds jaren worden bedreven",
zeggen sportcentrehouder Wil-
lem Buchel en Dries Sonneveld
van. Sporting Sonneveld. Beiden
zijn het er over eens dat het een
goed idee is, maar staan wel wat
verbaasd dat blijkbaar niet
wordt gedacht aan de reeds be-
staande mogelijkheden voor
sport overdag.

De 53-jarige judosportleraar Wil-
lem Buchel, zesde dan, en tevens top-
judoscheidsrechter is reeds vanaf
1957 actief met zijn sportschool.
„Eerst ben ik begonnen in het ge-
meenschapshuis en later kon ik mij
vestigen in de nieuw gebouwde
school aan de A.J. van de Moolen-
straat. Ik kwam oorspronkelijk uit de
voetballerij maar bij de luchtmacht
werd ik sportinstructéur en na de
diensttijd heb ik de ClOS-opleiding
gevolgd met specialisatie judo. Met
judo ben ik doorgegaan. Ik ben ook
in het bezit gekomen van een wereld-

licentie scheidsrechter", vertelt Wil-
lem Buchel.

Zo'n vijftien jaar voert de 41-jarige
Dries Sonneveld het bevel over de
sporting bij Bouwes Palace. Dries
Sonneveld, die tevens leraar lichame-
lijke opvoeding is, heeft eveneens zijn
opleiding aan het CIOS gevolgd.
„Sport is mijn hobby en van daaruit
is het mijn beroep geworden. Vroeger
deed ik mee aan zwemwedstrijden en
aan waterpolo en vanzelfsprekend is
dat mijn specialisatie geworden. Na-
dat ik als badmeester bij Bouwes was
begonnen, kon ik het eerst huren en
later heb ik het gekocht", aldus Dries
Sonneveld.

In de accommodaties van beide
sportleraren kan op velerlei gebied
gesport worden. Zo bestaat bij Bu-
chel onder andere de gelegenheid tot
judo, squash, volleybal, badminton
en keepfit gymnastiek, terwijl Sonne-
veld de gelegenheid heeft voor zwem-
men (zwemles), badminton en
krachttraining. „Je ziet", zegt Willem
Buchel, „ze kunnen bij ons op veel
onderdelen terecht. Sport overdag is
naar mijn mening voor de mensen die
geen betaald werk hebben en die be-
zig willen zijn. Ik sta er voor open,

maar het moet wel onder deskundige
leiding geschieden. Ik weet niet of
het in verenigingsverband wel van de
grond zal komen. Vele niet
werkenden sporten al bij clubs in het
weekend en zullen dat wel blijven
doen. Bovendien moet gebruik ge-
maakt worden van bestaande sport-
accommodaties en de verenigingen
zullen het niet voor niets doen. ter-
wijl op steun van de overheid waar-
schijnlijk niet gerekend hoeft te wor-
den" . „Mijn accommodatie staat
vrijwel het gehele jaar ter beschik-
king en men kan zo binnen lopen om
te komen kijken hoe het gaat. In
Zandvoort is bovendien de spoeling
erg dun. We hebben maar een klein
aantal inwoners en er zijn vele moge-
lijkheden om te sporten. Dus het is
afwachten of zo iets lukt".

Dries Sonneveld is het volledig met
zijn collega eens en kan het idee wel
ondersteunen. „Het is prima maar ik
snap niet dat wij er niet bij betrokken
worden. De ruimte hebben wij ter be-
schikking en zwemmen voor ƒ 2.50
kan je toch spotgoedkoop noemen.
Ik blijf het jammer vinden en kan het
ook niet begrijpen dat wij nooit ge-
noemd zijn bij sport overdag'

Dries Sonneueld

De beide Zandvoorters blijven dus
volop actief wat betreft de sport in
hun sportschool en elke dag opnieuw
is het voor hen een plezier in de sport
te kunnen werken. Het is een enorm
fijn beroep, volgens Dries Sonneveld,
..je bent elke dag weer gast in eigen
huis. Bij mij kan je wel spreken van
een familiebad met daaromheen de
mogelijkheid om wat andere sporten
te bedrijven. Je hebt veel kosten en
lasten maar als je de zaak draaiende
weet te houden geeft dat veel voldoe-
nmg".

Ook Willem Buchel zal de komende
jaren nog volop bezig zijn met zijn
„hobby". Het is zo dat een particulier
veel lasten en kosten heeft en je moet
heel wat uren draaien wil je dat eruit
hebben, maar het loopt goed. Ik blijf
er veel plezier in houden".

Bij zowel Buchel en Sonneveld dus
volop mogelijkheden om sport te be-
drijven onder deskundige leiding en
gezien hun enthousiasme kunnen ve-
le plaatsgenoten daarvan profiteren.

Eerste lustrum Zandvoortse
kunstzwemsters

ZANDVOORT - Afgelopen zater-
dag was het op de dag precies vijf
jaar geleden, dat de Zandvoortse
zwem- en poloclub de Zeeschuimers
met veel enthousiasme en inzet de
start maakte met een volkomen nieu-
we tak van de zwemsport: het kunst-
zwemmen.

Destijds, zaterdag 13 oktober 1979,
een gewaagde stap, want er was ei-
genlijk niemand binnen de zwemver-
eniging die ook maar iets van het
kunstzwemmen afwist. Tien moeders
van zwemmende Zeeschuimer-kinde-
ren, door het bestuur gevraagd, wa-
ren direct bereid hun nog onwetende
schouders te zetten onder deze nieu-
we afdeling onder leiding van bonds-
trainster mevrouw Hogendijk van de
zwemvereniging De Meeuwen uit
Diemen. Een turbulente start resul-
teerde al na twee maanden in een
kunstzwemoptreden tijdens het Sin-
terklaasfeest in zwembad de Duin-
pan waar een tiental meisjes hun eer-
ste optreden voor publiek gaf.

Terugkijkend naar deze startperio-
de kan men konstateren, dat er zeer
veel gebeurd is bij deze afdeling.
Twee moeders van het begin, me-
vrouw Van der Aar en Ter Heijden
bleven over van het tiental moeders
van het „eerste uur" en bouwden de
kunstzwemafdeling naar een tech-
nisch zeer hoog peil. Deelname aan
de Nederlandse jeugd- en senioren-
kampioenschappen, deelname aan
de nationale selectiewedstrijden en
veel persoonlijke successen van
kunstzwemsters die diploma na di-
ploma behaalden en daarmee steeds
weer in de prijzen vielen bij kunst-
zwemwedstrijden in en buiten de
zwemkring Noord-Holland. Veel tijd
en energie stopten deze dames ook in

hun eigen opleiding tot trainsters en
KNZB-gediplomeerde kunstzwem^
beoordelaarster waarmee zij in heef
Nederland belangrijke juryfuncties
te vervullen kregen. Daarnaast von-
den zij ook nog tijd om het kunst^
zwemmen speciaal in de zwemkring
Noord-Holland te propageren en met
zelf georganiseerde trainerscursus,-
sen helpen zij andere zwemvererligin}
gen in Noord-Holland, die met kunst-
zwemmen willen starten.

Het was dan ook terecht, dat hè},
bestuur van de Zeeschuimers afgelcf
pen zaterdag de beide dames voor
hun belangeloze vi j f jaar inzet eerd()
waarvoor zij uit handen van de vooif-
zitter, P. Holst, bloemen en een heriri-
nering kregen aangeboden. <

De kwaliteit van deze actieyj?
Zandvoortse kunstzwemafdeling
wordt onderstreept door Mascha
Remders Folmer, die als enige in de
zwemkring Noord-Holland het hoog-
ste A-diploma bezit Daarmee heeft
zij automatisch het recht verworven
uit te komen voor de Zeeschuimers
op de nationale kunstzwemkam-
pioenschappen in februari 1985. De
vier jaar jongere Mariel Hogkamer
heeft met haar B-diploma al het voor-
recht om uit te komen op de Neder-
landse jeugdkampioenschapopen
terwijl die kans ook aanwezig is voor
Petra Holst, Janneke Reinders Fol-
mer en Saskia Wester indien deze
drie meisjes in de komende maanden
liet C-diploma weten te halen. Arlet
Sandbergen, met een B-diploma k-Cöü,
door haar leeftijd alleen deelnemen
aan de nationale kampioenschappen
kunstzwemmen maar moet dan dat
moeilijke en bijna onbereikbare A-di-
ploma zien te halen.

Judo bij Buchel (Foto: Frans Jonqeni

Nieuws van de
Postzegelclub

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelclub komt voortaan op een
andere dag bijeen, namelijk op vrij-
dagavond. Ook verhuist de'club naar
een andere, grotere ruimte in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat. De eerste bijeenkomst
vindt morgen, 26 oktober plaats, aan-
vang 19.30 uur. Er zal dan een veiling
worden gehouden, waarvoor men in
het begin van de avond kan inbren-
gen.

Verder bestaan er plannen om de
club wat extra stimulansen te geven
door het houden van verlotingen en

bijzondere aanbiedingen, ten behoe-
ve van de ongeveer 80 leden. Inlich-
tingen hierover en over andere zaken
worden telefonisch verstrekt door de
secretaris van de club, de 'heer J.
Ablas, tel. 15286 of door de bestuurs-
leden op de clubavonden.

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Op woensdag 17

oktober vond de laatste wedstrijd
plaats van de eerste competitie. Deze
wedstrijd besliste over het promove-
ren en degraderen.

In de B-lijn promoveerden naar de
A-lijn: de heren Van Beek en Sjou-

werman, de dames Berghoff en Stoc-
ker en de heren Smink en Saeressig.
Uit de C-lijn naar de B-lijn promo-

, veerden de dames Kroon en Schro-
der, Kinderdijk en Lemmens, Van
Duyn de Roode en Van Ackooy-
Drenth.

De Zandvoortse bridgeclub bege-
leidt aankomende bridgers die de
AVRO-televisie bridgecursus volgen.
Er zijn een groot aantal deelnemers
waardoor er drie tijden konden wor-
den vastgesteld: dinsdagavond om 8
uur en vrijdagmiddag om 2 uur in Ho-
tel Keur en zaterdagmorgen bij één
van de begeleiders thuis. De deelne-
mers betalen een geringe bijdrage in
de kosten. Inlichtingen hierover via
tel. 18035 of 14060.

Sterk spel TZB brengt
slechts gelijkspel

HAARLEM - TZB heeft zich
van de matige partij van vorige
keer goed hersteld en behaalde
in de uitwedstrijd tegen CBS een
verdiend gelijkspel, 2-2. Gezien
de kansen had er voor Zandvoor-
ters meer ingezeten maar het
vertoonde spel geeft vertrouwen
voor de volgende wedstrijden.

TZB kwam sterk uit de startblok-
ken en na twee minuten kreeg het al
een riante mogelijkheid om te scoren.
Ron Zwemmer werd binnen het zes-
tien metergebied neergelegd maar de
toegekende strafschop werd door Jos
van Houten zwak ingeschoten. On-
danks deze domper bleef TZB in de
aanval en creëerde vele kansen op
doelpunten. Het leverde niet veel op
en CBS kon de strijd meer naar zich
toe trekken. Vooralsnog kon Marcel
Cabri met goede reddingen TZB voor
een achterstand behoeden maar in
de veertigste minuut was ook hij
kansloos. 1-0.

Na de rust kwamen Alex Miezen-
beek en Leen Bol in het veld voor de
geblesseerde Hans Deelstra en Roei
de Reus en ging TZB op zoek naar de
gelijkmaker. De Zandvoorters moes-
ten echter zeer attent blijven op de
snelle counters van CBS. In de twin-
tigste minuut sneed zo'n counter
door de TZB-defensie en dat bete-
kende 2-0. TZB speelde alles of niets
en ging met man en macht ten aan-
val. Het grote offensief werd in de
dertigste minuut beloond toen Leen
Bol drie man op het verkeerde been
zette en fraai voorgaf waar Jos van

Houten klaar stond om te scoren, 2-1.
De Zandvoorters roken een punt en

vochten als leeuwen. Drie minuten
voor het einde viel dan toch de ver-
diende gelijkmaker en opnieuw
stond Leen Bol aan de basis van dit
doelpunt. Zijn punter werd opgepikt
door Jos van Houten die geen mo-
ment twijfelde en TZB op 2-2 bracht.
Trainer Gerard Ramkema was aan
een kant blij met het punt maar aan
de andere kant was het jammer van
de gemiste kansen in de beginfase.
„Toch ben ik blij dat we na een 2-0
achterstand goed terugkwamen. Er
is keihard gewerkt en het resultaat is
toch wel goed. Ik hoop dat het spel
vertrouwen geeft voor de zware uit-
wedstrijd komende zondag tegen
koploper Onze Gezellen".

Badminton
ZANDVOORT - Op zondag 28 ok-

tober worden in de sporthal Pelli-
kaan te Zandvoort de volgende bad-
minton-competitiewedstrijden ge-
speeld:

Aanvang 09.30 uur:
Lotus 7-Nieuw Vennep 5
Lotus 8-Johez 2
Lotus 9-Pluimbal 3
Lotus heren 1-NAB Spirit heren l
Lotus BI-Nieuw Vennep BI
Lotus B2-Nieuw Vennep B2.

Aanvang 13.00 uur:
Lotus I-Zeemacht l
Lotus 2-van Zijderveld 10
Lotus 3-van Zijderveld 13
Lotus 4-Hilversum 5
Lotus 5-Almere Haven 2
Lotus 6-US 4.

Voetbal
Zondag: Rapiditas-Zandvoort-

meeuwen 14.30 uur; Onze Gezellen-
TZB 14.30 uur te Haarlem.

Zaterdag: SCZ'58-Zandvoort'75
14.30 uur.

Basketbal '-••~
Zaterdag: Docos-Lions heren 19.00

uur te Volendam.

Zaalhandbal . .,,
Zondag: Ookmeer-ZVM heren 14.'4'o

uur te Amsterdam; TYBB-ZVM da-
mes 13.10 uur in Turnhouthal Haar-
lem.
Volleybal

Zaterdag in de Pellikaanhal aan de
A.J. v.d. Molenstraat: Sporting l he-
ren-Allides 4 18.30 uur; Sporting 2.-De
Bunkert 2 20.30 uur. Dames: Spor.-
ting OSS 1-Allides 2 20.00 üur;"Sp§ï-
ting OSS 2-SBY 3 20.30 uur; Sporting
OSS 3-FES 2 19.30 uur. Jeugd: Sfroff
ting OSS M-Spaarne'75 M 18.30"uur;
Sporting OSS K-Heemstede K 18.30
uur; Sporting OSS N-OVRA M 19.30
uur.
Zaalvoetbal

Vrijdagavond in de Zandvoortse
Pellikaanhal staan de volgende wed-
strijden op het programma: 18.00 uur
Zandvoortmeeuwen 2 C jun.-HCB 2;
18.30 uur Zandvoort Centrum B jun>-
RCH 2; 19.00 uur Zandvoortmeeuwen
A jun.-Kalmthout; 19.45 uur TZB-
Out; 20.30 uur Hong Kong Z 2-Sea
Gulls 2; 21.20 uur Hong Kong Z-Kop-
pers OG; 22.15 uur Zandvoort Noord
2-Zandvoortmeeuwen 2.

MICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Ulcro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
ireedte in diverse lettergrootten.

'articulieren verwiJ2en wij naar de speciale bon op de pagina
MICRO'S".
'laatsina is moaelijk in de volgende edities
loofddorps/Venneper Nieuwsblad / 0.43 per millimeter.
iluittijd: dinsdag 17.00 uur.
J kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 ol 02968-
!673 of afgeven of zenden aan:
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
IQ Aalsmeer.
* Weekmedia Amstelveen^ Dorpsstraat 54-56, Postbus 51,
180 AB Amstelveen.
* Weekmedia Badhoevedorp, p.a. Verkuyllaan 8, 1171 EE
'adhoevedorp.

> Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
> Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg-
9 Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
Ja'd| Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
kwant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
'e Bijlmer/Nieuw'sblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
terdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
hst-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
8r, Muider Post en Almere Post.
'.80 per millimeter,
luittijd: vrijdag 16.00 uur.

' Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
^naties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
'ijgbaar. '
' Voor brieven onder nummer wordt f 4.50 in rekening ge-
'acht.
' Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
8'stuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
6'spreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt f 1.00
'rekening gebracht.

' kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
'9even: tel. 020-562.3004~, 020-562.3005 of 020-562.2964
;eie nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
*ntrale orderafdeling Weekmedia,
ostbus 122,
°00 AC Amsterdam.

^ sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
delfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

l ft) a bromet mode
NU

alléén gevestigd
in de

HALTESTRAAT

18
Zandvoort - Tel. 02507 -1 78 78

* Te koop 3-delige massie-
ve TUINSCHOMMEL a
ƒ 100.- Tel. 16325 l jr.
oud.
* Te koop AQUARIUM
140x30x30 met eiken on-
derkast, prijs ƒ 250.-. Tel.
02507-19646 na 6 uur bel-
len.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

.Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

* Te koop AFWASMACHI-
NE ƒ 150.- 4-pits gasstel
ƒ 50.- Tel. 14593 of 15235.

TWEEDEHANDS
FIETSEN

vanaf 50.-

VERSTEEGE
WIELERSPORT
HaltestraatSI

Zandvoort

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

* T.k. ZÜNDAPP KS50
i.z.g.st. + helm. Tel.
02507-16848.
* „Remi" Ie klas 2e hands
kinderkleding. Geopend ie-
dere di. + "r. 9.30-11.00
uur. Inname winterkle-
ding. Lorentzstr. 216. Tel.
18340. Komt u ook eens
kijken? Tot ziens.

* Te koop aangeboden
WITTE WASTAFEL met 2
kranen ƒ 25.- 4 witte eet-
kamerstoeltjes ƒ 80.- 2 1-
pers. spiraal + matras
ƒ 75.- kinderfiets ± 5 jr.
ƒ 20.- Tel. 17434.
* Klein ELECTRISCH OR-
GEL (Solina.) 2 klavieren
ƒ 150.- Tel. 02507-16031.
* Sm.ijzeren HEK, 2 keu-
kenkastjes, 36 m1 vloer-
boord, hout. schuurtje,
Eternyl golfplaat, glas-in-
looddeuren, plantebak, 2-
drs. ijzeren buitenkast.
Tel. 17030.
* Te koop DAMESSKIPAK
mt. 36 merk ANBA kl.
rood nw.pr. ƒ 595.- nu
ƒ 85.- skischoenen merk
Dynafit mt. 39 ƒ 45.- ga-
tenplant 2.80 hoog in grote
witte pot op hydracultuur
ƒ 100.- Tel. 14087.
* KARIN en TJITTE van
harte gefeliciteerd met jul-
lie 12Va jaar! Van Jan, Loes
en Stefan.
* Te koop TAFELBILJART
op lei met toebehoren
ƒ 200.- Tel. 19488.

GEVRAAGD:

WINKEL-
JUFFROUW

voor

Stomerij AZEA
Inlichtingen:

tel. 1 25 74

U kunt deze winter weer
BRUIN WORDEN in Zand-
voort-Noord, zonnebank
ƒ7.50 per 30 min., ge-
zichtskanon ƒ 7.50 per 15
min. of geef uzelf een
kuurtje kado, 10 x ƒ 65.-.
Voor inf. en afspraak Elly
v. Straaten. Tel. 02507-
18097, ook 's avonds ge-
opend. Tot ziens.

FRITURES
D'ANVERS
vraagt voor de

weekenden een

nette
jongeman

Aanmelden:
zaterdag

na 13.00 uur.

* Te koop blank grenen
KINDERLEDIKANTJE en
skipak m. 176 (36). tevens
oliegevulde electr. radia-
torkachel. Tel. 02507-
16154.
* Te koop kort br. PEFSIA-
NER BONTJASJE 4O-42
prijs ƒ 195.- Tel. 023-
272432.
* Te koop kristallen
WIJNGLAZEN per stuk
ƒ 10.- en divers huisraad.
Burg. Engelbertsstr. 14.
Tel. 02507-13132.

Ik zoek GEZELLIGE
WOONRUIMTE 2 kam. of
kleine woning, red. huur.
evt. ruil mog. met fraai 3-
kam. torrasapp., laag-
bouw. douche + ligbad.
ajuin, schuifp.. vrij uil-
zicht in Blaricum. tel.
03507-19112.
* T.k.a. rode RACEFIETS
met wielrennerskloding-
medium, prijs n o.t k. Tel.
02507-15519
* T.k.a. GASHAARD
i.z.g.st. 11.5 kW Tel. 023-
337681.

* STRAATMAKKH heeft
tijd om uw straatje ol' paad-
je op te hogen of te veran-
deren. lage prijzen. Goede
ref. tel. 02507-19593.
* DUIKTEAM Zandvoort
start nieuwe SNORKEL- en
DUIKOPLEID1NG. Bel
voor in l . 02507-17237 of
16968.
* Heeft u zin om te ZIN-
GEN? ..Zamor" kan nog-
nieuwe leden gebruiken
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 8 tot l O 30 u. in
Hotel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.

Volioybalver. Sporting
Oss zoekt NIEUWE LEDEN
voor seizoen '84 '85, zowel
senioren als jeugd v.a 8jr.
in competilieverband of re-
creatief. Tel. inl . 15556-
16312.

GAHNALENNKTJES te
koop Tel. 01718-24110.

ALMONDEHOEVE An-
•;iekboorderij. Duizenden
brood-, glaskasten, eetnoe-
ken enz. zonder tierelantij-1
nen. Eiken, blankgrenen,
Spaans, veel klein antiek,
Almondeweg 2. Ocgst-
geest. Tel. tijden, óók
weekend 10-22 uur Koop-
avond. Tel. 071-172757.
Gratis toez\ fotodoc.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Wie wil bij oude dame da-
gel. DINER VERZ. en met
haar eten. evt. au pair,
liefst N.H. Br. ond. nr. Z
803, bur. v.d. blad.
' Gevr. HUISHOUDELIJ-
KE HULP voor vrijdag-
smorgens van 9-12 uur.
Tel 14634 na 6 uur.
" Te koop PUCH MAXI
i.pr.st. prijs n.o.t.k.
02507-14622.

* Mijn POSTZEGELS en
PRENTBRIEFKAARTEN
mogen gezien worden vrij-
dagavond 26 oktober, ge-
meenschapshuis F.L. Ter-
velde.
* Te koop Vectrex SPEL-
COMPUTER met 5 banden.
Vaste prijs ƒ 400.- Bellen
na zessen tel. 02507-
19593.

Te huur voor jongeman
(niot-roker) ZOMERHUIS-
JE met cv, keuken, douche,
toilet, prijs ƒ400.- all-in,
tel. 02507-15413. Tevens
aangeb. ged. gem. 2-kam.
et. m. keuken en gebr.
u.d.t. v.i.a. 2 pers.

Te huur aangeb. GARAGE
bij De Schelp. Tel. O2507-
14869.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 -Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27 '

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICUL IER

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop? Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ledei woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ E:EN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 J M Zandvoort.

nr
ii

Postcode Plaats
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Alleen als u het beste wilt...
gaat u naar SLAGERBJ AAT ARBOUW
Uit eigen worstmakerij:

SLAGERSHAM 150gram 2.25

RAGOÜTHOORNTJES 3 voor 4.00
3.75500 gram.

Natuurlijk bij:

SLAGERBJ AAT ARBOUW
Dagelijks messcherpe aanbiedingen!!!
Bijv. woensdag:

BIEFGEHAKT T kilo
Haltestraat 12-Tel. 1 26 16

11.00

r

GOED
GOEDKOOP

Kerkstraat 16, Zandvoort,
telefoon02507-12270

Wij gaan door met lage prijzen, prima service en 1e klas kwaliteit!
RUNDVLEES

T-BONE4ons 32.50
TOURIMEDOSsons 29.50
EI\!TRECOTE2</;0ns 27.50
DUITSE BIEFSTUK 21.50
BIEFSTUK-TARTAAR 21.50
CHATEAU BR l AND 2 personen 52.50

OSSEHAAS
instroganoffsaus,
geflambeerd met Franse cognac Z9.50

PRIME-BEEF 2* ons 32.50
KALFSVLEES
KALFS-T-BONE4onS 32.50
KALFSOESTER met champignons en roomsaus, 2 ons 26.50

KALFSKOTELET 225 gram 21.50

VARKENSVLEES
SPARE-RIB pim sons 19.50

LAMSVLEES
4LAMSKOTELETJES 20.50

VIS
GEB.TONG4ons 29.50
2SLIPTONGETJES 19.50
Alles voordien van diverse soorten verse groenten en aardappelen.

t
>

VREEBURG & Zn.
HALTESTRAAT 54-ZANDVOORT

TEL. 1 24 51

Voor WILD en GEVOGELTE ook naar
de Topslager

o.a.: hazebout - hazerug - duinkonijn - tam konijn - parelhoen

i Bij inlevering van deze bon: '

!, (FRANSEUIEN/KAASTAARTJE)
Alleen even opwarmen

4 halen . . . 2 betalenL

Voor de lekkerste kaas

blijft „DE KAASHOEK" de baas!
Deze week bij DE KAASHOEK:
OVERHEERLIJKE

nu 500 gram

U ITT V AT, 500 g ra m

UITBARNEVELD
20 stuks

5.25
4.95
5.00

Tot ziens bij:

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 - Zandvoort - Tel. 1 50 00

l
Al eens voor je beest \ p.

bij „DIER-PLEZIER"geweest?
Deze week:

DOKQ BROKKEN 5 12.90

KONIJNENVOER s „o 5.95
DIERENSPECIAALZAAK

Helmersstraat 11
ZANDVOORT
Tel. 1 93 45 dLïfoevo

GESNAPT BIJ
BAKELS

Wie is deze mevrouw die bij FOTO BAKELS haar filmrolletje
komt brengen?

Zij wordt vriendelijk verzocht na morgen eens even langs te
komen bij FOTO BAKELS, Kerkstraat 31.

Misschien ligt er wel een verrassing op haar te wachten . . .

Vakantiefoto's verdienen
de Kodak Select behandeling!
IWij laten uw negatieven

uitsluitend ontwikkelen in
het eigen Kodak laboratorium.

2Wij garanderen een
perfecte kleurweergave op

uw Kodak Select Prints.

3 U betaalt alleen de Kodak
Select Prints die aan onze

hoge kwaliteitseisen voldoen.

4De Kodak Select Prints
komen niet alleen door de

geavanceerde computer -
technieken tot stand, maar
worden ook nog gecontroleerd
door Kodak experts.

Kodak Select is alleen verkrijgbaar b\j
de f btovakhandel met dit embleem.

Kodak Select
Jfeflsr> Opiniek\»JRS.*'' r^ilfHO

Vraag FOTOAFWERKING
DOOR

Kodak

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31 - Zandvoort

REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn.
Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04

Zondags gesloten.
Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

•la»

Deze week:

GROTE MOSSELEN K OP
zak a 2 kilo van 6.50 voor *Mm^Jf^Mzak a 2 kilo van 6.50 voor
Te combineren met onze heerlijke sauzen.

Aanbevolen:

BON PATRON DEMI SEC
de betere witte wijn voor een kleine beurs 6.95

CHICKKING SNACKCORNEF
Geopend:
maandag - dinsdag - donderdag
van 12.00 tot 20.00 uur;
vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur.
Woensdag gesloten.

ZAIMDVOORTSE ROL
HETE KIP

Haltestraat 24 - ZAIMDVOORT - Tel. 02507 -1 32 01

DROG. DE GAPER
Liever de goedkoopste dan de grootste

Bij ons zijn de prijzen altijd feestprijzen!

LIMARA DEODORANT SPRAY b,, ons 3.9!

ODOREX DEOSPRAY bij ons 1.9!

8x4DEOSPRAY bij ons 3.9!

ODOREX DEOROLLER bij ons 2.3!

JOHNSON'S BABYSHAMPOO bij ons 2.8!

JOHNSON'S BABYLOTION bij ons 3.9!

JOHNSON'S BABY-OLIE bij ons 3.9!

RECITAL KLEURSHAMPOO bij ons 8.7(

HENARA SHAMPOO alle soorten bij ons 7.9!

Kerkstraat 36 - Zandvoort
SPAAR ONZE KASSABONNEN!

Bij 100.- aan kassabonnen krijgt u 3.- terug
(geldt niet voor geneesmiddelen)

U mag
pingelen...
Behalve op de garnalen,
maar voor de rest, de
wandmeubelen,
eethoeken,
MASSAGESTOEL, (
Brabantse potkachel,
enfin, dit geldt voor het
hele alfabet, wat staat op het

WATERLOOPLEINTJE
U kunt elke dag spullen inbrengen

en wij komen het ook halen.

HALTESTRAAT 61 - TEL. 1 34 63
Iterl
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Stuifzand

IN BEROEP GAAN - is in in Zandvoort. Niet alleen het ge-
meentebestuur tegen beslissingen van Gedeputeerde Staten in

• de circuitkwestie, nu hebben ook de strandpachters het goede
" voorbeeld gevolgd. Wanneer de strandtenten in de toekomst
' dichter naar de vloedlijn moeten worden verplaatst, dan zullen
ï>de pachters zich verzetten tot het bittere einde. Een leuk be-
"richt voor hen zou zijn wanneer het gemeentebestuur hen volgt

en ook in deze kwestie beroep aantekent bij de Kroon.
• Overigens heeft het wel gestormd de laatste weken, en niet
alleen letterlijk, maar zeker ook figuurlijk. Tobber die zich
heeft verstopt met de kranten van de drie voorafgaande we-
ken, zit wat zorgelijk te lezen. „Je moet natuurlijk „bij" blijven,
maar ik heb wel wat gemist hoor, dl die vergaderingen en bijna
allemaal over woningbouw, gossiemijne ze hebben het druk ge-
had", verzucht hij.
• Toch heb ik ook goede dingen gelezen, wij gaan bouwen in
de toekomst, als het rijk nu maar contingenten wil geven. Ze
bedoelen natuurlijk als het rijk maar met geld wil komen voor

' 'sociale woningbouw dan kunnen ze op, 's even kijken één,
twee, drie plaatsen huisjes neerzetten. Bij het station, en op de
terreinen van Sterre der Zee en van De Schelp, nou niet gek

, hoor. Alleen begrijp ik het verhaal van het Stationsplein niet zo
-goed. „Met veel hangen en wurgen heeft de raad dan besloten
"de grond daar aan te kopen voor 1.15 miljoen gulden".

• Er staat dat de socialisten bezwaar hadden tegen het recht
('dat Jongsma heeft om in de commerciële ruimte een speelhol te
jnogen exploiteren. Vooral Toonen schijnt daar nogal tegen
•$an leer getrokken te zijn. Dat snap ik niet helemaal, want
• speelhallen brengen wel geld in het laatje hoor. Dat heb ik mij
. tenminste laten vertellen, ik zou gedacht hebben dat het CDA
het een mooie gelegenheid gevonden zou hebben om die hele

,,'qpeelhal op te doeken, maar daar kan ik niets van vinden in de
krant, ook niet dat Toonen die speelhallen weg wil hebben uit
het dorp, alleen dat Jongsma dat niet mocht hebben, vreemd
hé, zou die jongen daar dan belang bij hebben?? Ik ga dat toch
'ns informeren".
• Verder heb ik nog een leuk nieuwtje gehoord, op de radio
nog wel - Kun je je nog herinneren van die Zandvoortse boot
die op z'n eentje in vliegende storm naar Schotland voer?? Ja
toch, daar hebben wij de wereldpers mee gehaald. Nou dat was
voor verschillende grote fabrikanten toch een reden om die
boot als voorbeeld te gaan gebruiken bij hun reclame voor na-
vigatie-apparatuur. Als ik die Zandvoorter was ging ik er eens

• achteraan, misschien kan hij wel geld vragen voor deze ge-
bruikmaking van zijn schip, ja toch, of vind jij dat een vreemde
gedachtengang van mij?"
• „Ja, dat vinden wij een vreemde gedachte, je kunt niet over-
al geld uithalen Tobber, dat moetje eens afleren, je denkt veel
te commercieel, er zijn nog wel belangrijker zaken in de wereld
dan alleen geld" was onze reactie.
• „Goed, goed", suste hij, „de soep wordt niet zo heet gegeten
als hij wordt opgediend, dat zie je ook maar weer over die
verlichting bij het Huis in de Duinen. Je bent soms net zo haas-
tig in je conclusies als enkele bewoners. Ik kom aarzelend met
een klein voorstelletje en jij direct boven op de haverkist en
gillen dat ik té commercieel ben. Je zit altijd te zeggen dat ik
moet inbinden, maar dat moet jij nu ook maar 's doen, 's rustig
afwachten, net als die bewoners. Het is nog lang geen winter en
de lampen zullen worden gerepareerd. Ja goed, er wordt niet

i^eeegd voor welke winter die gerepareerd zullen zijn, voor die
'van 1985 of die van 1986, of misschien nog 1984, je weet het
maar nooit, dus rustig afwachten maar dat is voorlopig de
boodschap".
• Rustig afwachten dat deden zij ook bij de Scharrekoppen.
Geven die mensen een feestje, willen ze iedereen eens leuk be-
danken, en dan komt er bijna niemand. Nou dat vind ik ook
niet leuk. Moet je je voorstellen, alles klaar, pilsjes koud, de
boel versierd, gebakjes op de borden en dan komt er bijna geen
kip. Behalve die éne bakker dan, die bracht een prachtige
taart mee, die man verdient een eremedaille van die club en de
rest.... nou, ik begrijp het niet helemaal, misschien hebben ze in
Zandvoort nog wel geen zin in een feestje.
• Trouwens, weetje wie er ook een feestje verdient? Die man
die met pensioen gaat, o, mag ik daar nog niet over praten, is
dat een diep geheim? Sorry dat wist ik niet. Stil maar, ik zeg
geen woord meer, ik kom daar volgende week wel even op te-
rug.

Goh, dus hij weet van niks?? Leuk hé, wij weten het wel, nee,
nee, stil maar, ik houd mijn mond wel, tot volgende keer.
'• Dit was het weer, de krant is klaar, dus net als Tobber,
voetjes op tafel, tot volgende week.

ZANDVOORT - Een beetje
teleurgesteld is directeur Bra-
bander wel over de klachten van
enkele bewoners en omwonen-
den van het Huis in de Duinen
over de verlichting op het terrein
aan de Herman Heijermansweg.

„Inderdaad, er hapert hier en
daar wat aan, maar dat men nu
het winter wordt 's avonds niet
meer de deur uit durft, dat vind
ik wel wat overdreven", zegt hij.

Direct nadat uw vragen mij bereik-
te heb ik het licht uitgeprobeerd. De
drie lantaarnpalen die in de onmid-
dellijke nabijheid van de vijver staan
blijken niet goed te werken, dat zal
vandaag nog worden verholpen. Dat
de drie lampen op het middenterrein
niet functioneren, dat houdt verband
met de renovatie. Tijdens de werk-.
zaamheden is een kabel gebroken.
Dat is een kwestie die wij nog met de
gemeente moeten uitzoeken, maar
hieraan wordt gewerkt. Blijven over
de klachten van de verlichting bij het
Molenpad. Dat is ook tijdens de reno-
vatie gebeurd, doch hiervoor is de ge-
meente verantwoordelijk en ik meen
zelfs dat deze al weer zijn gerepa-
reerd. Dan hebben we nog de straat-
verlichting aan de Herman Heijer-
mansweg. Zo lang de noodwonmgen
daar nog staan zal dat moeilijk gaan,
doch de gemeente heeft beloofd zo-
dra deze weer zijn afgebroken te zor-
gen dat alles in orde komt. Nog niet
bekend is of de noodwoningen nu nog
door de bewoners van Spaar en Hout
uit Haarlem zullen worden gebruikt,
doch wij doen er alles aan om het de
bewoners zo plezierig mogelijk te ma-
ken, en ik moet zeggen dat deze
klachten mij wat koud op mijn dak
komen", aldus het weerwoord van de

Klachten over verlichting
zijn wanklank in feestweek
directeur van dit bejaardenverzor-
gingstehuis.

Renovatie
Jarenlang hebben bestuur en direc-

tie van het Huis in de Duinen zich
beijverd om de langgewenste renova-
tie doorgang te laten vinden. Tal van
obstakels moesten uit de weg ge-
ruimd worden.

Zo was het aantal bewoners dat
van 220 tot 143 teruggebracht moest
worden, een delicate kwestie, die met
veel tact werd uitgevoerd. Zodra be-
kend werd dat de renovatie doorgang
kon vinden werd de opname van ou-

icbben de laatste maanden acht
Zandvoorters als bewoner gekregen
sn er is zelfs een wachtlijst van negen
anderen. Wij zijn echt trots op de be-
reikte resultaten en de verlichting zal
binnenkort echt wel m orde komen,
daarvoor had men de krant niet be-
hoeven te waarschuwen", is het com-
mentaar.

„Kleine huisjes"
Ook het bezwaar dat enkele bewo-

ners van de kleine huisjes hebben dat
zij m de nacht te geisoleeid zijn zal in
de toekomst worden opgeheven.

„Momenteel is het zo dat iedereen

BEWONERS UITEN
ONGERUSTHEID

dere bewoners gestopt Ruim ander-
halfjaar geleden telde het Huis in de
Duinen nog 183 bewoners, nu is er
plaats voor 143.

„Wij zijn blij dat wij nu weer in
staat zijn om Zandvoorters als bewo-
ners te begroeten. Het huis is er ook
voor de Zandvoorters. Vroeger wilde
men liever naar het Huis in het Kost-
verloren omdat dit nieuwer is en over

veel ruimere kamers beschikte. Wij

die m zo'n huisje woont en over een
telefoonaansluiting beschikt iedere
morgen door de receptie wordt ge-
beld. Heeft men geen telefoon, dan
wordt in de loop van de dag monde-
hng contact op genomen. Dat men in
de nacht het „grote" huis niet kan be-
reiken als men onverwacht door ziek-
te of een valpartij hulp nodig heeft is
waar, doch ook hierin komt verande-
nng", vertelt de heer Brabander.

Het personeel van het Huis in het Kostverloren tijdens de opvoering: van het toneelstuk „Moeders gouden kroon" dat zij dit voorjaar
in eigen huis speelden.

Dinsdagavond konden bewoners van het Huis in de Duinen genieten van hun acteertalenten tijdens een zeer geslaagde uitvoering.
(ArchicfToto Bcrlott)

Tijdens de renovatie van het Huis
in de Duinen blijkt een nieuw alarm-
systeem m het moederhuis te zijn m-
gebouwd Binnenkort (plannen en
berekeningen worden al gemaakt)
zullen de bewoners van de kleine
huisjes woiden uitgenodigd voor een
gesprek waar dit punt de speciale
aandacht krijgt Wanneer men wil,
dan kan men op dit systeem worden
aangesloten, doch het zal wel een ver-
hoging van de huurprijs betekenen.

Feestweek
Nu alle bewoners m de nieuwe en

zeer geiiefliike kamers zijn gemstal-
leerd wordt deze week een feestwek
gehouden

Die begon op maandag 22 oktober
met een feestelijk kopje koffie in de
conver&atiezaal gevolgd door een
drankje met een hapje.

Dinsdagavond was het groot feest
toen het personeel van het Huis m
het Kostverloren speciaal naar het
Huis in de Duinen kwam om een to-
neekutvoering te geven

Het toneelstuk van de Zandvoorter
J. A Steen „Moeders gouden kroon"
werd dit voorjaar al met veel succes
opgevoerd bij het jubileum van het
HIK, en ook de bewoners van het
Huis in de Duinen hebben met veel
genoegen dit stuk gezien Dat de ou-
de Nederlandse liedjes tijdens de
pauze van het .stuk uit volle borst
door de aanwezigen werden meege-
zongen gal duidelijk weer dat men
van deze avond bijzonder heeft geno-
ten.

Woensdagmorgen werd door leer-
lingen van hel Koninklijk Conserva-
torium uit Den Haag een koffiecon-
cerl gegeven. Luchtige klassieke mu-
ziek die door de aanwezigen zeer
werd gewaardeerd.

Hoogtepunt zal ongetwijfeld yan-
rmddag zijn gewest, toen de biljart-
zaal werd geopend. Speciaal voor de
heren een aanwinst. Het ligt m de be-
doeling dat ook bewoners van het
Huis in het Kostverloren eens komen
biljarten, niet voor niets waren zij
voor deze middag uitgenodigd.

M"orgen wordt de feestwek besloten
zoals die begon, namelijk met een
feestelijk kopie koffie.

Veel glunderende gezichten deze
week in het Huis m de Duinen, want
velen genieten nog dagelijks van de
renovatie en de veel grotere leefruim-
te en andere faciliteiten waarover
men nu beschikt.

Wat betreft de verlichting?
Dat wordt zo spoedig mogelijk ge-

regeld, zowel directeur Brabander als
de directeur van publieke werken
van de gemeente Zandvoort ing. Wer-
theim. hebben dit beloofd.

De winter wordt vast niet zo don-
ker als enkelen die nu verwachten.

MARGREET ATES

Oud gemeente-
ontvanger
C. Schouten
overleden

ZANDVOORT - Op 74-jange leef-
tijd is dit weekeinde in Duitsland on-
verwacht overleden de heer Cornehs
Schouten.

De heer Schouten werd op l no-
vember 1945 bi] de gemeente be-
noemd als gemeente-ontvanger. Hem1

werd eervol ontslag verleend op l ja-
nuari 1974. Hij was de laatste die deze
functie bij de gemeente Zandvoort
heeft vervuld

De heer Schouten was m Zand-
voort een zeer bekende persoonlijk-
heid, hij was onder andere vele jaren
penningmeester van de Stichting
Tounng Zandvoort en bekleedde
eenzelfde functie bij de Stichting
Scholen op Hervormde Grondslag
(destijds Wilhelmmaschool)

Op vrijdag 26 oktober zal om 14 00
uur m de aula van de algemene be-
graafplaats aan de Tollensstraat in
Zandvoort een rouwdienst worden
gehouden, waarna de teraardebestel-
ling volgt.

Jantje Beton gaat
weer op pad

ZANDVOORT - Van 29 oktober
tot 4 november a.s. wordt de 17e na-
tionale jeugdcollecte van Jantje Be-
ton gehouden. In deze week gaan on-
geveer 40.000 collectanten m meer da
800 plaatsen huis aan huis geld inza-
melen voor het jeugdwerk in Neder-
land. De collecte wordt georgam-
seerd door het Nationaal Jeugd
Fonds in Utrecht.

Het fonds van Jantje Beton onder-
steunt het jeugdwerk in Nederland in
al haar verschijningsvormen. In 1983
heeft het Nationaal Jeugd Fonds 320
projecten gefinancierd voor een to-
taalbedrag van 2,3 miljoen gulden.
Een groot deel van dit geld is besteed
aan renovatie, uitbreiding of nieuw-
bouw van accommodaties voor
jeugdwerk. Zowel voor het open
jeugdwerk als voor landelijk georga-
niseerde jeugdgroepen. Het fonds
geeft ook startbijdragen aan peuter-
speelzalen en speel-o-theken. Ook
buitenspeelvoorzieningen als speel-
tuinen, bouwspeelplaatsen, gewone
speelplaatsen en speelobjecten val-
len onder de aandacht van het fonds.

De collectanten van de nationale
jeugdcollecte zijn zelf afkomstig van
de plaatselijke jeugdverenigingen en
jeugdgroepen. Het is voor hen namé-
lijk bijzonder aantrekkelijk om aan
deze collecte deel te nemen, omdat
de helft van het ingezamelde geld be-
stemd is voor de collecterende ver-
enigingen of groepen.

G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR D E P A R T I C U L I E R

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD

Aanrijding
ZANDVOORT - Een 22-jarige in-

woonster van Haarlem probeerde op
zondag 21 oktober de auto van een
23-jarige Duitser nog te ontwijken,
waardoor ze in botsing kwam met de
aan de Boulevaid Barnaart staande
auto van een 43-jarige inwoner uit
Diemen en de auto van een 46-iarige

inwoner uit Zeist. De Duitser was aan
de linkerkant van de weg gaan rijden
om zijn auto aan de rechterkant te
parkeren en de Haarlemse vrouw wil-
de hem aan de rechterkant passeren.
Hij draaide op dat moment naar
rechts en raakte haar auto. De auto's
van de Haarlemse en van de inwoner
uit Diemen liepen zware schade op,
die van de Duitser en van de inwoner
uit Zeist hadden lichte schade.

IN ZANDVOORT
Arie de Wit (25) staat sinds en-

kele maanden in de natuurvoe-
dingswinkel „De Lentebloesem"'
aan de Grote Krocht. Hij heeft
ontdekt dat veel mensen kam-
pen met problemen omtrent ge-

,-zonde voeding en dat er behoef-
' te bestaat aan nadere informa-
•tie over de juiste voedingsstof-
fen en over de combinatie van

"gezond en lekker koken. Die in-
formatie geeft hij graag.

„De Lentebloesem'' is een win-
i;..L.-kel van de stichting Natuurvoe-
"... 'ding Zandvoort. Geen reform-
}.,;winkel, zoals hij nadrukkelijk
ït-*zegt. Het gaat echt om natuurlij-

~ "-'Jke voeding. Arie zelf kwam er
.72pas langs een omweg in terecht.

t"-"Y"jNa een technische opleiding
£'&elektronica) deed hij nog ander-

half jaar sociale academie, om
vervolgens een cursus macro-
biotiek en kooklessen met na-
tuurvoeding te volgen. Hij heeft
het gevoel dat hij nu zijn be-
stemming heeft bereikt. Hij stu-
deert voor zichzelf allerlei onder-
werpen, die hij interessant
vindt, om te proberen zo de on-
derdeeltjes aan elkaar te passen.

De natuurvoedingswinkel
biedt hem een goede voedings-
bode om steeds meer de samen-
hang tussen de dingen te ont-
dekken. En voor hem is het een
eerlijke manier om met mensen
om te gaan. Om ze bovendien te
laten zien hoe belangrijk ge-
zondheid is. Want de meest
mensen rommelen maar wat
aan, denkt hij.

Arie de Wit

*ie de Wit (uiterst links) in „De Lentebloesem": „Ik mag graag: mensen helpen aan een
erlijk produkt".

Arie de Wit over zijn ideeën.
„We zijn nu twee jaar bezig met de

Lentebloesem, en je merkt dat het
steeds meer bekendheid krijgt. Zelfs
mensen uit Duitsland komen hier in
de zomer suikervrije produkten ha-
len. Ze weten dat we er zijn. Dat is
voor ons een goed teken. De interesse
neemt steeds toe. Wat wij proberen,
is mensen door middel van natuurlij-
ke voeding zichzelf te laten genezen,
wat heel goed mogelijk is. Wat we
verkopen? Groente, granen en hun
produkten, biologische vruchtesap-
pen en wijnen van biologische drui-
ven. Echt heel lekker. En natuurlijk
zuurdesembrood. Verder ingredien-
ten die duidelijk bestemd zijn voor
een bepaald soort mensen.

Zo heb je de macro-bioten, die veel
Japanse produkten gebruiken zoals
zeewieren. Daar heb je wel vijf of zes
verschillende van, zoals wakame, dat
je heel lekker kunt klaarmaken als
soep. Eerst bouillon van trekken,
daarna fijnhakken en dan kun je er
nog andere groente bijdoen, prei of ui
bijvoorbeeld.

De antroposofen, die ook grote
waarde hechten aan geestelijk voed-
sel, vragen heel veel honing. Ze ge-
bruiken weinig suiker, omdat te veel
suiker je bloed zuur maakt.

Je ziet gelijk als de mensen binnen-
komen met welke constitutie ze ge-
boren zijn. En wat de sterke organen -
zijn. Dat komt doordat in ieder sei-
zoen een bepaald lichaamsdeel zijn
grootste kracht heeft. Mensen die in
september geboren zijn, zijn aarde-
mensen. Ze hebben een sterke maag.
De zomer is op het hart gericht. Daar-
om komen hartaanvallen ook altijd
in de zomer en niet in de winter. De
lente staat in verband met de lever
en de galblaas. De lever zorgt voor
schoonmaak. Wat doen mensen in de
lente? Ze gaan vasten. Een frisse
energie hebben die mensen, als ze in
de lente geboren zijn. Water geeft
precies dezelfde energie. Mensen die
in de winter geboren zijn, die hebben
sterke nieren. Het zijn meestal men-
sen die veel denken en wat terugge-
trokk'en zijn. Dat zie je ook in de na-
tuur: dat alles zich inhoudt. Je kunt
het allemaal om je heen zien. Kijk
maar naar de bomen, naar de dieren,
hoe die leven. Die weten precies wat
ze moeten doen. Zo weet een dier pre-
cies wat het wel en niet kan eten. Een
mens zou toch zeker moeten weten
wat goed voor hem is. Maar daar zijn

we ver vanat Komen te staan, van die
intuïtie.

Soms heeft iemand nog wel een
voorgevoel. Dat is een heel goed te-
ken. Want toeval, dat bestaat niet.

Van al die dingen kun je leren. Er
gebeuren soms dingen die je niet leuk
vindt, maar achteraf moet je vaak
vaststellen, dat het toch goed is ge-
weest. Een strenge opvoeding bij-
voorbeeld.

Mensen zijn vaak bang, ze gaan
moeilijkheden uit de weg. Problemen
mag je eigenlijk niet hebben. Maar
het is iets dat er bijhoort. Altijd ge-
lukkig zijn, dat kan niet. Want geluk
hoort bij ongeluk, zoals licht bij don-
ker. Het zijn twee kanten die bij el-
kaar horen. Maar dat gevoel zijn we
kwijtgeraakt. We hebben de neiging
alles veel te veel uit elkaar ta rafelen
en afzonderlijk te beschouwen.

Maar er zijn heel veel dingen, die
veel meer te betekenen hebben dan
al die wetenschappers denken en vol-
gens hen zijn ze er gewoon niet. Er is
zo veel meer, dat ze niet kunnen vast-
leggen op papier. Omdat het geen
vaste materie is. Zo heb je mensen m
het Oosten die in een cirkel denken,
meer in een remcarnatievorm. Ter-
wijl het hier allemaal veel weten-
schappelijker is.

Je kunt een tussenvorm zien te vin-
den. Die is er al heel lang. En dat is de
natuur. Dat is namelijk de spiraal-
vorm en die komt overal in voor. In
de groei van planten, maar ook in de
kruin van een mens, aan de binnen-
kant van je duim. Alles is met elkaar
verbonden. Het is alleen de clou dat
te ontdekken. Een heel bekende uit-
spraak is: zo beneden, zo boven. Wat
je hier hebt, heb je ergens anders ook
weer. Als je goed kijkt, kun je het le-
ven spiegelen aan een boom. Er zijn
veel dingen die met elkaar samen-
hangen.

Wij zien het geheel niet meer, en
dat is juist zo belangrijk. Want zodra
je dat beseft, zie je dat wij in die uit-
gestrekte grootheid niets voorstellen.

Ik denk dat als we onze eigen nie-
tigheid zouden beseffen, we heel an-
ders zouden gaan leven. In de natuur
zit de kern van de waarheid. Die an-
dere weg loopt dood.

Maar ik ben niet somber over de
toekomst. Volgens de Chinese astro-
logie komt in 1984 een eind aan het
materiele tijdperk. Dan gaan we naar
een spirituele tijd, die zeker 21.000
jaar 6aat duren!" ALICE VERWEY

Drugstöre Moerenburg:
tweede lustrum in stijl gevierd

Het tweede lustrum van drugstore
Moerenburg werd niet gevierd in de
zaak Haltestraat 8. maar in de nieu-
we zaak die vorige week werd ge-
opend en gesitueerd is recht tegen-
pver de vroegere winkel op nummer l
in de Haltestraat.

Tien jaar geleden begonnen Char-
les en Wil Moerenburg in Zandvoort.
maar een feit is dat zij m wezen al
veel jaren uit hun zaak waren ge-
groeid. Het zeer grote assortiment ar-
tikelen vroeg om meer ruimte en
Charles is bijzonder blij dat het hen
gelukt is nu over een grotere zaak te
kunnen beschikken. „Wij hebben
ruim vijftig m2 vloeroppervlak meer
en dat is duidelijk merkbaar. Wij heb-
ben eindelijk de zaak kunnen mnch-
ten zoals het hoort", wijst hij op de
diverse afdelingen waar men nu een
goed overzicht over heeft.

Een drugstore is van oudsher altijd
een zaak geweest waar men terecht
kan voor eenvoudige medicijnen,
maar ook voor schoonheids- en
schoonmaakartikelen, kleine en gro-
te geschenken, zoals de parfumerie-
afdeling.

Behalve de zeer grote namen op
modegebied, La Coste, Nina Ricci.
Lanvin, voor vrouwen is er ook voor
mannen een ruime keuze in sham-
poos, after shaves. zeep, badprepara-
ten etc. Namen als Rirci pour Hom-
me, Alain Delon en Pierre Cardin
spreken dan voor zichzelf.

Tijdens de opening en het open
huis dat door Charles en Wil werd ge-
houden, waren er natuurlijk tal van
artikelen met extra feestelijke prij-

zen. Artikelen die nog eens het grote
assortiment van drugstore Moeren-
burg onderstrepen, want behalve de
tandpasta en baby-artikelen waar-
voor een speciale prijs van kracht is.
zijn er nog tal van andere m voordeli-
ge crèmes en andere schoonheidsar-
tikelen Ook de reformafdeling is uit-
gebreid en kent ..koopjes"

Dit tweede lustrum betekent te-
vens dat drugstore Moerenburg m de
zem naaste toekomst nog andere ver-
rabungen in petto beeft

De voorafgaande laien gestarte af-
deling van Foto Queue wordt m deze
drugstore gemist, doch is zeker niet
verdwenen. In het \ roegere pand zal
binnen enkele weken een nieuwe
zaak worden geopend Namelijk Foto
Quelle. plus "een speelgoedafdeling.
,.W:j stellen ons daar veel van voor,
want wn breneen daar speelgoed
voor 0-80 jaar Niet alleen voor peu-
ters en kleuters maar ook voor oude-
re kinderen en jeugd Gezelschaps-
spellen vooi het hele gezin", aldus
Moerenburg

Heeft men m de drugstore Halte-
straat l al een plaats ingeruimd voor
..kleine hcbbedmueties" die zo leuk
zijn om kado te ae\en. zoals feestelij-
ke kaarsen, gla/en potten met bad-
zout t11 c etc . de derde fase van het
tweede lus t ium zal worden voltooid
door de opening in de Kerkstraat van
de derde Mot?renburg-zaak eind no-
vember. In de parlumene van John
en Leonie v d Werff i eerder parfume-
ne Hildenng) komt de derde zaak.
Hier kan nier dan terecht voor de
zeer exclusieve parfums, sieraden,

Foto: Berlott

byoux en aanverwante artikelen.
Hier zal Wil Moerenburg de klanten
gaan ontvangen

„Wij hebben veel klanten op de
opening mogen ontvangen, maar ook
van die klanten veel bloemen en an-
dere geschenken ontvangen Dat vin-
den wij bijzonder hef, echt dat heeft
ons goed gedaan'', zegt Wil, „het zo'u
fijn zijn als dat ook werd vermeld".
Dat doen wij dan bij deze

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout Verschijn! op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV Hooldkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel 020-
451515, postbus 51, Amstelveen .

Abonnementsprijs: ƒ 9 95 per kwartaal,
ƒ 1825 per hall |aar, / 34 50 per jaar
Voor postabonnemenlen gelden andere
tarieven

Kantoor Zindvoort: Gasthuisplein 12.
Zandvoort, tel. 02507-17166. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Openingsuren:
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 1000-1300 en 14 00-1600-uur.
woensdag van 09 00-11 00 uur, donder-
dag van 10 00-12 00 en 1300-170Cuur,
vrijdag 0900-1200 uur

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bol-
len- vrijdags lussen 09 00 en 12 00 uur.
Redacll*: Dick Piet (chsf), Marqreet
Ates.
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PA en MA,
LOEKenANGELIQUE

Hallo, allemaal.
Wij gaan weer open!

Vanaf maandag 29 oktober bent u weer
van harte welkom.

R v d WERFF en MEDEWERKERS

H. v. d. WERFF
Tolweg 6-Tel. 1 5001

OPROEP
voor de

algemene najaarsledenvergadering
van de winkeliersvereniging

FED. HANZE
donderdag 1 november 20.15 uur

m

HOTEL KEUR - ZEESTRAAT

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
D AG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507- 17244/ 1 21 37 / 13278

TERVISIELEGGING

ONTWERP-PROGRAMMA
SOCIAAL-CULTUREEL WERK 1985

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 5, lid 8 van de
Algemene Procedure Verordening Specifiek
Welzijn, bekend, dat het Ontwerp-
Programma Sociaal-Cultureel Werk 1985
van 26 oktober t/m 8 november 1984 voor een
ieder ter inzage ligt m de Openoare Biblio-
theek, Prmsesseweg 34 en m het Raadhuis,
Swaluestraat 2 te Zandvoort
In dit ontwerp-programma zijn ook opgenomen
de concept- subsidienormen t b v de deel-
verordenmg sociaal-cultureel werk

Gedurende de termijn van tervisieleggmg
wordt een ieder m de gelegenheid gesteld bij
ons college bezwaren m te dienen tegen het
ontwerp-programma en de daarin opgenomen
concept- subsidienormen

De gemeenteraad zal het Sociaal-Cultureel
«Programma 1985 en de subsidienormen m de
vergadering van 26 en 27 november a s
definitief vaststellen Daarbij zal de raad zich
uitspreken over de ingediende bezwaren

Zandvoort, 16 oktober 1984
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
A H Merts H Machielsen

BANKETBAKKERIJ _

SEUSENERif
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel'12159 Deze week:

Mokka/slagroom-
taartje
Probeert u eens onze overheerlijke

BAVAROISE PETIT-FOURS
Wat S e ijs ener maakt... dat smaakt!

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 -2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Ook voor opbaring in het uitvaartcentrum
Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

VOOR
LOSSE
STEUN
ZOLEN

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Ook voor kleine en
'jrotccn bmdlle (.g
bf ede voeten
Bilderdtjkstr 69
Amsterdam W
Tel 12 41 33 12 34 65

Haltestraat 13
Tel. 1 47 38

Alléén zaterdag en zondag a.s.:

SLAGRQOMSCHELP M
met bramen l •

om mee te nemen

GEVRAAGD:
KELNER of SERVEERSTER

leeftijd j^ 18 jaar

Kerkstraat 15
Tel 1 22 53

Haltestraat 13
Tel. 1 47 38

fifer
DINER-DANSANT

ledere ZATERDAGAVOND met
JOHNSHEPHERD

ledere ZONDAGAVOND met
RINUS VAN GALEN

Óók vrijdag-, zaterdag- en zondagavond

JAVAANS BUFFET
waar u onbeperkt kunt tafelen voor

27.50 p.p.
en kinderen tot 12 jaar 15.- p.p.

WEET U dat BOUWES HOTEL voor
IEDEREEN betaalbaar is?

MOSSELEN
incl. sauzen en stokbrood... p.p.

W1LDSPECIALITEITEN
per persoon al vanaf. 27.50
Badhuisplein 7 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 21 44

De specialist
in al uw

bloemwerken.

Maak er een gewoonte 7
van om even naar \
BLOEMENHUIS |

J. BLUYS i
te gaan. §

Haltestraat 65-Zandvoort §
Tel 1 20 60 £

Ook voor uw bestelling /
voor binnen- en buitenland. y

DANSEN LEREN
NIEUWE STIJL

Privé of kleine clubs
(ten minste 5 pers.)

PRIJS OP AANVRAAG.

DANSLERAAR LAURENS
Boulevard Barnaart8-10

Tel. 02507 -1 43 01 / 1 43 64 / 1 85 58

ONZE ZATERDAGREKLAME:
HEERLIJKE

TOMPOEZEN
4 halen... 3 betalen!

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
> Tel. 1 21 29
Jan Steenstraat 1

Tel. 1 72 45

TE HUUR:

2 KAMER-
ETAGE

per 1 november,
800.-p. m. all-in.

Tel. 02507 -185 27

TE HUUR AANGEB.:

apparte-
ment

max. 2 personen,
800.-all-in

Tel. 1 73 85

Bouwen aan de toekomst? Prachtig!

BOMSCHUITEN BOUWCLUB
bouwt iedere dinsdagavond aan het

verleden van Zandvoort.
Wilt u ons daarbij helpen?

Komt u dan eens langs op dinsdag 30 okt.
a.s. vanaf 20.00 uur op de

„OPEN AVOND"
die wij houden in het gebouw van de

voormalige Jos v. d. Endenschool,
Nic. Beetslaan 14.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. PUTMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

BVH. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT
Grote Krocht

HALFVRIJSTAAND
HERENHUIS

met parkeergelegenheid en ruime tuin
Ind kamer en suite met voorzethaard en

serre, moderne ruime,woonkeuken, toilet en
hal,1eetage 3slaapkamers, moderne

badkamer met ligbad en 2e toilet

ZANDVOORT
Prinsenhofstr./Spoorbuurtstr.

BEDRIJFSPAND
MET BOVENWONING
Bedrijfsruimte ca 100 m!, waarvan 6 m2

kantoorruimte
Eventueel ook als opslagruimte te gebruiken

ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstraat

RUIM WOONHUIS
MET GARAGE

m centrum dorp en nabij strand
Ind. souterrain kamer, toilet, douche, keuken;

beg gr entree, kamer, keuken, toilet,
1e etage 3 slaapkamers met wastafel, balkon

en douche, 2e etage vaste trap, 1 kamer,
berging

ZANDVOORT
Tjerk Hiddesstraat

2-KAMERAPPARTEMENT

Ind.: woonkamer/open keuken, entree, slaap-
kamer, douche/toilet.

Afzonderlijke berging op de begane grond
Vraagprijs / 75.000.- k.k.

ZANDVOORT
Dr. C. A. Gerkestraat

WOONSTUDIO
op 1e etage

Ind woonkamer/open keuken, slaapkamer,
badkamer/bad /toilet

Het geheel is voorz v c.v -gas en
geïsoleerd

Service-kosten ca f 100.-per maand.
Vraagprijs ƒ68.000.- k.k.

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT!
GEEN WOORDEN MAAR DADEN!

-.-,WAARDEBON
- tegeninlevennavanuB

?= waardebon ontvangt u
•^ bij aankoop van eenküo

'^ rund- of varkensvlees

OPENINGSTIJDEN Dl WOE

DO V P I J i 00 1 > 00 UUR
ZAT T 00 l' OOUUR

ZIJLWEG102
JULIANAPARK64

HOEK GEDEMPTE OUDF GRACHT GROTE KROCHT/

HILLECOM HOOFDSTRAAT8Ï LISSE BLOKHUI518

Prachtige *ui^o^uvieiv en
AZALEA'S

NIET DUUR !

BLOEMEN-
MAGAZIJN

„Erica"
GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

AART VEER
GROENTEN en FRUIT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. 1 44 04
Vrijdag en zaterdag:

RODE HAND- en MOESGOUDREINETTEN ,
3 pond l •

VERS GESNEDEN SOEPGROENTEN
extra gevuld, 250 gram 1.49

HAGELWITTE

CHAMPIGNONS pe,doos,e 1.49
Maandag en dinsdag:
VERS VAN HET MES

RODE KOOL héél pond 0.39

Altijd snel en
schoner!

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken
« stomerij/dry cleanlng ̂  -

A&anette
Zandvoon: Grot» Krocht 21

Hvemitada: Zandvooru elnn 69
Bloamandaal: Bloemendaaluweg 23

H««rlom: Jan Gijienked» 163

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Op alle

SCHUIMRUBBER
MANDEN

15°/c O korting
DIERENSPECIAALZAAK

aifoevo •lid

Grote Krocht 28 - Zandvoort
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AIS U OVERDAG
SKI-LES NEEMT:
(maandag 1/m vrijdag)

élke 5e les = VIDEO-LES
én 50r korting op
SKI-PAS

Dure sk
nodig, e
trui en 1
genoeg.

'-kleding is niet
en oude broek,
tandschoenen is

ski-verhuur: 2.50

SKI-PAS
peldig tot april 1985
Elke dag vrij skiën.

LESSEN:
(Alleen voor ski pashouders)

10 lessen 149r
15 lessen 199r

25 lessen 249r

5 Privé-lessen 150r
min. 2 pers. / incl. 1 video*Ies.

v. /
ski-piste'DEMEERBERG'
Arnolduspark 10 - Hoofddorp
Bel voor GRATIS FOLDER-

(02503) - 34746 tot 8 uur s'avonds
of kom langs (óók zondags)

Sportmassage
ZANDVOORT - In het kader van

zijn „activiteiten-plan 85" heeft het
sportinstituut AFAFA, dat zich in
toenemende mate toelegt op het sti-
muleren van de belangstelling voor
sporten en daar ook advies over
geeft, zijn deuren geopend voor dege-
nen die belangstelling hebben voor
sportmassage. Initiatiefnemer Joop
Boukes, Cios-sportleider en gediplo-
meerd sportmasseur, laat iedereen
gratis kennismaken met deze vorm
van massage op maandag, woensdag
en vrijdag tussen 19 en 20 uur. Even-
tueel bestaat er een beperkte gele-
^enheid tot het maken van afspraken
op andere dan de aangegeven tijden.
Het doel van deze kennismaking is,
om bij voldoende belangstelling, een
cursus op te zetten die de mensen de •
meest elementaire kennis en vaardig-
heid bijbrengt over sportmassage.
Dit initiatief wordt ondersteund door
de NCS. Aan de cursus zijn geringe
kosten verbonden. De bijeenkomsten
worden zoveel mogelijk tijdens de
weekeinden gepland of op een geza-
menlijk overeen gekomen tijdstip.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de vereniging via tel.
17814 of persoonlijk langskomen op
|de Brugstraat 15, 's morgens tussen 9
en 12 uur of 's avonds vanaf 19 uur.

HEREN
ZONDER
WINST

Geïnspireerde Lions-dames
zetten Hillegom op verlies

ZANDVOORT - In de basket-
balcompetitie zorgde het Lions-
damesteam voor een aangename
verrassing door het ongeslagen
Hillegom met 41-38 terug te wij-
zen. Een sterk spelend Zand-
voorts team herstelde zich daar-
mee van de zwakke start in deze
competitie. De heren wachten
nog steeds op de eerste winst en
moesten ook nu met groot ver-
schil het onderspit delven. Bijl-
mer BC bleek te sterk voor de
Zandvoortse heren (71-100), die
de wedstrijd niet konden uitspe-
len omdat slechts één man in het
veld bleef. De rest zat al met vijf
persoonlijke fouten aan de kant.

Het positiefst van de basketbal-
avond was wel het goede spel van de
Lions-dames tegen lijstaanvoerder
Hillegom. Coach Olaf Vermeulen kon
dan ook eindelijk opgelucht ademha-
len en stelde na de verdiende over-
winning: „In voorgaande wedstrijden
speelden we te wisselvallig en daar-
door leden we onnodige nederlagen.
Vandaag ging het echter zeer goed en
vooral de start van de wedstrijd was
prima. Tegen de taktiek van ons had
Hillegom geen verweer en doordat
ook de tweede helft van goede kwali-
teit was zijn het zeer verdiende pun-
ten geworden."

En er kan gesteld worden dat voor-
al de flitsende start van Lions Hille-
gom noodlottig is geworden. Binnen
enige minuten vonden Thea Rein-
ders en Jacqueline Paauw de basket
en had Lions een voorsprong van 9-0
te pakken. Hillegom geschrokken,
zette de achtervolging m en kwam
tot 12-6 terug maar enige gave acties
van Jacqueline Paauw bracht de
voorsprong op 18-6. In deze periode
had de stand nog rianter kunnen zijn,
ware het niet dat bij Zandvoortse
aanvallen even niet werd opgelet en
de drie seconde-regel meerdere ma-
len werd overschreden. Daardoor
kreeg Hillegom kans om wat terug te
doen en bij de rust was de voorsprong
geslonken tot slechts twee punten,
20-18.

Hillegom kwam direct na de pauze
op gelijke hoogte maar de volgende
aanval van de Zandvoortsen bete-
kende een 22-20 voorsprong. In de
verdedigingsrebounds pakte Thea
Reinders vele ballen waardoor balbe-
zit ontstond en onder leiding van de
geroutineerde Wil Brinksma werd
Hillegom opnieuw op duidelijke ach-
terstand gezet 34-24. Lions werd toen
wat nonchalant, gaf enige malen bal-

bezit weg en Hillegom kroop nader-
bij. Coach Vermeulen greep een time-
out aan om de rust te herstellen, wat
gedeeltelijk lukte. De spanning steeg
en via 34-28 kwam Lions op 39-34
voorsprong en leek de strijd beslist.
Hillegom ging in een alles of niets po-
ging over tot een man to man en
Lions raakte even in de problemen,
39-38. Twee goed benutte vrije wor-
pen van Jacqueline Paauw beteken-
den echter het definitieve einde voor
Hillegom, 41-38

Topscoorsters Lions: Jacqueline
Paauw 14, Thea Reinders 12, Eliana
Sauveplanne G.

Heren
Een schotpercentage van 48%, wat

goed te noemen is, betekende nog
geen overwinning voor de Lions. In
de tweede helft werd de strijd na 19
minuten beëindigd omdat Lions nog
slechts een man in het veld had. In
die tweede helft hebben de hcheids-
rechters Lions op 23 persoonlijke fou-
ten getrakteerd terwijl Bijlmer BC
welgeteld G persoonlijke fouten kreeg
toebedeeld. „Eenzijdigheid troef'
klonk het na de wedstrijd. Om daar
de nederlaag op af te schuiven gaat
veel te ver, doch het beïnvloedde het
spelbeeld wel.

Na de slechte wedstrijd tegen SDO
heeft Lions er van alles aan gedaan
om een beter resultaat te bewerkstel-
ligen. Het begin van de wedstrijd was
geheel voor Bijlmer BC, dat direct
uitliep tot 13-3. De toen aangevraag-

de time-out hielp Lions iets uit het
moeras en zij knabbelde wat van de
achterstand af. 17-11. Doch een vol-
gende inzinking van Lions bracht
Bijlmer opnieuw op grotere voor-
sprong, 32-21 na vijftien minuten
The Lions schakelde over van zone
op man to man en daar bleef Bijlmer
even het antwoord op schuldig, 34-31
en 38-36. Enkele ongelukkige schoten
van Lions stelden Bijlmer in staat om
met snelle breaks de ruststand te be-
nalen op 38-45.

In de tweede helft gebeurde er van
alles. Vele overtredingen en vele per-
soonlijke Lionsfouten waardoor de
strijd zeer ongelijk werd en de stand
opliep naar 100-71 m het voordeel
van Bijlmer Basketbal Club.

Scorers Lions,: Bram de Kruiter 14, Rudy Bccic 12, Olaf Borkent 10, Eric Lampe 9, Evert Bol 8, Nico Koper 1 Alen Aueustin 7 Peter
Noortman 4.
Thea Reinders in de aanval.

Foto: Frans Jonpen

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB
osv
Hollandia
WFC
Zeevogels
Vitesse '22
SVW '27

Vierde klasse KNVB

Aalsmeer
DSC '75
Zandvoort '75
De Kennemers
Altius
SCZ '58

Tweede klasse HVB

Onze Gezellen
EHS
DSC '74
BSM
Schalkwijk
VVH

G-12
5-10
5- 8
5- 7
G- 7
G- 5

zaterdag

5- 7
G- 7
(i- 7
G- 7
5- fi
5- G

7-12
7-10
7- 9
6- 8
7- 8
7- 7

Zandvoortm
Zilvermeeuwen
HBC
ADO '20
Rapiditas
VIOSW

RCH
Halfweg
De Spartaan
DVVA
Sporting Zuid
Hoofddorp

Heemstede
Spaarnevogels
Alhance
CBS
Vogelenzang
TZB

6- 4
G- 4
6- 4
G- 4
5- 3
G- 0

G- 6
5- 5
5- 5
5- 3
5- 3
G- 2

7- 7
7- 7
G- 4
7- 4
7- 3
7- 3

Zwakke partij
Zandvoortmeeowen

ZAANSTAD - In een slechte
wedstrijd heeft Zandvoortmeeu-
wen de punten moeten laten aan
Zilvermeeuwen en door dit resul-
taat is de positie op de ranglijst
niet rooskleurig geworden. Voor
Zilvermeeuwen betekende de 1-0
zege twee zeer belangrijke pun-
ten en ze kwamen daardoor op
gelijke hoogte met de Zandvoor-
ters.

Ondanks de door Zilvermeeuwen
toegepaste zware mandekking was
over het geheel genomen Zandvoort-
meeuwen meer m de aanval Op de
zwaar bespeelbaie grasmat kwamen
beide „meeuwen"-teams niet tot
groots spel en het voetbal speelde
zich voornamelijk op het middenveld
af. Veel gevaar ontstond er met voor
beide doelen. Zilvermeeuwen kon to-
taal niet in de nabijheid van doelman
Ed Steffers komen en Zandvoort-
meeuwen bouwde allengs een licht
veldoverwicht op Uit dat overwicht
kopte Steef Water fraai in maar de
doelman redde en een kopstoot van
Rota Buchel werd door een verdedi-
ger van de doelhjn gehaald.

De tweede helft kende een zelfde
spelbeeld. Onnauwkeurig voetbal
van beide zijden. Zandvoortmeeu-
wen drong meer aan en Zilvermeeu-
wen loerde op een counter. In de vijf-
entwintigste minuut was Chris Jong-

Sporting OSS heren op dreef
ZANDVOORT - Voor de

Sporting OSS.was het een zeer
druk weekend waarbij vooral de
heren tot een goed resultaat
kwamen. Sporting pakte voor de
derde maal op rij een overwin-
ning, nu op Heemstede 2 met 3-1.
Het eerste Zandvoortse dames-
team zorgde voor grote spanning
maar moest tenslotte in de vijfde
set in Atalanta haar meerdere er-
kennen, 3-2.

Het heren Sporting OSS-team was
vooral in de eerste en tweede set su-
perieur aan Heemstede en dat bleek
ivel uit de setstanden 15-9 en 15-4
Heemstede gaf zich echter niet zo
maar gewonnen en kwam in de derde
set krachtig opzetten. Sporting werd
volledig in de verdediging gedrukt en
kon geen stand houden en moest
Heemstede met 11-15 deze set gun-
nen. In de vierde set trok Sporting al-
ie registers open en dwong Heemste-
de met 15-8 op de knieën en stelde
daarmee de 3-1 zege veilig.

Een nu compleet tweede heren-
team speelde een zeer goede en span-
nende wedstrijd tegen Idee. De wed-
stnjd gaf flitsend spel te zien waarin
beide partijen elkaar geen duim-
breed toegaven. 5-13, 15-13 en 11-15
zijn voor zichzelf sprekende setstan-
den. De vierde set moest de beslis-
sing brengen en dat gebeurde dan
ook. Na een slopende set waarin bei-
de teams om beurten de leiding na-
tnen, had Sporting de grootste inzet
waardoor de winst met 17-15 ver-
diend was.

Het derde team leed een 3-0 neder-
laag tegen het sterke FES 2. Sporting
bood goed tegenspel en was vrijwel
niet de mindere maar de winst was
voor FES met 7-15. 11-15 en 14-16.
Het vierde team moest eveneens een
nederlaag verwerken. De techniek is

goed van dit team maar door te veel
te willen doen liepen de Zandvoor-
ters elkaar nogal eens voor de voeten
en daardoor kon Spaarne '75 met 2-
15 en 3-15 gemakkelijk zegevieren.

Dames
Het top damesteam van Sporting

OSS zorgde voor veel spanning maar
net geen overwinning. Het goed
draaiende damesteam hield prima
stand tegen het sterke Atalanta.
Vloeiende aanvallen zorgden voor
een zeer aantrekkelijke wedstrijd die
na vier sets nog geheel in evenwicht
was, 14-16, 15-13, 5-15 en 16-14 zorg-
den voor de 2-2 stand. In de vijfde en
beslissende set kon Atalanta toch
doordrukken en de winst pakken.
Ondanks opvallend achterveldwerk
van Loes Kras moest Sporcing de set
met 13-15 aan Atlanta laten.

Het tweede damesteam was op
dreef en had geen probleem met
OVRA en boekte een gave 3-1 over-
wmning. De eerste set was de meest
spectaculaire die moeizaam met 19-
17 werd gewonnen. Ook de tweede
set een gelijkopgaande strijd met uit-
eindelijk opnieuw een Sporting-zege,
16-14. In de derde set was bij Spor-
ting de concentratie zoek en OVRA
overrompelde de Zandvoortsen met
6-15. Sporting OSS zette in de vierde
set alles op alles en wist OVRA af te
troeven met 15-12 hetgeen de wed-
strijdpunten m Zandvoort deed blij-

Jeugd
Bij de adspiranten moest het

meisjesteam het opnemen tegen Van
Nispen K dat bestaat uit flink uit de
kluiten gewassen jongens. Ondanks
dapper verweer was Sporting niet te-
gen dat team opgewassen en ging
eervol met 5-15, 9-15 en 11-15 ten on-
der. Het meisjes N-team zag Spaar-
ne '75 op bezoek komen en liet zich
verrassen door dit'felle team (10-15,
5-15). Sporting kwam te laat in het
spel om te winnen, maar besloot zeer
overtuigend de derde set met 15-4
winst.

Ook de mini's hebben de eerste
competitiedag achter de rug en kun-
nen zeer tevreden zijn met de behaal-
de resultaten. Een mini-wedstrijd be-
staat uit twee sets. Bij de meisjes liep
het eerste Sportingteam een 2-0 ver-
hes op tegen Spaarne '75 en OVRA
maar van VCY en Sporting 2 werd
met diezelfde cijfers gewonnen. Het
tweede meisjesteam was bijna even-
goed op dreef en verloor wel van Van
Nispen l met 2-0 maar won van Van
Nispen 2 en speelde gelijk tegen VCY.
Het eerste jongensteam verloor al-
leen van Spaarne '75 en won van Alli-
des 2 terwijl gelijk werd gespeeld te-
gen Van Nispen en VCY, 1-1. Het
tweede jongensteam speelde voor de
eerste keer en daar ontbrak het
slechts aan spelervanng. die door
training er wel zal komen. Voor dit
team was geen succes weggelegd in
de vier wedstrijden.

ZVM struikelt over
soepel en sterk AHC

ZANDVOORT - Het gepro-
moveerde ZVM heren zaalhand-

JJurre Boukes op volle snelheid. Foto: Frans Jongen.

balteam begon de eerste wed-
strijd vol overgave maar kon te-
gen het langzaam op gang ko-
mende team van AHC niet stand
houden. De reserves van AHC
speelden in de tweede helft zeer
goed en snel handbal waarop
ZVM het antwoord schuldig
bleef.

In de beginfase kon ZVM nog wel
stand houden maar na 6-6 nam AHC
het initiatief en kwam er wat teken in
de strijd De gasten bouwden de aan-
vallen zeer snel en slim op en de
Zandvoorters werden toen nog wel
eens uitgespeeld. Ook bezaten de
spelers van AHC over meer schijnbe-
wegingen waardoor de ZVM-defensie
nogal eens op het verkeerde been
werd gezet Goed keeperswerk van
Pieter Trommel en de sprongschoten
van Cor van de Koekelt voorkwamen
in het eerste gedeelte een grotere
achterstand dan 7-9.

Direct na de doelwissehng leek
ZVM de strijd een wending te gaan
geven en kwam door Cor van de Koe-
kelt op 8-9 Het geraffineerde en ge-
routmecrde AHC stelde al snel orde
op zaken door uit te lopen naar 8-12.
ZVM weigerde zich neer te leggen bij
de dreigende nederlaag en bleef
knokken voor een beter resultaat.
Het gat konden de Zandvoorters ech-
ter nooit geheel dichten maar de
spanning bleef tot de slotfase. Door
het technische spel van AHC en de
vechtlust van ZVM bleef de strijd het
aanzien volkomen waard en het vele
publiek genoot volop van de boeien-

Afscheid Cor
Korver

Vijfentwintig jaar beheerder
van de sporthal zou hij niet halen,
dat wist hij zeker, Cpr Korver, en-
kele jaren geleden bij zijn koperen
jubileum als beheerder/admini-
strateur van de Pellikaanhal.

Dat het afscheid, in verband
met zijn gezondheid, al in 1984
zou komen, dat had hij destijds
niet kunnen voorzien.

Doch het is waar, aan de lange
periode waarin Korver zich heeft
ingezet voor „zijn" hal, komt nu
een einde. Cor gaat afscheid ne-
men. Na l november zal de Pelh-
kaanhal het zonder hem moeten
doen.

Voor veel sportlieden zal het
even wennen zijn zijn vertrouwde
figuur te missen, trouwens, Cor
zal zich ook moeten aanpassen.

In 1965 nam Cor Korver het ini-
tiatief om tot de bouw van een
sporthal in Zandvoort te komen.
Ondanks bezwaren van hoger
hand, zette hij door en groot was
zijn vreugde toen in 1968 zijn
droom gerealiseerd werd en de
Pellikaanhal de eerste teams kon
ontvangen.

Vóór /^
Tussènr

Sport is Cors grote hobby en
daar wilde hij mee bezig blijven,
daarom werd hij aangesteld als
beheerder/administrateur, een
combinatie van functies die m Ne-
derland niet vaak voorkomt.

Niet alleen zorgde Korver dat
de cijfertjes tot op de laatste cent
klopten, ook zijn zorg voor de
sportlieden was perfect.

Tijdens de sportevenementen
kon altijd een beroep op Korver
worden gedaan, of het nu ging om
assistentie bij volleybal of zaal-
voetbal, of een blessure. Korver
was met raad en daad paraat.

Doch deze leefwijze, het immer
klaarstaan voor zijn sporthal en
wat daarmee verband hield, eiste
zijn tol. Lichamelijk was dit niet
vol te houden en daarom moet de

59-jarige Zandvoorter nu een
stapje terug doen.

Maar zich helemaal terugtrek-
ken uit de sport, dat ziet Korver
niet zitten. Daarom zal hij zijn
functie als administrateur voorlo-
pig voortzetten en neemt hij als
beheerder afscheid.

Een afscheid dat met onge-
merkt voorbij zal gaan. want de
Stichting Sporthal Pellikaan
Zandvoort biedt hem een receptie

aan die van 16 30 tot 17 30 uur in
restaurant Zomerlust aan de Kos-
terstraat wordt gehouden op za-
terdag 27 oktober

Iedereen die dan afscheid wil
nemen van Cor Korver, beheerder
van sporthal Pellikaan, is van
harte welkom.

bloed dicht bij een t r e f fe r maar in
kansrijke positie werd luj in het straf-
schopgebied onderuit gehaald Ieder-
een wachtte tevergeefs op het fluit-
signaal van de scheidsrechter en de
volgende aanval van Zilvermeeuwen
betekende een hoekschop. En uit die
hoekschop kopte Zwart Zilvermeeu-
wen naar een 1-0 voorsprong

Het laatste kwauier was volledig
voor de Zandvoorters die alsnog pro-
beerden een gelijkspel mee naar huis
te nemen Vele ballen werden hoog
voorgezet maar de lange Zilvermeeu-
wen-verdedigers hadden daar weinig
moeite mee. Slechts eenmaal kreeg
Zandvoortmeeuwen een mogehjk-
heid op de gelijkmaker maar Steef
Water zag zi]n inzet rakelings naast
het doel gaan

Weinig geluk
voor Rinko

ZANDVOORT - Het Rinko-zaal-
voetbalteam kwan nog niet m goede
vorm komen en leed opnieuw een ne-
derlaag, nu tegen Hoofddorp met 3-1.
In deze gelijkopgaande partij waren
enige persoonlijke fouten de oorzaak
van de nederlaag". De wil is er wel
maar de samenhang ontbreekt op dit
moment bij Rinko", stelt aanvoerder
Jan Willem Groen.

Beide teams schiepen zich goede
kansen op doelpunten maar voorals-
nog redden de beide doelmannen
voortreffelijk. Bart Botschurjver had
eenmaal pech toen de keeper al was
gepasseerd, maar de bal van de doel-
lijn werd gehaald. Het technisch wat
betere Hoofddorp kwam in de acht-
ste minuut op een 1-0 voorsprong
door een fout in de Rinko-defensie af
te straffen. Er volgde een Rinko-of-
fensief dat helaas geen geluk oplever-
de. Zelfs kan gesproken worden van
pech toen Addy Ottho een schot
knap keerde maar de bal carambo-
leerde via de knie van een aanstor-
mende Hoofddorp-speler alsnog in
het doel, 2-0.

Rinko poogde de zaken een gunsti-
ge wending te geven en uit een van de
vele aanvallen kon gerard Koper 2-1
op het scorebord brengen. De Zand-
voorters trokken fel van leer en op
miraculeuze wijze werden inzetten
van Teun Vastenhouw en Piet Keur
niet m doelpunten omgezet.

Na de rust opnieuw een aanvallend
Rinko dat m de eerste minuut voor
deze houding werd bestraft. Een snel-
le counter van Hoofddorp betekende
3-1. Rinko probeerde van alles Scho-
ten van Wim Paap, Bart Abotschuy-
ver en Gerard Koper gingen of voor-
langs of werden uitstekend door de
Hoofddorpse doelman verwerkt
waardoor de stand van 3-1 gehand-
haafd bleef.

Redding niet nodig
ZANDVOORT - Bezoekers in een

restaurant aan de Boulevard Bar-
naart zagen op donderdag 18 oktober
dat een surfer in nood verkeerde. Ze
waarschuwden de politie die op hun
beurt de reddingsbrigade van de si-
tuatie op de hoogte bracht. Even la-
ter werd gemeld dat de man inmid-
dels in Bloemendaal aan land was ge-
komen. Wie de surfer was werd niet
bekend, hij was al verdwenen toen de
Zandvoortse politie arriveerde

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

de strijd. vBii de stand 13-17 gooide
ZVM alles uit de kan om op zijn
minst een gelijkspel uit het vuur te
slepen, maar daar profiteerde AHC
op bekwame wijze van. Met snelle
breaks werd ZVM op grotere achter-
stand gezet, 16-21

Trainster/coach Henny van de
Koekelt was niet eens erg teleurge-
steld: „We dachten dat het wel zou
gaan maar AHC speelde zo goed dat
de uitslag terecht is. We speelden wat
nerveus en na de eerste wedstrijd
valt er nog weinig van te zeggen. Het
is voor ons even wennen in deze klas-
se. AHC was echter veel beter, vooral
de systemen werden goed gespeeld
en ook bezaten de spelers over meer
schijnbewegingen Er is echter nog
niets aan de hand en tegen Ookmeer,
komende zondag, gaan we het op-
nieuw proberen."

ZANDVOORT - Zeker in de laat-
ste weken staat het bij de Zeeschui-
mers weer bol van de activiteiten op
zwemgebied. Er kan geen weekend
voorbij gaan of de waterpoloteams
scoren in spannende duels belangnj-
ke competitiepunten terwijl de wed-
strijdzwemploeg, en daarvan de zeer
sterke en uiterst snelle toppers bij
uitstek, zorgen voor eclatante zwe-
moverwinningen in zowel de jeugd-
als de verenigings-zwemcompetitie.
Het is opvallend bovendien, dat de
tendens van het teruglopen van het
aantal leden van een vereniging juist
niet op de Zandvoortse zwem- & po-
loclub van toepassing is. Integen-
deel, de verschillende zwemafdelin-
gen, wedstrijdzwemmen, waterpolo
en kunstzwemmen, floreren als nooit
tevoren. Vooral voor zeer jonge kin-
deren die net hun A- en/of B-diploma
hebben behaald is een zwemvereni-
ging een prima verlengstuik om on-
der deskundige leiding echt plezier m
het zwemmen te krijgen. Als logisch
gevolg op de A- en B-zwemdiploma's
verzorgen de Zeeschuimers de oplei-
ding voor de overige zwemdiploma's
en brevetten, geven zij tijdens deze
lessen de kinderen de gelegenheid
kennis te maken met de specifieke
wedstrijdzwemsporten, zoals water-
polo, wedstrijdzwemmen en (voor de
meisjes) het sierlijke kunstzwemmen.
Voor slechts ƒ 15'- in de maand kun-
nen jonge kinderen elke vrijdag-
avond in zwembad De Duinpan te-
recht. Bestuursleden van de Zee-
schuimers zullen u dan graag weg-
wijs maken in de vele zwemmogclijk-
heden.

Waterpolo en wedstrijdzwemmen

Waterpolo
Waren de Zeeschuimers in 1981

met moeite met één waterpoloteam
(heren) in de competitiestrijd. in de
laatste drie jaar is ook het waterpolo
binnen de Zeeschuimers belangrijk
gegroeid, want nu spelen maar liefst
zeven teams in de verschillende leef-
tijdsklassen. De meeste deelnemers
en deelneemsters komen uit de grote
wedstrijdzwemploeg.

heren l
Een poloteam dat met winst tegen

AZVD uit Assendellt en cte Ruermg
uit Schagen een goede start maakte.

jongens aspiranten
Een vliegende start met een eerste

overwinning van 9-4 tegen DAW/
Vliegende Vissen uit Alkmaar en een
overtuigende zege van 14-7 op het
Haarlemse Rapidoteam afgelopen
zaterdag in zwembad De Duinpan
zegt genoeg. Een speciale vermelding
voor het kranige keeperswerk van Ja-
co Koning mag niet \ ergeten worden.

meisjes aspiranten
Het moet gezegd worden, dat de

Kroosduikers uit Zaandam afgelo-
pen zaterdag goed tegenstand boden,
want een nipte ovei winning van de
Zeeschuimers op deze ploeg van 1-0
was het resultaat Een prima presta-
tie van deze Zaanlandse meisies.
want eerder versloegen de Zeeschui-
mcrs Olympus en VZV uit Velscn met
resp 14-0 en 7-1

dames l
Een team dal dit rompetitiesei-

zoen voor het eerst optreedt voor de
Zeeschuimers Met de geroutineerde
Zeeschuimster-kampioene Ria Wil-
lemse en met de goalties-dievegge
Emmy Koning slagen deze dames er-
m keer op keer de tegenstandsters
schaakmat te zetten. 9-2 tegen HPC
uit Heemstede. 10-1 tegen Aquafit uit
Castricum en 8-1 tegen Hoorn (zon-
der Ria) illustreren de waterpolo-
kracht van dit gloednieuwe zevental.

pupillen jongens
Waren deze jongens met twee over-

winningen en een gelijkspel m de
..winning mood". zaterdag tegen
Neptunus moesten zij hun eerste ver-
hesparti] inkasseren bij een thuis-
wedstrijd in zwembad De Duinpan.

heren jeugd
Een mixture van jonge knapen, te

groot voor het servet en te klem voor
het (heren) tafellaken, spelend in een
tussenklasse Maar met veel succes
want drie overwinningen tegen VZV
uit Velsen, Neptunus uit Zaandam en
afgelopen zaterdag tegen WZ&PC uit
Purmerend geven aan dat zij met het
bekende Zeeschuimers-talent beslist
met onderaan in de competitiestrijd
zullen eindigen

pupillen meisjes
Het schijnt dat er in de waterpoloe-

nj te weinig meisies m de pupillen-
klasse inschrijven, want zij speelden
in De Duinpan hun eerste competi-
tiewedstnjd tegen KZC uit Bever-
wijk. Onder leiding van cle na afloop
van de wedstrijd wat triest kijkende
coach Fernando Heeroma weid dit
jeugdige team volledig weggespeeld
door de meer ervaren Beverwijksen
Maar de speelsters zelf lieten zich
door deze tegenslag met ontmoedi-
gen en wachten met spanning op de
volgende waterpolo-wedstnjd

Bij het „snelzwemmen" was de
nieuwe rugslagspecialist geblesseerd
door gescheurde enkelbanden een
teleurstelling voor Peter van de Wo-
nmg, die daardoor met in de eerste
wedstrijd van de veremgings-compe
titie tegen WZ&PC uit Purmerend en
DAW/Vhegende Vissen uit Alkmaai
kon aantreden Drie eerste plaatsen
echter voor Ria Willemse op de 200 m
rugslag en vrije slag en natuurlijk op
de 100 m school. Maria Molenaar
werd derde op de 100 m rugslag en
verbeterde bovendien op al haai
wedstnjdnummers haar persoonlijke
tijd. Hans Jansen eindigde als eerste
bij de heren op cle 400 m vri j en ver-
overde met een tijd van 4.144 sec
een nieuw clubrerord. Ingnd scoorde
een eerste plaats op de 100 m rug.
Barbera de Wit een eervolle tweede
De rugslag was dit keer toch al een
Zeeschuimer-aangelegenheid want
Onno Joustra, Nico Wempe en Wan-
der Halderman eindigden daarin m
die volgorde.
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Quadrifoglio past in
Alfa's beste traditie

Hetgioene klaveitjeviei
embleem is m de geschiedenis
van Alia Romeo altijd het
symbool geweest vooi sportieve
automobielen met hoge
prestaties Met de nieuwe Alfa 33
quadnfogho \eide zet de

Italiaanse autofabukant die
tiaditie vooit

Deze nieuw e i i vus ie isu i tue ius t
meteen uutilmdei boxeimotoi van
1489 cm3 inc t \ ooi u dei t ulindu ten
apai te eai bui a tem Cihndu Koppt n
•>pi mislukken ml nen en kl tpt immg
weiden aangepast om het hoge
veimogen van ïdri pk mogelijk U
maken rondei dat daaidooi de
soepelheid weid beïnvloed De
eindo\eibieii{,ing weid /odanig
gekomen dat ook in de v i j f d e

\eisnell ing nog veel
atceleiatu v ei mogen beschikbaai is
en d ui mee komt de topsnelheid op
185 km h te liggen Het maximum
koppel beduiagt 134 Nm bij 4000
t p m

D t v o o i en achteiwielophangmg
\ an de Alfa 33 en de vcien en
scliokbii ki is / i jn aangepast aan het
t,iote vennoten waai dooi devenng
stii(,gLi weid maai omdat deze
\ C I S I L onL,tUvijleld het meest/al
aanspicken bij jonge spoitieve
nunst_n mag dat niet als een be?waai
woidtn gekwalil icceid Vooi is de
wagen uitgeiust met schijfiemmen
aehtei mettiommels en
remdiukbegien/ei en de
bekiaehtiginf, is goed doseeibaai

Eenheid in kleur
Uit t ih jk is de nieuwe Alla ^3

De weg is ook van u...!
De Nederlandse Veiemging van

Wegenbomveis en de ANWB /ijn
v an mening dat de v. eggebiuikei
meei betiokken moetwoiden bij
hetsignaloicn van onvoldoende
wegondeihoud De slechte
toestand van een vv eg valt de
w eggebiuikei dn ekt op Alshij
loopt of fietst of met een
biomiiets moten of auto
onderweg is /ïalhij eivaien w at ei
aan het wegondeihoud mankeeit

Om de weggebiuikei te wi jzen
op punten diednekt of op een
wat langeie teimijn aandacht
viagen isdebiochuie De weg is

ook van u tot stand gekomen
Ook is aangegeven bij wie hij zijn
klacht moet deponei en

Aan de hand van foto s woidt
duidelijk gemaakt wat ei fout kan
gaan Daaibij woidt aangegeven
dat ei soms met spoed met de
wegbeheeidei of politiecontact
moet w 01 den opgenomen Naast
het dn ekte w egondei houd w ordt
ook aandacht geschonken aan
onlbiekendc of beschadigde
veikeeisboiden openbaie
veilichtmg demaikering een
bebakenmg bij wei ken in
uitvoering

Quadnfogho Veide te hei kennen aan
een nieuw ontworpen zwarte grille
kleine zwaite spoilers ondei vooi en
aehtei bumpei bumpers in dezelfde
kleur gespoten als de canossene en
een metallic grijze bies in het piofiel
overdezijkant dooi lopend boven de
voor en achterbumjjei De frames
van de portieiiuimten en de
dorpelhjsten zijn ?wai t De stalen
velgen (5 l 2 J x 14) hebben tubeless
banden 185 60 HR 14

Het inteneui is grotendeels m het
zwaituitgevoeid De speciaal
gevoimde voorstoelen dievnjhaid
aanvoelen maai volop zijdelingse
steun geven hebben een zwart witte
acryl stoffen bekleding de
hemelbekledmg en het vloei tapijt
zijn zwart Aan de kant van de
bestuuidei biedt het poitiei paneel
de mogelijkheid om in vei schillende
harde vooigevormde vakken diveise
zaken als landkaarten pennen e d
op te bei gen In een speciaal
gevoimd vakje bevindt zich ook een
kaartleeslampje dat aangesloten
kan wolden op de
sigarettenaanstekei

Het msü umentanum omvat onder
meer een ohedrukmetei en een
voltmetei en vanzelfsprekend ook
een toei enteller Het spoi tstuui wiel
is in hoogte veistelbaar Verdei
omvat de uitiustmg elektnsch
bediende voorramen halogeen
koplampen mistachteihcht wis was
installatie op de achteiiuit en
koplampspioeieis Tegen bijbetaling
zijn getint glas centiale
portiersvergrendeling en
lichtmetalen wielen met brede
banden leverbaar

Gemeten naar ECE noim
bedragen de verbruikscijfers 6 2 1/100
km bij 90 km/h constant l 9 1/100 km
bij 120 km h constant en 1091/100
km bij stadsvet keer

Als regel hangt er aan extra
spoi tieve auto s als deze Alfa 33
Quadi iloglio Verde een hoog
piijskaartje Welnu naar mijn
mening is de pi ijs van ƒ 26 590 mcl
BTW vooi een auto van dit kaliber
uiteist aantiekkehjk te noemen

De sportieve versie van de Alfa 33, de „Quadrifoglio Verde"

RAI noteert
recordaantal
deelnemers

De belangstelling bij
deelnemers vooi de
peisonenautoRAI-85(71 m 17
febiuan) is zodanig gioot
gebleken dat het uitvoerend
comité een reductie op de
standtoewijzing heeft moeten
toepassen Dit ondanks het feit
dat vooi de expositie alle hallen
van het RAI complex in gebuuk
genomen zullen woi den de
vorige keei weid de Oosthal niet
gebruikt

De tentoonstelling heeft ditmaal

een thema gekiegen namelijk Met
de auto mobiel Ondei dit motto
w 01 d t aandacht geviaagd vooi de
uiteist belangnjke 10! van de
peisonenauto m het
veiplaatsingspatioon van de
Nedeilandeis

Vei w aeht mag wolden dat de
Peisonenauto RAImeei dan
v ooi heen aandacht knjgt inde
internationale peis Ei is een
piogiamma vastgesteld dat beoogt
deze belangstelling te stimuleren In
ditkadei past ook het bezoek dat de
leden \ an de inteinationale juiy die
depiijs vooi de Auto van het Jaai
toekent op de peisdag zullen
bi engen De pnjsuiü eikmg vindt op
de avond \ an de openingsdag plaats

De Peisonenauto RAI 85 is van 7
t m 17 febiuan dagelijks geopend
van 10 17 en van 19 22 trui Zoals
gebi uikelijk is de expositie m het
weekeinde alleen ovei dag geopend De voorstoelen bieden ook in snelle bochten volop zijdelingse steun

BRANCHE MOET OPTIMISME TEMPEREN

Autoverkoop vrijwel
even groot als in '83

In de periode januari tot en
met september 1984 zijn er m ons
land 384 664 nieuwe personen- en
combinatie-auto's verkocht,
tegen 385 101 m dezelfde
maanden van het vorig jaar

Aan het begin van dit jaar werd als
vei wachting uitgesproken dat 1984
een stijging van de verkopen met
ongeveer 5% te zien zou geven De
verkoopresultaten m de eerste drie
maanden van het jaar wezen ook in
die richting

Nu heeft de RAI de prognose
bijgesteld en verwacht men op
hetzelfde of een iets lager niveau uit
te komen dan in 1983 toen er 400 000
nieuwe auto s op de weg kwamen

O ver de verschillende merken
gesplitst zien de cijfers er als volgt
uit

totaal
Alfa Romeo
American Motors
Austm Rover
BMW
Chrysler USA
Citroen
Daihatsu
Fiat
Ford
waarvan Ford Eu
ropa

1984
384 664

3765
7

5276
11 191

15
19047
3 Y22

26625
46609

1983
385 101

3514
22

6568
12998

40
19737
3934

23623
41264

FSO n2
General Motors 59 614
waarvan Opel 59 342
Honda 11203
Hyundai 2182
Lada 5 728
Lancia 1618
Mazda 14 395
Mercedes 7 515
Mitsubishi 11 062
Nissan 18511
Peugeot/Talbot 21317
Porsche 143
Renault 21370
Saab 2 633
Seat 5 203
Skoda 2 979
Subaru 2 347
Suzuki s 981
Toyota 15 754
Volkswagen/Audi 35 873
Volvo is 957
Zastava 923

62747
62407
9767
285
7,363
1590

1691
773C

1203i
1980:
21096

185
24611
3 101

569
2271
3022
9239

17214
3179'
17964
141

46 545 41 236

Opel blijft dus nog ruimschoots
lijstaanvoerder, met Ford op de
tweede plaats maar Ford boekte we
12,9% winst terwijl Opel 5% achteru:
ging Van de Japanse merken ging
Honda 14,7% vooruit en moesten
Nissan, Toyota Mazda en Mitsubish
wat terrein prijsgeven Volkswagen/
Audi boekte een vrijwel gelijke
verkoopstij ging als Ford, 12,8%,
Renault daarentegen ging 132%
achteruit . , .

Zo'nveelzi
vindt u alleen bij

Renault dealer.

De Renault 11 staat klaar voor een proefrit.
De Reiiciult II Lcn t< mpeiiiim itlxolk \\ . i f j tn \\,i,inn hel
uiU'ist comloiUibel ii|d( 11 is LiyeiHi|ds\,in sli|l ^t bouw d
n,1,11 de nonnen van moigi n t n /ei t best heide n m \ci-
Imiiken ondei houd DeRcn.uill II \< el/i|dii>toUn mcl

\ lss|<K i e diesel ol ,ils supeiluv l\l, l.ledionic l)ne-ol
Mjldcms \ls lelie H2pk dl \ol mei !()~> pk pme Imbo
pmu i cm c ii.iu 11( i,ilK'\eimoijen \.in (i lol 100 km/h in
') secoiidin l)( Rc i ic in l l l l BIK d inleen,elcn nuomloil

/o\ \el \ooi i
s.i^ieis Lu iiiini beiekend op
benige (heiiuiK u/ell in een
onf>( keud (omloil.ibele

pioelut l n diil k,m tillccn bi] deKendtilt dc.ilei
Rcn.iull II is Icveib.Mi \ ,i M8.673.—

RenaulL. de permanente evolutie.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

5 haltestraat 56a
5 2042 LP zandvoort
S tel 02507-18256
2
K \̂ l£ -̂.-i-j5^ '̂ ƒ (binnenkort bij Sonja)

(OF LIFE)

Zondag 28 oktober a s

LIVEMUSIC
(sejours)

Fons Burger
(binnenkort bij Sonja)

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

TE HUUR: ' "
GEMEUB.

ZOMERHUIS
2 kamertjes, badkamer,

keuken
Nov t/m juni,

600.-p m all in '
(langer evt ookmog )

Tel. 144 25

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 7093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt.

Bollenplantmandjes • Brassicol
B oliën p la n tschopjes

Winterheide • B loeiende violen
Beplanting voor winterbakken

Vaste planten • Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten

1^*}^*}^ ^^^^ ̂ ^ *^ ** ̂ ^^^ fy^ ̂
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•Wilma Botiland in actie op het weefgetouw

)nafhankelijk adviesorgaan
ervolQ van pag. l

>edgekeurd. Het aardige van de
immissie is dat wij niet gebonden
n aan bepaalde verenigingen, maar
it je wel kunt spreken van een brok
'skundigheid ondersteund door di-
•rse politieke partijen, omdat ook
adsleden deel van de commissie
tmaken", zo legt Hogendoorn uit.
In het kader van het sociaal-cultu-
el werk werd de commissie vrij
ak ingeschakeld (werkgroep kin-
•rdagyerblijven, Iwanpwitsch, wen-
lijkheid van een nieuw stekkie
c.). De commissieleden togen op
iderzoek uit, via hoorzittingen etc.
vam men erachter welke wensen er
ïfden bij de bevolking, zodat met
n grondig en onafhankelijk advies
ruggegaan kon worden naar de
ad. Een advies dat in de meeste ge-
llen door de raad werd geaccep-
erd.

ekendheid
Doordat de vergaderingen van de
'mmissie specifiek welzijn altijd
lenbaar waren, kwamen in de loop
T jaren ook veel mensen naar deze
rgaderingen, waar zij meer dan in
rgaderingen van de raadscommis-
;s spreekrecht hadden. „Juist dat
'eft bijgedragen tot een goede wis-
Iwerking tussen de bevolking en
ize commissie. Wij kwamen er ach-
r welke wensen er zijn", zegt Ho-
ndoorn. De jaarlijkse openbare
lorsittingen in het gemeenschaps-
lis werden dan ook goed bezocht.
De commissieleden zijn nu echter
n mening dat hun taak die zij in
rste instantie kregen opgelegd, tot
't verleden behoort. Volgens Ho-
ndoorn zit er in de commissie toch
en groot brok deskundigheid" die
verlegging van taken wenst, óf lie-
r stopt, omdat het anders „zonde

van onze tijd" zou zijn op de huidige
wijze verder te gaan.

Toekomst
Juist omdat de commissie in Zand-

voort een eigen onafhankelijk gezicht
heeft gekregen, zou overwogen kun-
nen worden de commissie (liefst on-
der een minder moeilijke naam) ook
ander werk op te dragen.

Hier komt nog bij dat de commissie
in 1980 werd ingesteld omdat men
toen een heel andere wetgeving op
het gebied van welzijn voor ogen had
dan nu. Die kaderwet, specifiek wei-
zijn, is echter nimmer van de grond
gekomen.

„Wij zijn een gemotiveerde club, de
verstandhouding is uitstekend, maar
wij willen nu wel weten wat men in de
toekomst van ons verwacht. Ik kan
mij voorstellen dat het gemeentebe-
stuur een onafhankelijk adviesor-
gaan wil hebben voor een breder ter-
rein. Ik denk bijvoorbeeld aan de no-
ta Jeugd en Jongerenwerk waar amb-
tenaren nu mee bezig zijn. Wil men
daar een advies op hebben voordat er
politiek een beslissing wordt geno-
men, dan is dit akkoord, maar wij
moeten wel die opdracht hebben", al-
dus Hogendoorn.

In wezen heeft de commissie speci-
fiek welzijn zichzelf ter discussie ge-
steld. „Wat wil de gemeenteraad?
Doorgaan op de oude voet of wijzi-
ging van de taken". Door de commis-
sieleden specifiek welzijn wordt met
belangstelling uitgezien naar een
spoedige behandeling van de door
hen schriftelijk gestelde vragen.
Enerzijds omdat het door de raad
vastgestelde sociaal-cultureel plan
1982/1985 ten einde loopt, anderzijds
om tijdig voorstellen voor het begro-
tingsjaar 1986 voor te bereiden.

Het antwoord is aan de gemeente-
raad van Zandvoort.

ursusprogramma
.ruisvereniging
andvoort

^ANDVOORT - De Kruisvereni-
ig Zandvoort organiseert koste-
)s voor haar leden een cursus voor
nstaande ouders op 7, 14, 21 no-
mber en 6 december. Aanvang
30 uur. Tijdens deze kursussen ko-
>n onderwerpen aan de orde die te
liken hebben met de zwanger-
liap, de bevalling, de kraamtijd en

verzorging van de pasgeborene,
rder zal er gelegenheid zijn om vra-
n te stellen en ervaringen uit te
sselen.
Oe avonden worden verzorgd door
van Limbeek, wijkverpleegster te
ndvoort.
3e cursus vindt plaats in het Ge-
idheidscentrum, Beatrixplant-
>n 1. Inlichtingen en opgave via
•eekuur wijkverpleging, telefoon
iG4, op werkdagen tussen 13.30 en
30 uur. Verder een cursus ,,zieken-
•zorging thuis" die bestaat uit 4
niden of 4 middagen op 15, 21 en
november en 6 december. Aan-
ig 19.30 uur tot 21.30 uur. En op 23,
lanuari en 6, 13 februari 1985, aan-
ig 14.30 tot 1G.30 uur.
3e cursus zal verzorgd worden
jr J. Genuit, wijkverpleegkundige

en P. v.d. Veen, wijkziekenverzorgen-
de en is bedoeld voor iedereen die te
maken heeft of te maken kan krijgen
met de verzorging van een zieke
thuis. Alle zaken die noodzakelijk
zijn voor een goede verzorging van
een zieke zullen aan de orde komen,
zoals het gebruik van hulpmiddelen
bij de verpleging. Ook deze cursus
wordt gegeven in het Gezondheids-
centrum, Beatrixplantsoen 1.

Voor informatie en aanmeldingen:
tel. 16364 tussen 13.30 en 14.30 uur op
werkdagen. Opgave liefst vóór 8 no-
vember.

Guiness expositie
HAARLEM - In de Brinkmann

Passage aan de Grote Markt in Haar-
lem is van woensdag 24 oktober tot
en met zaterdag 3 november een
Guinnes-tentoonstelling ingericht.
Deze wordt georganiseerd door het
winkelcentrum de Brinkmann Passa-
ge met medewerking van uitgeverij
Luitingh, de uitgever van het groot
Guinness Record Book. Martin Ru-
delsheim. presentator van het televi-
sie-programma „De eerste de beste"
opent de expositie op woensdag 24
oktober om 15.00 uur. Tijdens de ope-
ning worden enkele recorddemon-
straties gegeven. Op de tentoonstel-
ling ligt ook de jongste editie van het
Groot Guinness Record Book.

\

(Advertentie)

HAMILTON
MINI-ROLLUIKEN fi

zonwerend, beveiligend, isolerend B
l

8 020 • 68 UB 28
S085-648877
8 040 • 52 63 25
«02290-31 701
S075-311001

Amsterdam, Ellermanstraat 14.
Arnhem, P. Calandweg 65
Eindhoven, Dillenburgstraat 11A.
Hoorn, Dr. C.J K van Aalstweg 3
Zaandam, Kleine Toch! 20.
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Kleden maken van vodden:
een heel nieuwe ervaring

ZANDVOORT - „'t Maakt
zo'n verschil hoe mensen kij-
ken", zeggen Zandvoortse He-
leen Steenman (31) en Wilma
Boslancl (28). „Het leukste von-
den we een oudere heer, d:e ken-
nelijk erg bijziend was, en alles
van heel dichtbij ging bezien en
daarna voelen. Echt ontroerend.
En kort daarop een stel jongens,
dat even binnewipte en w weer
weg was. Oh, allemaal kleedjes!
Nou, dat zei genoeg".

Van half september tot half
oktober hadden ze een expositie
in de Zandvoortse bibliotheek.
Hun eerste tentoonstelling. Een
beetje teleurgesteld zijn ze wel
over het aantal reacties. Dat
was niet overweldigend. Maar
dat komt ook, denken ze, door-
dat er een apart zaaltje is in de
bibliotheek voor tentoonstellin-
gen. Dan moetje feitelijk al echt
belangstelling hebben voor
kunst of andere culturele uitin-
gen. Het zou beter zijn als de
werkstukken gewoon tussen de
boeken hingen. Dan kwam ie-
dere bibliotheekbezoeker er
vanzelf mee in contact.

Heleen en Wilma maken, met
nog enkele anderen onder wie de
eveneens uit Zandvoort afkom-
stige Chin Snee Khew kleden
van vodden. Op het eerste ge-
hoor niet direct alledaags. Ze
hebben ook wel ervaring dat het
bij sommige mensen gedachten
oproept aan muffe spullen.
„Maar alles is echt schoon

hoor", verzekeren ze. „De mees-
te vodden of restanten textiel
worden keurig gewassen of ge-
stoomd ingeleverd. En als het
niet zo is, doen wij het zelf1'.

De vodden betrekken ze van
een kringloopcentrum: maar bij
„de Laurierroos", aan de Lau-
rierstraat 48 in de Amsterdamse
Jordaan, wordt ook heel wat ge-
bracht. Piekfijn in orde, m een
plastic tasje. Oude lakens, pyja-
ma's, jassen, waarvan meestal
alleen de voering bruikbaar is.
Ze staan soms versteld van wat
mensen kennelijk jarenlang
achterin de linnenkast hebben
bewaard. Zo kwam laatst ie-
mand een hele serie bh's bren-
gen uit de jaren dertig! „Daar
kunnen we natuurlijk niet veel
rnee beginnen", zeggen ze la-
chend. „En onderbroeken en
sokken zijn ook niet zo handig".
Het meeste werk is namelijk nog
het knippen. Voor zorgvuldig uit
elkaar tornen i.s geen t i j r l Dus
wordt het meestal grofweg ge-
knipt. Of gescheurd, als dat mo-
gelijk is. Bijna alle materialen
zijn bruikbaar, als ze maar niet
te dik zijn. De voorkeur gaat wel
uit naar katoen of wol. Dp vod-
den worden uitsluitend gebruikt
voor de inslag. Voor de schering
wordt vissersgaren of linnen ge-
bruikt.
,.f33Laurierroos

De Laurierroos is een
werkervaringsproject, waar zo-
wel vrouwen als mannen kun-

NOG TE VROEG VOOR CARNAVAL?

Scharrekoppen hadden
er meer van verwacht

ZANDVOORT - Zaterdag 20
oktober 1984 was het precies elf
jaar geleden dat de eerste Schar-
rekoppen de koppen bij elkaar
staken en kwamen tot de oprich-
ting van de bekende carnavals-
vereniging.

„Een goede gelegenheid om nu
eens alle mensen te bedanken die ons
in de loop van deze elf jaar hebben
gesteund, hetzij door advertenties,
hetzij door bijdragen. Om alle oude
leden, prinsen, jeugdprinsen weer
eens te ontmoeten en ook de Zand-
voortse horecaffers eens in de gele-
genheid te stellen bij ons een drankje
te drinken op de afgelopen elf jaar en
het komende carnaval". Dat was de
gedachte van het huidige bestuur
van de carnavalsvereniging De
Scharrekoppen en veel uitnodigin-
gen werden verzonden.

Helaas, helaas, tot grote teleurstel-
ling en zelfs een lichte verbijstering
van het bestuur hebben slechts wei-
nigen aan de uitnodiging gehoor ge-

geven. „De meesten hebben het laten
afweten en dat hadden wij niet ver-
wacht", vertelt een wat gedeprimeer-
de voorzitter. „Juist nu wij met veel
dorpsbewoners en verenigingen in
gesprek zijn om het carnaval nieuw
leven in te blazen, weer eens te ko-
men met een echte carnavalsop-
tocht, was dit een tegenvaller. Mis-
schien was het nog wat te vroeg voor
een carnavalsstemming, misschien
waren er andere oorzaken, maar wij
laten ons niet ontmoedigen".

Ondanks de wat teleurstellende
opkomst van de gasten, was het za-
terdagavond bijzonder gezellig in Ho-
tel Keur waar de receptie en het feest
gevierd werd.

Mochten dan veel Zandvoorters
ontbreken, veel bevriende carnavals-
verenigingen waren wel gekomen, en
met veel leden, oud-leden, vroegere
prinsen en andere hoogwaardig-
heidsbekleders uit deze groepering
werd desondanks een geslaagd feest
gevierd.

Een vroege carnavalsvicring bij de Scharrekoppen op zaterdagavond 20 oktober in
Zandvoort. „ , „Foto Trans Jongen

t> RA ADS AGENDA
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ZANDVOORT - De vroede vade-
ren van Zandvoort komen dinsdag'
avond 30 oktober in openbare verga-
dering bijeen.

De agenda vermeldt onder andere:
kasvoorzieningen. rekeningcourant
crediet en garantie voor hypothecai-
re geldleningen 1985:
regeling bevoegdheden van de raad
onder de wet op het basisonderwijs;

Jazz in de manege
ZANDVOORT - ledere zondag-

middag kan men vanaf 15 uur genie-
ten van jazzmuziek in de bar-bistro in
„De Manege" aan de Zandvoortse-
laan. gebracht door het Hans Keune -
Thijmen Hoolwerf Kwartet. Tijdens
deze zondagmiddagen treedt iedere
keer een andere gastsolist op. De be-
kende tenor-saxofonist Harry Verbe-
ke opent deze reeks gastoptredens.
Eigenaar Rob Cohen en bedrijfslei-
der Huub Giling presenteren verder
iedere vrijdag- en zaterdagavond Ne-
derlandse topgroepen in diverse mu-
ziekstijlen. De groep „Apple Jack" is
de komend P zaterdag te gast. Deze
zevenmans formatie staat onder mu-
zikale leiding van de uit „The Red-
necksr komende Trudy en Jan Vis-
ser. Ze brengen echte country-mu-
ziek, een verzameling van hillbilly,
rock-a-billy en honky-tonk-muziek.
Het trio van Johan (T-bone) Mulder
start morgenavond op het jazzsei-
zoen in de Manege. Vrijdag- en zater-
dagavond begint de muziek om 21
uur.

voorbereidingsbesluit Kostverloren-
straat 131;
voorbereidingsbesluit Julianaweg 19;
benoeming raadslid in emancipatie-
commissie;
verordening Helingbestrijding 1934:
garantie geldlening;
belasting- en tariefsverhoging 1985;

Vaststellen voorschriften behorend
bij het bestemmingsplan natuur- en
recreatiegebieden:

afvloeiingsregeling kleuter- en la-
ger onderwijs;

afvloeiingsregeling Wim Gerten-
bach mavo school;

ontslag hoofd kleuterleidster Josi-
na van den Enden kleuterschool;

verbetering kruispunt Burgemees-
ter Engelbertsstraat/Wagemaker-
spad.
Deze vergadering begint om 20.00

Misdaad gaat door
ZANDVOORT - Ondanks de af-

sluiting van het zomerseizoen, slaan
de misdadigers in Zandvoort nog re-
gelmatig hun slag. Zo werd er op
woensdag 17 oktober een auto gesto-
len. artikelen uit een andere gehaald
en één vernield. Ook op donderdag
verdwenen er goederen uit een auto
en kwam iemand melden dat z'n fiets
was gestolen. De volgende dag, dus
op vrijdag, kwam opnieuw een aan-
gifte van een vermiste auto binnen,
verdwenen twee fietsen en spullen uit
een auto. Verder verwisselden die
dag twee kratten bier* ongevraagd
van eigenaar.

nen werken met behoud van uit-
kering. Heleen, die pedagogie
studeerde en vier jaar werkzaam
was in de zwakzinnigenzorg,
doet het met plezier en heeft niet
het gevoel dat ze haar tijd daar
alleen maar zit te vullen. Wilma,
afgestudeerd pedagoge, weet
het nog allemaal niet zo zeker.
Aan de ene kant blijft de oor-
spronkelijk gekozen richting
trekken, aan de andere kant is
ze nu heel andere dingen op het
spoor gekomen. Allebei vinden
ze iets maken met je handen
toch wel heel plezierig

De Laurierroos is acht jaar ge-
leden opgezet als textielwerk-
plaats, waar van alles werd ge-
maakt: truien, kleding, poppen.
Maar er bleek niet voldoende af-
zet te zijn. En hoewel de mede-
werkers/sters geen salaris ont-
vangen is het toch wel de bedoe-
hng dat het projekt zichzelf be-
druipt. Inkoop van materialen,
huur van het gebouw, telefoon-
kosten en stookkosten moeten
er wel uitkomen.

Twee jaar geleden werd over-
geschakeld op het weven van
kleden in opdracht. Dat kunnen
wandkleden zijn, maar ook
vloerkleden, matjes, traplopers,
een sprei of zelfs een bekleding
voor een stoel of bank. En dat
loopt uitstekend. „Dat komt",
denken Heleen en Wilma, vooral
doordat de mensen iets kunnen
bestellen dat helemaal naar hun
eigen smaak is en in de kleur die

ze zoeken. Dal is uniek, want
zoiets koop je niet in de winkel
Vaak komen ze zulfs met een
klein restje gordijnstof, want die
kleur moet erin zitten".

In het begin maakten de Lau-
nerrooswerkers voornumeli)k
eenvoudige kleden, maar nu
worden ook andere technieken
toegepast, zoals nbsweefsel,
waarbij je de draden in de leng-
tenchting niet meer ziet. Ook
gaan ze hoe langer hoe meer zeil
en ook kunstzinniger ontwer-
pen. De kleden komen op onge-
veer 95 gulden per vierkante ine-
ter. Dat is dan de kostprijs, om-
dat de werkers er zelf geen cent
wijzer van worden.

Waar ze wel wijzer van worden
is de werkervaring. Om de door-
stroming te bevorderen mag me-
mand langer dan een a twee jaar
blijven. Daarna moeten ze pro-
bercn een eigen weg te vinden.

Heleen en Wilma willen samen
verder gaan. Voor Heleen wordt
het zeker weer weven van kle-
den, die naar haar gevoel warm-
te geven aan een huis Wilma
heeft inmiddels het zeefdrukken
op stof ontdekt. Als basis zullen
ze zeker weer vodden gebruiken.
„Laatst kwamen er een moeder
en dochter, die heel verbaasd
waren dat je van vodden zulke
mooie dingen kan maken. Maar
daar waren we zelf ook verbaasd
over. Wat we in ieder geval ge-
daan hebben, dat is het ontdek-
ken van nieuwe mogelijkheden.

• Kon kleed niKir cif;*'i. ontwel |>
van l ï i ' l f i -n Stcennun

Of we er ooit echt van kunnen
bestaan, is voor ons nog een gro-
te vraag Maar in ieder geval
brengt het ons wel naar een
stukje zelfstandigheid. En dat is
altijd heel wat beter dan de al-
hankchikheid van een uitke-
nng!"

Mensen die ook belangstelling
hebben voor de artikelen van
Heleen en Wilma kunnen con-
tact met hen opnemen m De
Laurierroos. Launerstraat 48.
Amsterdam, tel. 020-255703

Het bos in herfsttooi

xtoor '

De herfst is een boeiend jaarge-
tijde met een heel eigen sfeer. Dit
mag je echt wel concluderen wan-
neer je net een week lang hebt
vertoefd in de Drentse bossen.
Wat opvalt is dat het bos in het
najaar heel anders ruikt dan in de
voorzomer, toen wij er ook waren.
Nu geen jonge frisse bladeren,
waaronder koelte tegen de warm-
te kon worden gezocht, maar an-
dere- bekoorlijkheden in de vorm
van vallende bladeren, verschil-
lende kleuren en vooral ook talrij-
ke soorten paddestoelen. Het bij-
zonder natte najaar (250 mm re-
gen tegen 235 mm normaal) is aan
dit laatste natuurlijk niet vreemd.

De meeste bossen in Drenthe
zijn begin deze eeuw aangelegd
op gronden waar eerst uitgestrek-
te heidevelden of zandverstuivin-
gen lagen. Het doel van de bo-
saanplant was houtproduktie en
het vastleggen van het stuifzand.
Vooral in de boswachterijen van
Appelscha en Smilde treffen we
vele soorten bomen aan, waarvan
de belangrijkste zijn: grove den,
fijnspar, zomereik en lariks of
lork. In mindere mate ook de
douglasden en Amerikaanse eik.
Een van de eerste bomen die gaat
vergelen en zijn naalden afwerpt
is de lariks. Hij is de enige onder
de naaldbomen die zijn naalden
in de herfst verliest. Meest ppval-
lende verschijning in het najaar in
het bos 's de Amerikaanse eik.

waarvan de bladeren prachtig
rood en bruin kleuren.

Hoe verschillend de diverse
loofbomen verkleuren valt vooral
te bewonderen tijdens zonne-
schijn m een gemengd bos, waar
loofbomen met naaldbomen door-
een staan, zodat er tussen de
herfstkleuren altijd nog wat neu-
traliserend donkergroen voor-
komt. Eénsoortige bossen verto-
nen een minder gevarieerd scala
van tinten. Toch is bijvoorbeeld
de herfsttooi van een beukenbos,
van een populierenaanplant of
van een lariksperceel nooit eento-
nig, want niet alle exemplaren
van eenzelfde boomsoort verkleu-
ren gelijktijdig en in hetzelfde
tempo. Dit is namelijk sterk af-
hankelijk van de standplaets. Bo-
men op winderige hoeken en
langs tochtige paden of wegen
worden genoodzaakt hun loof eer-
der en sneller af te werpen dan bt-
schut staande exemplaren.

Het loeien van de wind langs
boomstammen, takken en twij-
gen, voortjagende wolken, waar-
uit af en toe een fikse bui regen
valt, waarbij de druppels ruisen
tegen het nog aanwezige blad: het
zijn natuurelementen die zeker
tot de aantrekkelijkheden van
een herfstbos bijdragen en eind
vorige week zich volop heten gel-
den.

Nou is een stevige bries niet be-
paald nadelig voor een bos. Er
wordt veel zaad door verspreid en
heel wat dorre takken worden af-
geschud. Toch kunnen echte na-
jaarsstormen vooral in een spar-
ren- of douglasdennebos duchtig
huishouden en wel omdat zulke
naaldbomen niet diep genoeg
wortelen. Jaarlijks vallen er zo
heel wat slachtoffers. Bijzonder
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HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Ade Scipio Blume. tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth. tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat GA. Zand-
voort. tel. 02507-14437. b.g.g. 023-
313233.

Rode Kruis-soos
ZANDVOORT - Het nederlandse

Rode Kruis, afdeling Zandvoort,
houdt iedere donderdagmiddag van
half 2 tot half 4 een soos in het ge-
bouw aan de Nicolaas Beetslaan 14.
de voormalige Josina van Enden-
school. Iedereen is van harte welkom
om een kopje koffie of thee te komen
drinken. Natuurlijk bestaat er altijd
behoefte aan vrijwilligers voor het
welfare-werk van het Rode Kruis. De-
genen die daar meer over willen we-
ten kunnen tussen half 2 en half 4
langs komen op de Nicolaas Beets-
laan voor nadere inlichtingen.

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Op zaterdag 10

november wordt in Buurtcentrum 't
Stekkie een. kleding- en rommei-
markt gehouden. Iedereen die iets
heeft te verkopen, kan voor ƒ 2.50 een
tafel huren om de spulletjes op uit te
stallen. Het is verstandig om zo snel
mogelijk een tafel te reserveren, want
„wie het eerst komt. het eerst maalt".
Voor meer informatie: 't Stekkie. tel.
16055.

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst m
Haarlem. Maandagmiddag van 14.00-
17.00 uur
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g n. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur. maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp. tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.

Periode: 16 oktober - 22 oktober
1984.

Geboren:
Chantal Eleonore. dochter van:

Visser. Pieter Ch. en van Paap. Rosa-
liaC.

Gehuwd:
Todd. John L. en Stockem. Gun-

hild M. E.

Overleden:
Spiers. Jan J., oud 82 jaar.

zwaar werd de provincie Drenthe
getroffen tijdens de orkaanwin-
den op 13 november 1972. Ten-
minste 400.000 bomen, overwe-
gend oude naaldbomen, sneuvel-
den. er werden hele bossen wég-
gevaagd.

Na zo'n hevige stormramp ont-
staan open plekken en na verloop
van tijd een heel ander soort be-
groeing, omdat veel „slapende za-
den" plotseling een kans krijgen.
Opvallend is dan het massaal op-
treden m de zomer van het rood-
paars bloeiende wilgenroosje of
het opnieuw verschijnen van ove-
rigens zeldzame planten.

Soms leveren eike- en beukebo-
men in de hersft uitzonderlijk veel
vruchten. Het stelt hoge eisen aan
de bomen, dus volgen er enige ja-
ren van matige tot minimale
vruchtafzetting. Een duidelijk
verband met het optreden van
strenge winters ontbreekt even-
wel. En wie toch nog waarde blijft
hechten aan het oeroude bijgeloof
dat een rijke oogst aan eikels en
beukenootjes op een lange en
strenge winter zou wijzen: wij zijn
er niet zo gek veel tegengekomen.
Jammer voor de echte ijsliefheb-
bers. We zouden het dus straks
weer moeten doen met een slappe
winter. Een beeld, waarmee we
vooral sinds de beginjaren zeven-
tig helemaal vertrouwd zijn ge-
raakt, want vanaf de winter 1970/
71 hebben we in Nederland nog
maar twee winters meegemaakt
die naar de koude kant uitsloe-
gen. Die vielen in de jaren 1978/79
en 1981/82. Alle andere winters
waren te zacht.

Temperatuurnormalen periode
24-31 oktober:

maximum (overdag) 12 gr.C.
minimum ('s nachts) 6 gr.C.

mm é

WEEKEND: 27-28 oktober 1984
HERVORMDE KERK, Kerk-
plein:
Zondag 10.00 uur: ds. A. Th. Rot-
fus uit Hillegom, crèche aanwe-
zig.
Alle zondagen zondagsschool in
jeugdhuis. 10.00 uur.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brink-
man, eerste dienst van een serie
over het boek Job. Thema: Job's
rouwverwerking.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND.
Brugstraat 15
Protestantenbond
De heer H. de Jong uit Zandvoort~>

ROOMS-KATHOLIEKE KERK.
Parochiekerk Si. Agatha, Grote
Kiocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. m.m.v.
Lit. werkgroep „Octopus". Zon-
dag 08.45 uur: stille viering. Zon-
dag 10.45 uur: E.V. met orgel/sa-
menzang. Thema: ..Zalig jij".
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur: zondags-
school, bijbelgespreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: morgendienst
ds. J. Overduin.
Zondag 19.00 uur: avonddienst
dhr. J. Unema.
Woensdag 20.00 uur: bijbelstu-
die/bidstond.
NED. CHRISTELIJKE GE-
MEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen samen-
komst. Maandag om 15.00 uur,
tel.: 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37. Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur. idem.
Inlichtingen R. van Rongen. Van
Raephorststraat 36 te Haarlem,
tel. 023-244553.
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De plantendivisie van de V.B.A.is belast met de uitvoering van het
veilen en distribueren van kamer- en tuinplanten. In de distributie
werken momenteel ca. 100 personeelsleden
Ter versterking van de leiding m de distributie vragen wij een

b (m/v)
- aantoonbare affiniteit met de
bloemisterij, goede kontak-
tuele eigenschappen en een
grote mate van stabiliteit

- leeftijd vanaf ca. 30 jaar.

Sprake zal zijn van een vroege
aanvangstijd.

Nadere inlichtingen kunnen via
onderstaand telefoonnummer
worden ingewonnen bij dhr
R. van Kammen, afvoercoordi-
nator planten.

Uw sollicitatie kunt u richten aan
de afd. Personeel en Organi-
satie van de VB.A t.a.v. drs.
P J. Hulsbos, Postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer. Telefoon
02977 - 34567.

Een psychotechnisch onder-
zoek kan deel uitmaken van de
selektieprocedure.

die zich zal bezighouden met
een aantal algemene leiding-
gevende taken.
Daarnaast wordt van hem/haar
verwacht een inbreng bij het
ontwikkelen en doorvoeren van
nieuwe distributiesystemen of
ontwikkelingen anderszins
Voor deze veelzijdige funktie
menen wij de volgende eisen
aan kandidaten te moeten
stellen
- opleiding op M B O -nivo
- ervaring m een leidinggevende
funktie, bij voorkeur in een
g root, distributieproces

JU
B»ma

JML_

Van fabriek wegens ruimtegebrek
van lederen bankstellen

Ara luxe kombmalie in rimdleder
met massief eiken beslaande uit 3
zits Dank en 2 zils Dank Oogt en zit
geweldig Normaal 3595 NU

2995,-
°^ me' fauteuil leveroaar

Lederen bankstellen
uitmuntende kwaliteit legen exorbitant lage prijzen

normaal 4585 - NU 2495- normaal 4695 - NU 3995-
normaal 6500 - NU 3990- normaal 3750-NU 2095-
normaa!3650-NU 2195.- normaal 8975 - NU 6995.-

LEREN FAUTEUILS

normaal! 195-NU 895.-
normaal 1695 - NU 475 - %%£ m !ate,aag

normaal 1095-NU 825- van s 301011730 u

meubelkeur zitparadijs
Alleen zaterdags en zondags geopend van

1300 uur tot 1800 uur
Zandvoort, Stationsplein 13-15

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant GastronomiqueJL 1x1,0 ia u i a 111 uaau i/iiuiiiitj

S „Queenie
»HAUTECUISINE«

in het centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs * Nouveautés • Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.
Kerkplein 8- 2042 JH Zandvoort

E

ONBEPERKT

pannekoeken eten
5.-

van 12.00 tot 17.00 uur.
Boulevard Barnaart 8-10-20 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 43 01

Hel ligt in de aard van de mensen om vemanüiK ir
denken en dom te handelen.

ANATOLEFRANCt(1844 1924)

Horlogerie C. WAANÏNG
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 • Tel. l 23 07
krijgt door de aard van zijn ^aak alleen maai mensen
die verstandig denken. Dom handelen is er daaina mei

meer bij, overtuigd van zijn keurcolleclie
Is het niet verstandig vast een beetje aan Si -Nicolaas

te gaan denken?
In ons reparatie-atelier repareren wij :nlf.

Ook oude en antieke klokken.
Vooraf prijsopgave. Volledige garantie.

Sport Center
Wim Buchei

Zandvoort

Wilt u zich veilig voeten*
Volg dan onze speciale cursus

ZELFVERDEDIGING
voor dames en heren.

Duur van de cursus: 10 lessen.
Iedere dinsdagavond met ingang

van 23-10-1984 van 19.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen:

tel. 02507 -1 39 65 /1 58 29

"v \Rirr
iaiy$8*J3ir

Sii hoofi
De sucoesfomiulo Vdii

R e r* é Hirterer
Speciale niaabi'oe-iechnieken.

Wereldsucces met RF 80,100% gegarandeerd
tegen haaruitval. Alles plantaardig.

Bei' nu voor een gratis analyse
op vrijdag2 november

tel.02507-1 4975

Tegen inlevering van deze advertentie een kleine surprise.

SALON JANINE
Kosterstraat 11 - Zandvoort

TE HUUR:
gemeub.
kamer

Tel. 1 51 82
na 19.00 uur

NIEUW BINNENGEKOMEN!

NATUREL
LAARZEN

SHOE [VIAGASIN
Haltestraat 37 - Zandvoort
Tel. 1 95 25

SCHILDEREN

6 extra punten

EEN LEVENLANG MOOI

kunststofbekleding van houten
dakgoten dakkapellen, top-
gevels, plafonds e d bestaat m
verschillende kleuren en geeft
uw woning een nieuw eri fris
aangezicht
Geen schilder meer en goed-
koper dan 1 schildersbeurt.
ROLLUIKEN

isolerend tegen koude, warmte
en lawaai
mbraakveilig
privacy

past voor ieder raam, oud of nieuw

KUNSTSTOF
RAMEN-DEUREN

- vr i j van onderhoud
- geen schilderskosten
- exua isolerend
- enkel & dubbel glas
- superieure kwaliteit
- kleurvast & perfekte

afwerking
- voor oud- en nieuwbouw

Wilt i i t i w i i t ' , i'TUI ri m vrijblijvend mformatieen bel
071 . ' i n ' h t . t . 1 i ii.di rstaande antwoordkaart naar
ANTWOOPI *MI n ;MER 12005
5200 VP . l r Hu KiENBOSCH Een postzegel plakken is niet nodig1

Naam

Ad i eb

PUits

Tol

BEL 072 -15 32 42 Algemene Kunststoffen
Centrale

'l Fneseweq 72 - Alkmaar
Ik wil graag meer informatie over:

kunststof bekleding

rolluiken

Ói! kunststof ramen - deuren

[•ii zonweringen

(\•'.} kunststof horren - venster-
„ luiken
ID kunststof rolpoorten

Exclusiever exterieurlnclusiever interie
De nieuwe Audi 80.
Na 6 succesvolle jaren Audi 80, is er dan
nu de nieuwe Audi 80. Een concept van
een merk dat de reputatie heeft, geavan-
ceerde automobielen te bouwen. Zowel
technisch als optisch. Het zal u dan ook
allerminst verbazen dat de nieuwe Audi 80
louter op essentiële punten vernieuwd is.
Zijn exclusieve koetswerk is nu in aërody-
namisch opzicht verbeterd. Licht achter-
over hellende grille en koplampen en een
kofferdeksel dat iets naar boven toe op-
loopt. De fraaie, brandstof besparende wig-
vorm komt nu aanmerkelijk beter uit. Daar-
naast beschikt de nieuwe 80 vanaf de CC
over een effectieve frontspoiler en zijn alle
typen voorzien van windtunnel beproefde

integraal bumpers en gesloten wielkap-
pen. Zijn ranke taillelijn krijgt een extra ac-
cent door stoere beschermlijsten langs de
flanken. Een belangrijk practisch punt is
de vergrote en beter toegankelijke koffer-
ruimte. Het interieur is ook beduidend in-
clusiever. En exclusiever. Zo zijn de 4 mo-
gelijke bekledingsstoffen qua kleurstelling
in smaakvolle harmonie met die van de lak.
Het uitstekend overzichtelijke dashboard is
nu voorzien van ergonomisch gevormde
bedieningstoetsen. Bovendien is de nieu-
we Audi 80 uitgerust met een sportief vier-
spakig stuurwiel. Ach natuurlijk, er is meer.
Maar dat ziet u in de showroom en onder-
gaat u tijdens een uitgebreide proefrit.Voor

het boeken van zo'n proefrit of voor nadere
informatie belt u 020-867651. Dan weet u
waar u uw dichtstbijzijnde Audi dealer
kunt vinden. De nieuwe Audi 80.
Essentieel verbeterd, l n benzine,
diesel en turbodiesel.

Audi.Voorsprong door techniek

Audi 80 -4deurs 1,6 l. 55 kW/75 pk, v.a. ƒ27.695,- Afleveringskosten ƒ 420,-. Prijzen incl. BTW.Vrijblijvend af Leusden
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De zinloosheid van
rijkdom wordt duidelijk
uiteengezet in twee
geschriften: de Bijbel
en het aangiftebiljet
voorde inkomsten-
belasting

William Sadgarten

ONDERDAG 1 NOVEMBER 1984 44e jaargang no. 44 Red. en adm Gasthuisplein 12, Zandvoort Tel 02507-17166 Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Losse nummers ƒ 0,90 - Wei'knu^i.1 H V'

Eén aanslagbiljet
voor gas en reiniging

ZANDVOORT - Het volgend
aar zullen de Zandvoorters in
naandelijkse termijnen niet al-
een hun gasrekening kunnen
voldoen, maar ook de afvalstof-
ènheffing en de rioolafvoerrech-
«n zullen hierbij worden verre-
tend. Dit betekent dat men niet
jénmaal per jaar een fors bedrag
cwijt is voor deze gemeentelijke
belastingen, maar nu een „ge-
jpreide" betalingsmogelijkheid
heeft.

Wél werd er door de raadsleden op
aangedrongen dat op de belastingfor-
mulieren duidelijk tot uitdrukking
moet komen welk bedrag bestemd is
voor gas, en welke prijzen men moet
betalen voor de afvalstoffen en riool-
rechten. Indien mogelijk zal diegene
die hier belangstelling voor heeft het

mjtotaalbedrag ook éénmaal per jaar
kunnen voldoen.

Duidelijkheid werd door de raads-
leden ook verzocht bij het attenderen
van de burgers op kwijtschelding of
vermindering van belastingen. Hier-
voor dient een duidelijke omschrij-
ving te komen die bij de belastingfor-
mulieren zullen worden gevoegd.

Het blijkt niet mogelijk om een la-
ger tarief voor reinigingsrechten in-
*evoerd te krijgen voor alleenstaan-
den. Wanneer Zandvoort was overge-
jaan tot een algemeen rolemmersys-
;eem, dan zou dit mogelijk geweest
zijn (immers zoveel liter vuil per
week, voor een bepaalde prijs), nu dit
niet is gebeurd, blijkt het een onmo-
gelijkheid om precies na te gaan hoe-
veel afval per inwoner wordt aange-
boden.

De trendmatige belastingverhogin-
gen van 3% zijn door de raad goedge-
keurd. Nog behandeld moeten wor-
den de onroerend-goedbelasting, de
kampeergelden en de woonforensen-
belasting.

Tuintjes ter discussie
ZANDVOORT - Groot was

de verbazing van de bewoners in
de Lorentzstraat 23 t/m 31 toen
zij in de maand augustus een

brief van het gemeentebestuur
ontvingen waarin wordt gesteld
dat zij zonder toestemming ge-
meentegrond in gebruik hebben
genomen. Of men alsnog, met
terugwerkende kracht vanaf l

Deze bewoner staat nog precies op „eigen" grond, namelijk het tegelpad.

De aangebrachte siertegels, planten etc. etc. blijken op gemeentegrond te staan, waarvoor men nu een huurprijs van een kleine
honderdvijftig gulden per jaar moet neertellen. (Foto Berlott).

januari 1984 maar even de som-
ma van f 142,57 op de gemeente-
rekening wil overschrijven, zijn-
de de jaarhuur van het „onrecht-
matig verkregen" stuk gemeen-
te grond.

Groot is de verbazing van de
bewoners na acht en een half
jaar plotseling te vernemen dat
het stukje grond voor hun wo-
ningen dat zo keurig was afge-
paald toen zij de woningen be-
trokken, niet bij het huis blijkt
te behoren.

„Wij hebben al die jaren dus
keurig dat stukje grond ver-
zorgd, wij hebben er planten ge-
zet, dure siertegels aangebracht,
bielzen geplaatst, ja, wij hebben
eigenlijk gemeentewerk ver-
richt, blijkt opeens", schertst
een bewoner van deze straat die
ook een brief ontving.

„Waanzin", reageert een ande-
re bewonder die behoorlijk ver-
bolgen is over het feit dat de
door hun gedachte tuin héle-
maal geen tuin blijkt te zijn,
maar plotseling tot de openbare
weg blijkt te behoren. „Ik be-
grijp niet dat de gemeente een
dergelijke brief durft te sturen.
Wij zouden eigenlijk de gemeen-
te een nota moeten zenden voor
de aanschaf van groen, planten
en tegels en daarbij dan meteen
maar de rekening voor het on-
derhoud aan gemeentegrond die
wij nietsvermoedend hebben
verricht".

Door PvdA-raadshd Kuijken
is m september al gevraagd de
bewuste brief in de raadscom-
missie voor publieke werken te
behandelen. Dit is door verschil-
lende omstandigheden enkele
malen verschoven, maar van-
avond zal wethouder Attema
ongetwijfeld uit de doeken doen
wat er met deze tuintjes aan de
hand is.

ORGANISATIE OPGEROLD

gepakt
ZANDVOORT - De 37-jarige

J.P. de B., de 27-jarige J.H. v. R.
en de 33-jarige J.J.M.B., allen af-
komstig uit Zandvoort, zijn na
een uitgebreid onderzoek door
de gemeentepolitie te Amster-
dam aangehouden in verband
met een groot aantal autodief-
stallen. De Amsterdamse politie
werd tijdens haar onderzoek
geassisteerd door een Zand-
voortse rechercheur. Het, drietal
wordt ervan beschuldigd deel uit
te maken van een organisatie,
die zich bezig houdt met het ste-
len van duurdere auto's.

Inmiddels heeft men ontdekt dat
de gestolen auto's voorzien werden
van valse kentekenplaten en papie-
ren, vervaardigd door twee experts
uit Spaarndam, en vervolgens naar
Noordafnkaanse landen zijn uitge-
voerd. Bij het onderzoek zijn zeker
veertig auto's betrokken, maar ver-
moed wordt dat dat aantal wel tot
minimaal tachtig zal stijgen.

De 37-jarige Zandvoorter wordt er-
van verdacht in totaal elf auto's te
hebben gestolen. Een van de door
hem gestolen voertuigen, een op l ju-
m in Bentveld ontvreemde Mercedes
heeft men kunnen achterhalen. De
auto is voorzien van valse nummer-
platen via Engeland naar Liberia ver-
scheept.

De 27-jarige Zandvoorter wordt ten
laste gelegd dat hij zes auto's heeft
gestolen, waaronder een Mercedes
die op 24 juni uit Zandvoort ver-
dween Eurocheques en andere uit de

auto afkomstige artikelen zijn later
in een sloot bi] Amsterdam gevon-
den De men bleek ook nog m het be-
zit van een vuurwapen te zijn

De derde van dit illustere gezel-
schap, de 33-jange man wordt ervan
beschuldigd zes auto's te hebben ge-
stolen, waaronder vijf van het type
Mercedes en een BMW. Twee van de-
ze door hem gestolen automobielen
zijn later bij de Frans-Spaanse grens
teruggevonden, voorzien van valse
nummerborden Deze auto's zijn in-
middels weer in het bezit van hun
respectieve eigenaars. Een derde
werd door de Amsterdamse politie
onderschept, voordat het voertuig
aan de heler kon worden afgeleverd.

In totaal worden in deze affaire 32
verdachten verhoord. Uit huiszoekin-
gen is gebleken dat de bende al lans*
opereert, er werden valse autopapie-
ren gevonden die al uit begin 1982 da-
teren

De drie Zandvoorters blijven ont-.
kennen iets met deze reeks misdrij-
ven te maken te hebben. De heren
zitten in voorlopige hechtenis.-

Bodaanstichting
houdt markt

ZANDVOORT - Op donderdag f
november organiseren de bewoners
van de A. G. Bodaanstichting hun
jaarlijkse verkoopmarkt. Op deze
markt worden de produkten verr
kocht die tijdens creativiteitscursus-
sen zijn vervaardigd. Deze artikelen
bestaan voornamelijk uit gebreide en
gehaakte kleding, tafellakens, gebor-
duurde schortjes, poppen en speel-
goeddieren. De verkoop vindt plaats
tussen 10 en 12 uur

ZANDVOORT WORDT TE DUUR

Kampeerverenigingen trekken
ten strijde tegen vernieuwingen

ZANDVOORT - Op 5 novern-
ber zal een bespreking plaatsvin-
den tussen de wethouder en de
bestuursleden van de Federatie
van Kampeerverenigingen van
Zandvoort. Dat is het overkoepe-
lend orgaan waar de kampeer-
verenigingen Voorwaarts, Am-
sterdam, Strandgenoegen en He-
lios deel van uitmaken. Kam-
peerverenigingen uit Amster-
dam wier leden in de periode van

(Advertentie)

LET OP
de openingsadvert.

op pag. van
FOTO QUELLE

EN
DELTA-

SPEELGOED

Moerenburg
Haltestraat 8
Zandvoort

een
lamsvacht

jas?
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

15 april/15 september in de
strandtenthuisjes verblijven. Dit
gesprek zal tot doel hebben eens
na te gaan of de nieuw geplaatste
toiletunits voldoen, de kampeer-
leges zullen waarschijnlijk wor-
den besproken en ook de toe-
komstplannen van de gemeente
de landzijde van de boulevard
Barnaart in 1985 te verpachten.

Het belooft een lang onder-
houd te worden want bepaald ge-
lukkig met de gang van zaken
zijn de bestuurders van de kam-
peerverenigingen niet.

„Het gesprek heeft tot doel na te
gaan hoe de toiletunits in het eerste
jaar zijn bevallen en of er verbeterin-
gen kunnen worden aangebracht. Wij
kunnen daar kort over zijn, de units
zoals die er nu zijn, bevallen niet",
stelt de secretaris de heer Streekstra
kort en bondig.

Het blijkt dat de units die ge-
plaatst zijn in plaats van de vooroor-
logse toiletgebouwen die zich aan of
liever in de duinvoet bevonden, veel
meer plaats innemen dan was voor-
zien. Alle tenthuisjes hebben wat
moeten inschuiven, om ruimte te

creëren rond de unit.
Ten tweede deugt er van de venti-

latie niet veel. De enige ventilatie m
het dak bevindt zich boven de dou-
che en niet in de toiletten. Deze dou-
che (koud water) wordt niet veel ge-
bruikt dus de ventilator op die plaats
is overbodig.

Ten derde zijn er slechts kleine ra-
men in de units aangebracht gericht
naar de zeezijde. Met wind van zee
kunnen deze niet open worden gezet
in verband met stuifzand en tempe-
ratuur, dus de stankoverlast laat zich
raden.

Ten vierde is door de gemeente
destijds, in een ver verleden gesteld
dat de toiletten ook „openbaar" moe-
ten zijn, dat wil zeggen ook voor het
gewone strandpubhek toegankelijk,
dit is bij de nieuwe units gehand-
haafd.

Resultaat hiervan is weer dat door
de kampeerverenigingen een toilet-
toezichthouder/schoonmaker moet
worden aangesteld. Deze heeft het
veel drukker gekregen, want bepaald
eenvoudig schoon te houden zijn ze

niet. Er moet geveegd, gedweild en
afgelapt worden, wil het er een beetje
toonbaar uitzien.

De lichtpunten zijn verkeerd aan-
gebracht, op sombere dagen is het er
aardedonker.

Controle, zoals vroeger bij de apar-
te deuren per toilet, of een toilet be-
zet is, kan nu niet worden uitgeoe-
fend omdat de dames- en de heren-
kant m één ruimte zijn onderge-
bracht.

Het bestuur vreest in dit opzicht
klachten van ouders die met kinde-
ren kamperen.

Het kindertoilet is op een ongeluk-
kige plaats aangebracht.

Een klein lijstje met hoofdklachten
dat de federatie heeft opgesteld,
maar er is nog meer.

Financiën
Tot vorig jaar werd per toiletge-

bouw een bedrag aan de gemeente

Vervolg op pag. 7

STANDEN-J
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
1 nov.
2 nov.
3 nov.
4 nov.
5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.

HW
09.19
10.38
11.51
00.30
01.14
01.47
02.18
02.54

LW
04.21
05.43
07.03
08.12
09.07
09.47
10.18
10.47

HW
21.59
23.22

12.51
13.32
14.06
14.34
15.03

LW
17.03
18.23
19.27
20.30
21.22
22.04
22.36
23.04

Maanstanden:
donderdag 8 november 18.43 vm.
Doodtij: donderdag l november NAP
+ 50 cm.

Verkoop Stationsplein gaat door
ZANDVOORT - Overeen-

komstig de plannen heeft op 31
oktober 1984 het transport
plaatsgevonden van de aankoop
van de percelen op het Stations-
plein.

Door de gemeenteraad was het be-
sluit genomen deze transactie te
doen plaatsvinden om op het Sta-
tionsplein te komen tot woningbouw
in de sociale sector. In haar raadsbe-
sluit heeft de raad als ontbindende
voorwaarde bij de aankoop laten
vastleggen dat zekerheid diende te
bestaan over de rijksbijdrage, alvo-
rens tot definitieve aankoop over te
gaan.

Een brief van de staatssecretaris
van volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening van tien dagen geleden
zorgde voor grote opschudding. Door
de heer Brokx werd gesteld dat ge-
zien het grote aantal verzoeken om
rijkssubsidie deze niet meer op het
ministerie konden worden behan-
deld. Hij had deze taak gedelegeerd

naar de diverse provincies.
In Zandvoort ontstond beroering

omdat niet zeker was of de provincie
Noord-Holland haar eerder gedane
mondelinge toezeggingen ook schrif-
telijk gestand zou doen. Zou dit niet
het geval zijn, dan stond de aankoop
op losse schroeven.

Het seniorenconvent werd uitgeno-
digd om dinsdagavond 30 oktober,
vóór aanvang van de raadsvergade-
ring in spoedoverleg bijeen te komen
en zich op de kwestie te beraden.

De opluchting was echter groot
toen diezelfde middag nog een schrij-
ven van de provincie op het raadhuis
arriveerde, waarin een schriftelijke
bevestiging was vervat van de eerder
gedane mondelinge toezeggingen.

Burgemeester Machielsen kon dan
ook aan het begin van de raadsverga-
dering zonnig melden dat de verkoop
van de panden aan het Stationsplein
doorgang kon vinden en dat het
transport op 31 oktober zou plaats-
vinden.

(Advertentie)

FEEST OP DE LOOIER!
Zaterdag begint er 'n feest op de Looier aan de Elandsgracht 109

en in 't AAACCentre aan de Looiersgracht 38 Amsterdam.
Kom ook een drankje drinken, een tafel huren op de vrijmarkt,
aan de Elandsgracht of spulletjes van uw zo/der verkopen van

een gratis tafel op de rommelmarkt aan de Looiersgracht.
Ding mee naar de prijzen in de tombola of kom alleen gezellig

struinen langs de tientallen stands met antiek, curiosa enz.

Slokkerwoningens geen nieuws
ZANDVOORT - Noch burge-

meester Machielsen, noch wét-
houder Jongsma konden in de
raadsvergadering van 30 oktober
enige mededelingen doen over
een eventueel in te dienen be-
zwaarschrift door dr. Copier
(HID Noord-Holland) tegen de
woningbouw in Zandvoort.

Wél zijn er intensieve en
vruchtbare gesprekken gevoerd,
maar wat uiteindelijk het stand-
punt van de hoofdinspecteur
volksgezondheid zal zijn over de
geluidhinder van het circuit, is
nog onzeker.

KOPERS
RICHTEN EEN

VERENIGING OP
Dit bleek uit het antwoord op vra-

gen van raadslid Toonen die belang-
stellend informeerde naar de stand
van zaken met betrekking tot de
Slokker-woningen. Hij drong aan op
opening van zaken; wat had het col-

(Advertentie)

juweliers en clum.inuirs

JORKE&SCHAI

\-./
Zandvoorts kieinste winkeltje

nét even anders!
U vindt ons m de hal van

het Bouwes hotel.

lege naar voren gebracht op deze ver-
gadenng, wat was het standpunt van
dr. Copier, maar hij werd door burge-
meester Machielsen met een kluitje
in het riet gestuurd. Pas na de stand-
puntbepaling van dr. Copier zal het
college opening van zaken geven, eer-
der niet.

Inmiddels hebben de aspirantko-
pers van de Slokker-woningen een
vereniging opgericht, omdat zij me-
nen dan sterker te zijn in hun onder-
handelingspositie. De opnchtings-
vergadering heeft op 23 oktober
plaatsgevonden. Het doel van deze
vereniging is het doen bouwen van de
door de leden middels een voorlopig
koopkontrakt gekochte woningen
aan de Van Lennepweg.

Het bestuur wordt gevormd door
voorzitter Cas Al, de secretaris de
heer W.W.M. Wardenier, penning-
meester is A.A. Grimberg en de leden
mevrouw A.W.A. Visser-Schouten en
de heer R.C.H. Swart.

Wanneer de eerste stenen zijn ge-
legd kan deze vereniging gevoeglijk
worden ontbonden, zo is men van
mening, of, als daar belangstelling
voor bestaat, omgezet worden in een
woonbelangen-collectief voor bij-
voorbeeld gezamenlijke inkoop van
goederen en diensten.

Een belangrijk punt voor de aspi-
rantkopers is natuurlijk de doorbere-
kende renteverliezen en of er nog op
tijd gebouwd kan worden. Media no-
vember vervallen de voorlopige
koopkontrakten Voor die datum
moet bekend zi)n of er nu ja dan nee
gebouwd gaat worden aan de Van
Lennepweg.

Opbrengst collecte
ZANDVOORT - De collecte voor

het geestelijk gehandicapte kind
heeft deze maal m totaal ƒ 2.266.50 bij
elkaar gebracht. De organisatoren
zijn alle collectanten zeer erkentelijk
voor hun inzet en medewerking.

Verbouwing
postkantoor

ZANDVOORT - Gedurende de
periode 5 t/m 14 november zullen be-
zoekers van het hoofdpostkantoor
aan de Louis Davidsstraat wellicht
enige hinder ondervinden van ver-
bouwingswerkzaamheden die dan
worden uitgevoerd.

In de hal var. het postkantoor
wordt namelijk een extra spreekka-
mer gebouwd, terwijl de telefooncel-
len die zich in deze ruimte bevinden
worden omgebouwd zodat zij in de
toekomst ook gebruikt kunnen wor-
den door minder-validen (rolstoelge-
bruikers).

Volgens de directie van het hoofd-
postkantoor aan de Louis DavidS-
straat zullen de normale diensthan-
delingen m de verbouwingsperiode
gewoon doorgang vinden. Het post-
kantoor zal op de gebruikelijke uren
zijn geopend. Telefoneren kan men
dan nog slechts in de telefooncel die
is ingericht m de postbusruimte.

Voor enige overlast worden veront-
schuldigingen aangeboden doch de
Zandvoorters, en speciaal de minder-
validen, zullen na 14 november kun-
nen beschikken over een postkan-
toor dat nog meer service kan verle-
nen dan nu het geval is.

i Commercie
Herkent u het nog9 Huize

Pmel in de Zuiderstraat waar de
zusters diaconessen van 1931 tot
aan 1975 woonden'-1

In 1975 werd een nieuw ge-
bouw op dezelfde plaats gezet,
het huidige Pmel. De zusters wa-
ren er vast van overtuigd dat zij
m dit nieuwe gebouw nog vele
jaren zouden wonen en werken.
De tijd beschikte echter anders,
de zusters gaan vertrekken. Ge-
brek aan diaconessen9 Geens-
zms. Het bh|kt dat de huidige
mentalueit van Zandvoort het
obstakel vormt vooi de arbeid
van de zusters

Zie verder pag 3

HETPAR^L
blijft

Nieuwsblad
i u M L I t M M i i A i i r i u i rsujiwst

WD-Kamerleden
ondernemen actie om
circuit te behouden

5srL?i' Een extra klontje graag...

Je zult maar in Zandvoort wonen!
2 kwaliteitsbladen samen voor 'n
Het Parool en Het Zandvoorts Nieuwsblad samen voor een gulden. Op alle verkooppunten verkrijgbaar.
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• Suède dameslaars met warme voering,
maten 36-41.

, • Suède meisjeslaarsje, maten 35-39.
• Modieuze herenbootie, maten 40-45.

In echt leder 59,95.

JONG EN DYNAMISCH
Zandvoort - Haltestraat 11Official sponsor World Cup Football

FAMILIEBERICHTEN

Hartelijk dank m n beste mensen
voor al uw we/gemeende wensen
bij mijn afscheid van de sporthal
Vriendinnen vrienden in de spon en daar buiten
Raadslid, Gemeente- en Sportbestuur
U bezorgde mi/ en m n vrouw een geweldig uur
Hartelijk dank voor de vele bloemen mooie stukjes
couverts en fijne kado s
t was te gek en veel te erg t was

GRANDIOOS

Cor Korver

Jeanette, Marco en Ah
Heel hartelijk bedankt' Het zal voor ons altijd een fijne
herinnering blijven

PAPA EN MAMA

Tk'diOLfd maai nu t qioU' dankbaai hi ld in nns halt
\ooi dlk's \\al /i] \ooi ons is m'v.ic'st c n K u k i nd
hoef t m>\en \MJ u k e n n i s dat op 2") oktobri \ a n ons
is hoengotiaan on/o mot d< i < n oma

Siisiinna Catharina
van der Eyken-
Su'einsbergen
(Oomstra)

op do looit i jd \ an !ij j uu

Ui t a l loi naam
L A Lautoi b.n.h-^in aoi K \kon

Zand\ooi t i() oktoboi l '184
Huis m hot KosUu loten

Do toiaaidobostollmt; h e e l t in bcsluUn Kunt;
plaatsgevonden

Rust nu mant uit ju hebt je taak lolbnuht

Tot mijn onuitspu'ki l i j k \ o i d m t is heden \an mij
heengegaan na ei n lan^o moedige stujd mijn m-
mg geliefde /oig/amo man

Gcrard (Ge) Suurland

didi;ei \ an de EieniLdai l le \n bonden aan
de Oldo \an Oianjo Nassau in / ike i

op de leefti jd van 75 jaai

Zijn leven was dienen
Uit allei naam
A K Suui land-van don Bei u,

2041 VA Zand\ooit J(> oktobei 1<)Ö4
Pasteuibüaat 11

De ciematio heef l dinsdai; 10 oktobei plaatsgehad

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd m

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 235

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507-123 27

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Ook voor Mflmo tn
grote en irrullfl «n
bfede vo«ien
D*ld«rd>|Vttr 69,
AmnarcUm W
Tel 124193- 129465

RECTIFICATIE
Door omstandigheden is de

NAJAARSVERGADERING
van de

Z.H.V. / HANZE
niet op 1 november doch op

donderdag 8 november a.s.
om 20.15 uur in

Hotel Keur - Zeestraat

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

uitvaartverzorging
uitvaartcentrum
kennemerland

Keesomstraat 61 -2041 XC Zandvoort
Dag en nacht bereikbaar

Ook voor opbaring in het uitvaartcentrum
Tel. 1 53 51 of 023-33 19 75

3-kamer-
etage

TE HUUR
met gebruik van

keuken, douche en
toilet.

Tel. 02507 - 1 46 04

Het cteeren van uw 'persoonlijke' Volvo gaat
by de 740 serie aanzienlijk vet der dan keuze van
lakkleui en bekleding

Als u vindt dat niveau gezien mag worden zal
bijvoorbeeld de Volvo 740 GL volledig aan uw
wensen beantwoorden alluie in vot ingeving, stijl
vol interieur en een stoel vooi urenlang zitcomfort

Technische uitvoei ing gebaseerd op 'n vier
ENKELE VOORBEELDEN

Volvo 740 Turbo niet 2 liter injett emotor 4 veicnollutgsbak-t
overdrive • Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 4 vei snellingsbak uf
automaat beide met overdnve • Volvo 740 GLE, 2 3 litei
in|ectiemotor 4versnellingsbal< uf automaat beide met ovet
drive» Volvo 740GL,.'4 litei diesel automaat -'-oveidnveen
de Volvo 740 GL, ? 4 liter diesel 5 vers

cilinder 2,3 liter motor geheel volgens uw wensen.
Afhankelijk van uw ambitie, gevoel voor

dynamiek, economische opvattingen en hang naar
topcomfort biedt Volvo u verder een rijke keus

Naast al dit maatwerk blijven Volvo's legen-
darische veiligheidsvoorzieningen vanzelf-
sprekend standaard. Vóór u zich een Volvo 740
'aanmeet' nodigen wij u graag uit voor een verras-
sende proefrit Prijs vanaf f 39.950,- incl. BTW.
Aflevermgskosten f 375,-. Vraag vooral ook infor-
matie over de aantrekkelijke Volvo-leasetaneven.

VOiLVO
HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

AUTOMOBIELBEDRUF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT

Nu het „WIlD-seizoen" is
aangebroken valt er culinair

weer veel f e genieten.
Ook w/j heb/ben enkele bijzondere

gerechten op onze „wildkaart"staan.

Romantische muziek op de achtergrond
en u zult ervaren dat warme gezelligheid

nog bestaat.

Kerkstraat 15 - Tel. 1 2253

TE HUUR AANGEBODEN PER DIRECT:
GESTOFFEERDE ETAGE

bestaande uit- woonkamer met balkon, slaapkamer,
luxe badkamer met hgbad en toilet, ingerichte keuken.

Huur f 800. -p. mnd. all-in. Borg f800.-.

Tel.02507-1 8527

Kruisvereniging Zandvoort
organiseert voor haar leden

GRATIS

ZWANGERSCHAPS-
GYMNASTIEK
De zwangerschapsgymnastiek is een cursus-
1 voor tijdens de zwangerschap

• oefeningen om overbelasting tijdens deze periode
te voorkomen,

• bespreken technische en praktische kant van de
zwangerschap

2 als voorbereiding op de bevalling
• wat is bevallen en wat kun je zelf en/of je partrner

doen tijdens de bevalling
ontspannen, ademhalmgstechnieken, persen en
pershoudingen.

3. voorbereiding op het kraambed
(tijdens de cursus wordt de partner één avond

uitgenodigd)
De cursus wordt gegeven /n het wi/kgebouw Beatnx-
plantsoen J te Zandvoort op de dinsdagavonden door
mevr. A Smit, oefentherapeute Mensendieck.
Opgave en inlichtingen: Beatrixplantsoen 1,
Zandvoort, tel. 1 63 64.

50 gulden.
Als u ons de/e wintci Luit komen, ('\>,»

wi| \ ooi een stc\ iye piemie } \\
V.H1 iTui.ii huls t 50 gulden pei mnn |XM d.ig. H[W

l\pisth de \\mlci seluldci weel! /-/ -{

KEUR en ZOON
SCHli.pERWERKEN

ZANÖVOORT - f ÉL« 02507 '-,1 56 02

De dwaas doét zijn ervaringen op bij zichzelf,
de wijze bij anderen.

JAMES THURBER (1894-1961)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
meent dat hij die wijs is bij hem koopt,
afgaande op de ervaring van anderen.

Is het overigens niet verstandig vast wat aan St.-Nicolaas
te denken?

In ons eigen reparatie-atelier repareren wij zelf,
ook oude en antieke klokken.

Pn/sopgave vooraf. Volledige garantie.

IJssalon Pico Bello
Elke zondag geopend

tot 18.00 uur.

Heerlijke ijstaarten
uit eigen keuken om mee te nemen.

Kerkplein 1

G

NIEUW IN ZANDVOORT

Hondentrimsalon ,Else'
Het juiste adres voor de complete

verzorging van uw rashond of
bastaard.

Met geduld wordt uw hond gewassen, ontklit,
getrimd, geschoren, etc.

Tevens nagel-, oor-, parasiet-behandeling.

Behandeling volgens afspraak.

Else Molenaar / gediplomeerd trimster
Lorentzstraat 158 - Zandvoort - Tel. 1 30 77

*̂̂ •̂ ^ •̂̂ ^ *̂̂ ^^ î̂ ^^^^^^w

50 jaar
Bakker Balk
op de Hogeweg
Dit jubileum willen wij
samen met u vieren.
Daarom volgende week:
donderdag 8 november
FEESTDAG IN DE WINKEL!
Deze dag

4 MOORKOPPEN A .
voor ^m m

Tevens voor iedere klant
een leuke verrassing.
Vrijdag 9 november

kunt u een SCHARREKOP..

kunt u een APPELTAARTJE

kuntueenONTBIJTKOEK

van 3.10 kopen voor £*\ U

van 6.40 kopen voor 4>«f O

, van 2.50 kopen voor l «5f U

Zaterdag 10 november

ROOMBOTER-AMANDELSTAAF
HALFPOND SPEKULAAS 8één8-00™*

géén 4.85 maar

Natuurlijk zijn al deze produkten gebakken door uw ECHTE BAKKER BALK,
met een zorg en toewijding die alleen een Echte Bakkereraan kan geven.
Vanaf donderdag ligt er een groot krentenbrood in de winkel dat zaterdag-
middag wordt gewogen.

Wij stellen 5 prijzen van 100.- beschikbaar voor de 5 best geraden
inzendingen.

Hierlangs afknippen

Het krentenbrood weegt .................. gram.

Naam: Voornaam:

Straat: Telefoon:

Woonplaats:

Inleveren bij:

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 - Zandvoort



ALLEEN DEZE WEEK geldig t/m zaterdag 3 november

STER-AANBIEDING

Vloeibaar Dreft «534
flakon 500 ml. tijdelijk 10% meer inhoud gratis

STER-AANBIEDING
Stegeman Mosterd
Cervelaat of Goudsalami
100 gram

59

Grof Volkoren 8oo gram
19

Belegen Goudse Kaas
vers van het mes 500 gram

99

RiOJa Bodala rood of wit fles 0,7 liter
69

Scharreleieren dloos l O stuks
59

Snijworstisogram 59

®FritUUIVet pak 500 gram
69

®Tissue Toiletpapier 85
pak 4 rollen

Riedel Dubbeldrank
diverse smaken literpak

89

Gfycerona Handcrême
doos 100 gram

75

Macaroni zak 500 gram huishoudkwaliteit

Theebiscuits
pak 175 gram huishoudkwaliteit

Tarwebloem
pak 1000 gram huishoudkwaliteit 95
Theezakjes
doosje 20 stuks a 4 gram huishoudkwaliteit

IvOlIie gemalen vacuüm pak 250 gram
huishoudkwaliteit

99

Koffiefilterzakjes
nr.2 pak 80 stuks huishoudkwaliteit 99

flakon 500 ml. huishoudkwaliteit
49

pot 8 stuks huishoudkwaliteit

Pindakaas
pot 350 gram huishoudkwaliteit

29

Spar is goedkoop geworden, jazeker!
Maar om den drommel niet alleen
omdat Spar nu het witmerk heeft met
al die absolute bodemprijzen.

Spar is goedkoper geworden, over
de héle linie. Met alle artikelen die bij
Spar in de winkel zijn.
Mogen we dat even uitleggen?

Kijk, het allergoedkoopste is dus het
Witmerk.

Dat is van 'huishoudkwaliteit'.
Dan komt het Sparmerk met bij elkaar
meer dan 400 artikelen.

En let op: het Sparmerk is van
'superkwaliteit'. 't Beste dat te krijgen

is. Dat betekent: veel kwaliteit voor
erg weinig geld.

Ietsje duurder zijn de zgn. Bekende
merken. Ook van 'superkwaliteit', u
had niet anders verwacht. Tóch zijn die
bekende merken bij Spar niet écht
duur. Wilt u uzelf overtuigen?

Kijk op de prijslijsten van deze
advertentie.

Daar ziet u het zelf. Spar is
goedkoop.
Bij Spar kunt u al uw boodschappen
goedkoop doen.

Wanneer zien we u in de winkel?

Margarine
pak 250 gram huishoudkwaliteit 45
Rookworst
vacuüm 225 gram huishoudkwaliteit 99
Toiletpapier Tissue
pak 12 rollen huishoudkwaliteit

59

Toiletpapier Crèpe
pak 12 rollen huishoudkwaliteit

98

Wasmiddel zak 2 kilo huishoudkwaliteit ó •

Afwasmiddel
flakon l liter huishoudkwaliteit

19

Nu Spar zo goedkoop is,
koopje er toch alles!

Jiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

i FOTO QUELLE j
i Compleet foto/film- |
: assortiment, voordelig i

afdrukken en =
ontwikkelen. =

DROGISTERIJ i
MOERENBURG j

Haltestraat 8 i
Zandvoort f

IIIIIIIIIMimillllllllllllllllllllllllllllllfT

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK-

INSTRUMENTEN,
GELUIDS-

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 56 11

DROGISTERIJ
MOEREWBURG

voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zand voort

Tel. 02507 -1 61 23

PIANO VALS,

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1
Zandvoort

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. in poedels en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadeslraat 26,
tel. 02507 - 1 56 26.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK.

WONINGRUIL
AANGEBODEN:
4-KAMERFLAT,
v. Fenemaplein.

Huur / 913.-p. mnd.
incl. servicekosten.

GEVRAAGD:
EENGEZINSWONING

in Zandvoort.
Brieven onder nr. Z804

bur. v. d. blad.

Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507-196 32

TE HUUR
2-KAMERFLAT

gestoffeerd,
voor perm. bewoning.

Kamer 5 x 5 m, keuken,
douche/toilet, slaap-

karner.
ƒ650 - p. mnd excl.

1 maand borg
Centrum dorp.

Tel. 02507 - 1 71 46

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
DECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J- Smit - Tel. 02507 - 1 88 12 / 1 57 05

TANDTECHNISCH LABORATORIUM
ZANDVOORT BV

GEVRAAGD:

LEERLING TANDTECHNICUS
Tel. 02507 -1 42 99

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86
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VRIJDAG en ZATERDAG:

Perssinaasappelen
barstensvol sap, 10 voor

Doyenne du Comice
heerlijke handperen, heel kilo .

Tuinbonen
diepvries, extra fijn,
per pond van 3.25 voor

2.25

2.50
MAANDAG en DINSDAG:

Vers gesneden

groene kool
heel pond

AART VEER
GROENTEN en FRUIT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. l 44 04

REISBUREAU

Grote Krocht 20
Tel.02507-1 3203

LidANVR
Lid Garantiefonds

Wél zo zeker!

M
yy

WAARDEBON van de

G rote Krocht 27 - Tel. 1 69 48
Openingstijden: dagelijks van 9.00
tot 17.00 uur, 's maandags van

12.00 tot 17.OU uur.

Bij inlevering van deze bon van 1 t/m 7 nov.:

MAISSTRQOPWAFELS
van 2.75 nu voor
Ook verkrijgbaar:
• ZUURDESEMBROOD
• KOEK EN GEBAK ZONDER SUIKER
• BIOLOGISCHE GROENTEN EN FRUIT

van het seizoen:
GRANEN, PEULVRUCHTEN

• DIV. SOORTEN HONING
• ZUIVEL VAN DE BOERDERIJ
• BOEKEN, CURSUSSEN en INFORMATIE over

NATUURVOEDING.
_ Tot ziens!

De nieuwe
KANTOORAGENDA'S

EN KALENDERS
voor 1985 zijn er weer!

t~*^**t~******~*mr****^***+***>^

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN
• STRIPBOEKEN • KANTOOR-
ARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

De Krocht
Grote Krocht 17 - 2042 LT Zandvoort

Keuze uit ruim 50 verschillende

KIJKERS en BAROMETERS

Verder voor uw

BRIL - BRILETUIS - LOEPEN
- LEESGLAZEN - SCHAREN -

MESSEN

OPTIEK

GED1PL. OPTICIENS

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Tel. 1 43 95

Prachtige

CYCLAMEN
en

AZALEA'S
Niet duur!

5 BLOEMEIM-
MAGAZIJN

„Erica"
GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

'Ook'

LlW
adres

y
voorhe
chemisch

reinigen van
al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

•n stomerij/dry cleaning ̂  ..Jwanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

Wol- en Si a n d werkzaak
„BERENDINA"

Sinds februari 1983 is het echtpaar Witzel op de Grote Krocht niet onbekend, want in hun wol-
en handwerkzaak „Berendina" kan men terecht voor alle mogelijke en onmogelijke

artikelen op het gebied van creatieve handenarbeid.
Behalve de bekende Pingouin-wol voor het zelf breien van truien, jumpers, babykleertjes en

dergelijke is er ook een grote collectie op het gebied van Smyrna-knoopwerk. Voor de
borduursters zijn er tal van modellen om te kiezen, van Lanarte tot Japans.

Met het oog op de komende feestdagen speciale aandacht voor de Poppa-mode, zelf te maken
poppenkleertjes op patroon (ƒ l .25). Bij ieder model kan ook een popje worden gekocht.

Voor de niet zo handige handwerksters is er de Empisal breimachine. Instructie om hiermee
te werken wordt ook in Berendina gegeven, plus natuurlijk de speciale wol voor de machine en

demodellen.
Belangrijk eveneens is de uitbreiding .van het „kleinvak": knopen en knoopjes, naaigarens,

risten en al die kleine zaken die men dagelijks nodig kan hebben.
Verder is er nog de patroonafdeling: uit bijna vijftig ordners kan men kiezen, de nieuwste

brei- en haakmode voor het gehele gezin, van baby tot grootmoeder, van tiener tot de
huisvader, voor een ieder is er wel een model dat aan de verlangens tegemoet zal komen.

Kom eens kijken, kom eens uitzoeken.
Deskundig advies, daar staat het echtpaar Witzel borg voor.
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GRATIS BREIMODE-MAGAZINE is nog verkrijgbaar.

SPECIALE AANBIEDINGEN IN

l% ACRYL per 10per l U bollen vanaf. 19.50

Grote kollektie knopen, garens, ritsen, biaisband, etc., etc.

modieus, prijsbewust,
in één assortiment.
dat is onze omvangrijke
monturenkollektie!

Bekijkt u onze brillenkollektie maar
eens. op uw gemak, want daar zit
beslist iets bij dat voortreffelijk
bij ü past.

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Op alle

SCHUIMRUBBER
MANDEN

15%rO korting
DIERENSPECIAALZAAK

dibevo
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Div. vruchten- A
struiken *J.

Amarillis-
bol .50

Vele dames- en
herenmodellen

VRIJBLIJVEND
PROEFLOPEN BIJ:

HERMAN HARMS
SCHOENEN
Grote Krocht 20b

ff

KADOTIEK

de schatkist1

Het IS er weer!

De

VILLAGE BATH
SERIE

SCHOTSE RUITEN
SJAALS

100% lamswol
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NOG GEEN GELD VOOR DERDE FASE

teqelaktie aonaepaste tuin

ban beelname
nummer

Ondergetekenden verklaren te hebben
ontvangen fl
ter ondersteuning van de aanleg van
de aangepaste tuin "Nieuw Unicum"

penningmeester

en certificaat dat al vanaf twee gulden kan worden gekocht bij de Nuts-
[jaarbank. ledere Zandvoorter kan op deze wijze bijdragen aan de aange-
aste tuin van Nieuw Unicum, die de mooiste zal worden van heel Neder-
nd, zo is beloofd

ZANDVOORT - Het eerste
grondwerk voor de realisering
van de aangepaste tuin op het
terrein Nieuw Unicum is verzet.
Dit gebeurde door de heer Reu-
rink van het POG (Provinciaal
Overlegorgaan Gehandicapten-
zorg) die op een grote bulldozer
geassisteerd door werknemers
van het aannemersbedrijf Nap
uit Aalsmeer maandagmorgen
de eerste hap uit de grond nam.

Dat de heer Reurink werd uit-
genodigd dit werk te verrichten
is niet verwonderlijk want hij is
één van de steunpilaren geweest
in dit project.

Jarenlang was in Nieuw Unicum
gesleuteld aan een aangepaste tuin,
het project ontving geen subsidie en
verdween in de kast. Bij het POG zag
men echter wel iets in de plannen,
men beloofde steun via fondsen en in-
stellingen maar.... dan moest de eer-
ste grondlaag, met andere woorden
het geld aanwezig zijn.

Bijzonder dankbaar was men in
Nieuw Unicum toen vorig jaar de-
cember onverwacht geld werd ont-
vangen van de Stichting '68 en Aktie
'68, het eerste geld was binnen,
ƒ10.000.- de benodigde grondlaag dus
en andere instellingen volgden.

Door directeur Burggraaf van
Nieuw Unicum werd dank gebracht
aan al die milde gevers, Phelps stich-
ting, Prinses Beatrixfonds, Casino-
spelen Nederland, Nutsspaarbank
Zandvoort, Bloembollenveiling Aals-
meer etc. etc. die bovendien een uit-
nodiging hadden ontvangen om bij
deze „eerste spade in de grond" aan-
wezig te zijn en hieraan ook gevolg
hadden gegeven.

Het gemeentebestuur van Zand-
voort had geen uitnodiging ontvan-
gen om aanwezig te zijn. Door de heer
Burggraaf werd dit nader uitgelegd.
„Wij willen graag steun en medewer-
king van de gemeente ontvangen. Wij
hebben die ook aangevraagd en naar
wij hebben begrepen is onze aan-

Eerste grond verzet
voor aangepaste tuin
vraag momenteel in behandeling, en
nog ter discussie. Wij wilden de in-
druk vermijden als zouden wij het ge-
meentebestuur een bepaalde rich-
ting induwen, daarom dachten wij er
beter aan te doen geen uitnodiging te
zenden, zodat men vrij staat bij het
nemen van een beslissing.

Vier mille
Het college van Zandvoort wilde

aan Nieuw Unicum een waarderings-
subsidie toekennen van tweeduizend
gulden. In de vergadering van de
raadscommissie financiën verzoch-
ten WD-leden Joustra en Methorst
en CDA'er Ingwersen nog nader frac-
tie-overleg terwijl Termes en Auke-
ma tegen waren. De Koning (Ge-
meentebelangen) stemde voor.

Bij Nieuw Unicum heeft men de in-
terne begroting kunnen bijstellen,
ook het aannemersbedrijf is met een
lagere prijs gekomen, zodat nu nog
een gat is ontstaan van ƒ3.500.-
/ƒ4.000.-. Hiervoor heeft het Steun-
fonds Nieuw Unicum zich garant ge-
steld.

Bewoners willen echter hun steentje
bijdragen, al is dit voor velen bijna
een onmogelijke opgave, gezien de
grootte van de uitkering waarvan het
merendeel afhankelijk is. Daarom is
men begonnen met de uitgifte van
certificaten om op deze wijze (wan-
neer de gemeente Zandvoort inder-,
daad niet over de brug komt) al vast
iets van het gat te dempen.

Deze certificaten die vanaf twee
gulden te koop zijn, kunnen onder
andere worden gekocht bij de Nuts-
spaarbank aan de Grote Krocht. „Wij
zijn altijd bereid deze aktie te onder-
steunen, en Nieuw Unicum kan op

ons rekenen", zegt de directeur van
deze bank.

Laatste fase
Geld voor de laatste fa.se van het

project aangepaste tuin komt in ie-
der geval in juni 1985. Door de direc-
teur van Aktie '68 uit Maastricht
werd tijdens deze bijeenkomst mede-
gedeeld dat door hen een ..prominen-
te wielercours" wordt georganiseerd.

Ieder jaar wordt door ons een zoge-
naamde gentlemen's koers gereden,
de revenuen zijn behoorlijk. Op 15 en
16 juni van 1985 gaan wij van start in
Zandvoort en fietsen naar Maas-
tricht. Het is de bedoeling dat aan
een bekende wielrenner, een bekende
Nederlander (prominentenkoers)
wordt gekoppeld. De vroegere pre-
mier Van Agt heeft verschillende ma-
len deelgenomen evenals André van
Duijn, Carry Tefsen, kortom bekende
sport- en theaterfiguren. Misschien
heeft Zandvoort ook- wel prominen-
ten die hieraan deel willen nemen.

Dat geld is dan bestemd voor fase III,
je zult zien we gaan achter elkaar
door", aldus de enthousiaste Limbur-
ger, die ook maandag niet met lege
handen uit Maastricht kwam. Voor
alle medewerkers en bewoners had
men de reis per trein gemaakt van
Maastricht naar Zandvoort met vijf-
tig Limburgse vlaaien bestemd voor
de werkgroep aangepaste tuin, de le-
den van de bewonersorganisatie, me-
dewerkers van de ergotherapie en al-
Ie bewoners die nu al zoveel werk ver-
zet hebben voor de aangepaste tuin
van Nieuw Unicum.

Het eerste grondwerk wordt verricht door de lieer Keurink van liet POG
Foto's Berlott

Het gedeelte van De Brink, waar een sluis moet komen direct naar de tuin
en kas. Het kostbaarste gedeelte van het project. De begroting vermeldt
ƒ 60.000.-

DE DAGEN VAN DE DIACONESSEN IN ZANDVOORT ZIJN GETELD •
ZANDVOORT - De dagen van de zendingsdiaconessen in Zand-

port, die in de Zuiderstraat de beschikking hebben over Huize Pniël
jken geteld. Ernstig rekening moet worden gehouden met het ver-
•ek van de zusters diaconessen uit het dorp.
De reden hiervan is niet alleen het dreigende exploitatietekort van
et vakantie/rusthuis, doch veel meer het feit dat de zusters en hun
asten zich niet meer thuis voelen in de badplaats Zandvoort.
Het is niet aan de zusters een waarschuwende vinger te heffen over,
at zij noemen, de commercie in de badplaats, doch de veranderde
nentaliteit, het naaktstrand dat de grenzen verlegt, de onveiligheid
i de avonduren, het zijn wél punten van overweging geweest in de
esluitvorming rond de eventuele sluiting van Huize Pniël.
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De laatste vijftig jaar zijn de zus-
rsdiaconessen en hun gasten een
srtrouwd beeld geweest in Zand-
iort. De diaconessen gaan nog
eeds gekleed in het traditionele
niform, het witte kapje en de lange
mkerblauwe japonnen met pelleri-

Ook op warme dagen trokken de
isters in hun uniform naar het
rand, waar zij speciaal de laatste ja-
n, tussen al het bloot, opvallende
rschijningen waren.
Het vertrek van de diaconessen zal
ker niet alleen in „folkloristisch"
jzicht een verarming betekenen,
eeleer betekent het een verarming
>n bepaalde geestelijke waarden:
et voor niets zegt zuster Trijntje
ruit, die de laatste vijfjaar het be-
;er voerde over Pniël: „Ik zou willen
ggen „Zandvoort let op uw zaak.
it kan toch zo niet doorgaan".

[istorie
Door „Zoeklichtvrienden" een
westelijke groepering uit de jaren

twintig/dertig, werd in 1931 een huis
in de Zuiderstraat in Zandvoort aan-
geboden. Dit werd nog in datzelfde
jaar gekocht door de Stichting Zen-
dings Diaconessenarbeid. Het huis
werd ingericht als retraitehuis voor
zusters en gasten, die zeelucht, rust
en herstel van gezondheid zochten.
Het kreeg de naam „Pniël" hetgeen
betekent „Ontmoeting met God".

Het huis werd tijdens de oorlog in
1942 ontruimd. Na de oorlog duurde
het, heel lang voordat de zustes het
huis terugkregen. Pas in 1955 kon
men na veel moeilijkheden weer over
het huis beschikken en konden zij
hun arbeid voortzetten.

In het begin van de jaren zeventig
werd besloten vanwege de slechte
toestand van het pand tot afbraak en
nieuwbouw. In de loop van 1975 was
het nieuwe huis met plaats voor 25/30
personen gereed en de zusters trok-
ken in het huidige Pniël.

Met onderbreking van de periode
1942/55 zijn de diaconessen in Zand-
voort bijna vijftig jaar werkzaam ge-
weest. In de beginperiode, maar ook
in de jaren vijftig hebben veel Zand-

Commercie in
badplaats wordt
de zusters net
iets te veel
voorters kennis gemaakt met het
huis en het werk van de zusters. In de
wintermaanden werden er aktiyitei-
ten gehouden voor kinderen, biibel-
kringen en bijbelstudie. In een be-
paalde periode is er zelfs een kraam-
afdeling geweest voor Zandvoortse
vrouwen. Dit geschiedde destijds op
verzoek van een huisarts. Er zijn dus
genoeg Zandvoorters die herinnerin-
gen bewaren aan de arbeid van deze
diaconessen.

„Moederhuis"
Dat het huis slechts gebruikt werd

als vakantie-oord voor Duitse zusters
blijkt niet waar te zijn. Wél dat de
band met Duitsland groot is, want de
Stichting Zendings Diaconessenar-
beid bestond aanvankelijk alleen in
Duitsland.

Vanaf 1935 beschikte men echter
over een eigen moederhuis in Ame-
rongen, hetgeen niet wegneemt dat
de band met de Duitse diaconessen
erg groot is, en ook veel van deze zus-
ters hun vakantie in Zandvoort heb-
ben doorgebracht.

Velen weten met het woord „moe-
derhuis" niet veel te beginnen en er
wordt dan ook vaak gevraagd wat dit
inhoudt, zegt zuster Trijntje Kruit.

„De zusters van het Zendings Dia-
conessen Moederhuis vormen een in-
terkerkelijke geestelijke gemeen-
schap. Deze is alleen mogelijk, wan-
neer elke zuster zich het eigendom
van de Heer Jezus weet en zich ten
volle ervan bewust is, dat de Heer
haar tot deze dienst als diacones ge-
roepen heeft. Afkomst, opleiding,
noch nationaliteit mogen een verhin-
dering zijn om in te treden.

In het moederhuis ontvangen de
zusters een geestelijke en praktische
opleiding, terwijl daarna een vakop-
leiding kan worden gegeven in de
daarvoor aangewezen instituten,
naar aanleg en talenten. Uiteraard
treden ook zusters in, die reeds een
beroep hebben.

De arbeid van de diaconessen kan
zich uitstrekken over alle vrouwelij-
ke beroepen. Niet alleen werken er
zusters in de medische sector, maar
ook in de naaikamer, de keuken, de
huishouding, de administratie, de
wasserij, het onderwijs (in Ameron-
gen zelf werken drie zusters op de
christelijke kleuterscholen), op het
terrein van evangelisatie en zending.

Bij al deze verschillen van beroep

Eén van de laatste groepen zusters
die momenteel nog vertoeven in hui-
ze Pniël in de Zuiderstraat
foto Berlott

en taak zijn ze toch allen gelijk. Ieder
dient met de gaven die zij heeft het-
zelfde doel: mensen met de Heiland
in kennis te brengen en ze voor Hem
te winnen.

Het moederhuis biedt de zusters, in
het bijzonder hen die op de buiten-
posten werken, een ruggesteun en is
een biddend thuisfront".

Uit de tijd
Op de vraag of het diacones zijn

niet hopeloos uit de tijd is, komt een
antwoord van de aanwezige zusters.

„Dat is een vraag waar wij vaak een
antwoord op moeten geven. Dat dia-
cones „een overblijfsel is uit de vorige
eeuw" is beslist niet waar. Ook niet
wat wel eens wordt verondersteld dat
het ervaringen uit de kleuterstijd of
slecht verwerkte gebeurtenissen uit
de jeugd zijn die tot een onder of on-
bewuste afwijzing van het huwelijk
en daar mee tot een vlucht in het on-
gehuwd zijn leiden. Het is ook niet de
angst voor de problematiek van het
leven dat men daarom bescherming

zou zoeken in een leefgemeenschap.
Het intreden in de leefgemeenschap,
zoals een diaconessenmoedcrhuis die
voorstelt, gebeurt op grond van het
geroepen-zijn", is het weerwoord.

Een geroepen zijn het evangelie uit
te dragen. Dat komt nog steeds voor.
Momenteel kent de Stichting Zen-
dings Diaconessenarbeid tachtig zus-
ters en nog jaarlijks doen jonge en
ook oudere vrouwen hun intrede.

Maar juist de ideologie van de ztis-
ters blijkt nu een wrijfpunt te worden
in de handhaving van huize Pniël in
de Zuiderstraat.

Commercie
In de afgelopen jaren is het her-

haaldelijk voorgekomen dat gasten
die voor een periode in de zomcr-
maanden verblijf hadden geboekt,
dit verblijf afbraken of verkortten
omdat de gasten zich in het huidige
Zandvoort niet meer thuis voelen.
..Wij zijn echt niet kinderachtig,
maar wij vinden dat, Zandvoort te
veel opoffert aan de commercie. Wan-
neer je bijvoorbeeld naar Katwijk
kijkt, daar is het strand- en badleven
toch heel anders dan nu in /iand-
voort. Wij hebben ons dan ook moe-
ten beraden of wij Pniël nog willen
handhaven. Wij zijn van mening dat
het niet meer kan. daarom zullen wij

het gebouw moeten afstoten. Wij
doen dit met pijn in ons hart. wij heb-
ben hier oen halve eeuw gewoond en
gewerkt,, maar zo kan het niet lan-
g'er". vertelt de zuster.

De diaconessen hadden zelf graag
hun werk in Zandvoort voortgezet,
meer in Zandvoort aan evangelisatie-
werk gedaan. Men bewaart goede
herinneringen aan diverse aktivitei-
ten uit het verleden londer andere
aan de periode in de dertiger jaren
toen in de BrederodestraarAmster-
damse kinderen een vakantie aan zee
werd geboden) en de afgelopen jaren.
Bijvoorbeeld via .straattoneel de be-
zoekers en de Zandvoorters te wijzen
op de andere waarden in het, leven
clie toch ook belangrijk zijn. Toch
heeft men nu besloten in de naaste
toekomst, te stoppen.

Met vierentwintig kamers is Pniël
in de wintermaanden te duur gewor-
clen. maar ook en bovenal de veran-
derde mentaliteit in Zandvoort waar-
dooi- hun gasten zich er niet meer
thuisvüelen. heeft hen doen besluiten
te vertrekken.

De zusters van de Stichting Zen-
ciings Diaconessenarbeid zullen ge-
mist worden in Zandvoort. en clan
niet alleen de uniformen langs het
strand, dat is zeker.

MARGREETATES
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Huize Pniël in de Zuiderstraat zoals
het destijds van 1931 tot 1975 daar
een eigen plaats verwierf in dorps-
beeld en dorpsgemeenschap,
(archieffoto)

In de beginperiode, vanaf 1924 tot
aan 1935 werden de diaconessen ook
opgeleid in het moederhuis Hensolts-
höhe in Gunzenhausen niet ver van
Neurenberg in Duitsland.

(Advertentie)

Onder auspiciën van
(̂*-î lï&li!!̂ -̂ ']? *̂̂  he* Nederlands Antiquairs Gilde

HILLEGOM
Sporthal "treslong
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2 / 3 / 4
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19.00-22.00 U. / 11.00-18.00 U. / 11.00-18.00 U.

Stuifzand
• Commercie en commercieel
denken, hetgeen de gemeente en
de Zandvoorters doen, want de
krant staat er bol van. Positief is
dat men meedenkt met de kleine
modaaltjes en hiervoor misschien
regelingen getroffen kunnen wor-
den, aan de andere kant wordt er
kennelijk gedacht, niet uit de
lengte dan uit de breedte. Ten-
minste anders valt de brief aan de
bewoners van de Lorentzstraat
niet te verklaren. Ik ben bang dat
in Zandvoort straks alleen de zon
voor niets opgaat, en als je na-
gaat hoe weinig die schijnt, dan
wordt Zandvoori een verdraaid
dure badplaats.
• Teleurgesteld zijn ook de leden
van de ambulante vishandel. Het
bericht dat het laatste stukje bou-
levard ook verpacht gaat wor-
den, zodat men nergens meer een
auto kan parkeren zonder hier-
voorgeld te moeten betalen is ook
in deze sector hard aangekomen.
„Wij staan daar al jaren. Straks
komt er een klant, die stopt voor
een harinkje en moet dan eerst

een riks betalen om te parkeren.
dan nog een visje kopen, dan
wordt mijn haring vijf piek per
stiik. Je moei er niet aan denken.
ook niet aan het feit dat so'n man
denkt: „mijn visje koop ik irel er-
gens anders".
• Ongerustheid ook bij de kam-
peervercnigingen. wan/ liet ver-
blijf in de strandhuisjes wordt
straks zo kostbaar dal beter uit-
geweken kan worden naar een lu-
xueus vakantiekamp in Spanje of
Portugal. „Voor gewone mensen
is Zandvoort straks niet meer te
betalen. Ook niet als wij per dag
nog eens een tientje parkeergeld
moeten neertellen," is de klacht.
Zo zonnig ziel hei seizoen 19S5 er
dus niet uit voor velen.
• Tobbcr blijkt zich ook bczigge-
houden te hebben met de commer-
ciële kant van de zaak. hij bracht
een aardig nieuwtje mee.
• „Kijk. als jij op het raadhuis
een ambtenaar ecu krant ziet le-
zen. dan moet je niet direct den-
ken dat die man niets anders te
doen heeft. Niet direct denken
„zie je wel. ambtenaren luilak-
ken" of zoiets, nee. toevallig niet
hoor. die man werkt dan hard".
oreerde hij.

???????? vroegen wij met opge-
trokken wenkbrauwen, wat . . .

Nou uit zeer betrouwbare bron
heb ik het volgende verhaal opge-
tekend:
• „In Zandvoort zijn veel mensen
die in de zomermaanden hun huis
verhuren, dat is bekend. Die men-
sen moeten dan ook tocristenbe-
lasting aan de gemeente afdra-

gen, toeristenbelasting die zij hun
gasten moeten laten betalen .. . Is
dat duidelijk?"

,,Ja. dat snappen wij. dat is
niets nieutos".

..Goed, gaan wij verder. Er zijn
ook mensen die dat gewoon ti'icl
doen. maar in de zomer denken,
kom als wij toch mcl vakantie
gaan, kunnen wij misschien ons
huis verhuren, dat levert aardig
wat op.

\Vat doe je dan. dan zet ie een
advertentie: TE HUUR ciiz. enz.
enz. Bij voorkeur in een (/root lan-
delijk ochtendblad.

Dan wordt dat niets, je kunt
geen mensen vinden die in jotnr
huis willen, de zomer is te vlecht
enz. enz. enz.

Dus is de kous of. dat deuk je
dan. Pech gehad, geen gasten.
geen centjes.

Maar. . . nu komt het. dan is liet
september en dan brengt de pos/
je een aanslagbiljet ra n de (ic-
mecnte voor toeris/enbe.las/ing.
Dan denk je aan een misverstand,
ga je in de telefoon klimmen i'ii
zeg je ..Maar ik icoon in Zand-
voort. dan hoefik toch geen loe-
ristcnbelasting te betalen". Wal
denk je dat de ambtenaren dan
zeggen: ..üat moet u dan maar
eens gaan bewijzen, trant u heeft
wel uw huis ïoor de vakantiepe-
riode ie huur aangeboden, üat
bciüijs hebben wij. Dus u bent loe-
ristenbelasting schuldia. Aan jou
wordt dan de taak gegeven te
gaan bcimjzcn dat liet een leuk
ideetje was. maar dat je niet vcr-
liuurd hebt. conclusie, als je een

ambtenaar mcl een krant ziet.
dan iuicii hij niet. irel nee. die
man is clan een klein FIOD-jc of
zoiets, die pluist na oj er niet cr-
ge.ns centjes :Jjn te halen. Over
commercie uesprak'e.ti".

" En de ziixtcrtji's gaan ook al
iccg. vinden hel 'nier ook Ie com-
merciccl gcirorclcn. nou alles mei
elkaar, ben ik blij dat ik niet 'm die
raadszaal zit. Want dan krijg je
dal loc/i op. c boterham. Nu 'kun
ie daar nicl ze gemakkelijk zitten,
nee iccint „makkelijk zitten' doen
!IH raadsleden niet hoor. Heb ik
zelf gehoord dinsdagavond, n'as
een raadslid die beziradr maakte
tegen de ongemakkelijke stoelen,
h'recg je pijn in je rug i'an. moest
je een soort harnas roor aantrek-
ken om het daarop uil te houden.

Maar er komen geen nieuiri'
stoeli:n. ~.ijn geen centen root', a:
als ze ? , / ( • / gemakkelijk zitien. dan
moeti.'n . :< • niet zo lang vergade
ren. dal tras het anticoord van de
voorzitter. Vind ik een goed ani-
it'oord. Je kunt natuurlijk ooi;
zeggen: „Ze zitien maar vier jaar.
iraar maak.ieje druk over", maar
ja. misschien <!cnken ze daar zelf
anders over

("rocd ik ga maar icccr eens.
irecl je nveriaeiis al dal er al ireer
vijf lantarenpalen meer licht iie-
ven bij hel Huis in de Duinen'.'
Nou dat is een goed berichtje.
iraar oj'niet'.'"

Wet/ iras hil. de ;ate najaarszon
in. ons met het commerciële pro-
blcem achterlatend.

De kran! is klaar •• dus voetjes
op tafel, tot volgende treek.



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 1 NOVEMBER 1984 PAGI

REGENJASSEN
met uitritsbare voering
in beige en marine..

K£KK@TR.20 • TEL: 13136

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

NOVEMBER 1984
Voor leden komt beschikbaar:
1. de EENGEZINSWONING

Ffemingstraat 4
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, zolder.
Huur. _±_ f 387.50 per maand.

2. de FLATWONING

Keesomstraat 67
Huur: f 510.60 per maand.

3. de FLATWONING

Keesomstraat 261
Huur: f 614.35 per maand.

4. de FLATWONING

Keesomstraat 153
Huur: f 626.35 per maand.

De flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche,
berging, blokverwarming, lift.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woningen woonvergunning aan:
• (onvolledige) gezinnen;
• 2-persoonshuishoudens.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver-
eniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het
toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk
puntensysteem. In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

• het rangnummer van de vereniging;
• uw geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 november vóór 7 uur
's avonds schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen, kan men dat kenbaar maken in één brief;
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient
de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u
deponeren m de brievenbus van het kantoor op het adres Thomson-
straat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling
voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag
van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 9 november om 14.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden ge-
publiceerd.

5. deGARAGE

Keesomstraat J
Huur: f 54.- per maand.

6. deGARAGE

Voitastraat M
Huur: f 63.- per maand.

De toewijzing van de garages geschiedt in volgorde van rangnummer.
De inschrijving is vrij voor alle leden.

ra. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal.

Schelpenptein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Deskundig jidvtes.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

NAAIMACHINE-
HANDEL W.v.d.A.

Reparatie van alle
merken, verkoop van
alle bekende merken.

Ohmstraat 21
BADHOEVEDORP

Tel. 02968 -31 28

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vri|bli|vend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

donderdag november
-het kwaliteit s merk van het
grootste fotohuis ter wereld

Nu groter en uitgebreider

in Zandvoort, op het vertrouwde adres
HALTESTRAAT 8

met speciale openingsaanbiedingen.
C coupoi\n*A 3C COUPON ( COUPON

Ideaal kado voor jonge
onderzoekers.Randloze fotolijstenREVUE

kleinbeeld
diaraampjes

REVUE
ZAKTELES-
COOP 10x30

Van 1490 voor 11 «9U
(U bespaart 3 -i)

Glasloos, voor ieder merk diaprojektor

Varrïs 00 voorl 0.95 (U bespaart 4.05!)
Van 22 50 voor l 0.5U

Met anti-reflex glas' (U bespaart 4 -i) Helder en scherp beeld, Van 22 50 voor
vergroot 10x (U bespaart 7.-!)

C COUPON""^)C COUPON

Uw eigen kerstkaarten
Maak kerstkaarten van uw eigen
opnamen Inkl enveloppen, kaarten
met wenstekst en kleurenfoto s
Super-voordelig!
10 stuks 8.90
20 stuks 17.00
30 stuks 24.00

Tegen inlevering van deze coupon bij FOTO-QUELLE
Randl. fotolijsten met AR-glas POCKET

CAMERA
SET

1490 11.90

22.50 1 8-50

2 st. 20 x 28 cm

2 st. 30 x 40 cm

Onze vakfotograaf, Rik Mulder, informeert u
vriendelijk en vakbekwaam.

INTERNATIONAL
Het grootste fotohuis ter wereld.

Tevens vanaf vandaag
een goed assortiment
speelgoed.

r
•H
•
•

Zie onze huis-aan-huis folder.

Als extra aanbieding:

Tegen inlevering van onderstaande bon mag

ieder kind uit ZANDVOORT GRATIS 1 KEER
GRABBELEN in onze grabbelton.

Tegen inlevering van deze bon ÉÉNMAAL GRABBELEN IN

DE GRABBELTON

Alleen do. 1, vrij. 2 en zat. 3 november.

DELTA SPEELGOED
ERENBURG

Haltestraat 8 - Zandvoort

Vrijdagavond geopend van 19.00-21.00 uur, zondag geopend v.a. 13.00-17.00 uur.
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Henk Slagveld
Vijfentwintig jaar de Stal

Naaldenhof leiden. Vijftig
jaar in het paardenvak werk-
zaam zijn én vijfenzestig jaar
worden.

Dat overkwam Henk Slag-
veld uit de Tollensstraat in
Zandvoort en voor twee leer-
lingen van de heer Slagveld
was dit genoeg aanleiding
om voor hem een receptie te
organiseren. Een receptie die
uitgroeide tot een ware hap-
pening, waar ruim vierhon-
derd leerlingen, oud-leerlin-
gen en familieleden afscheid
kwamen nemen.

Als vijftienjarige jongeling
kwam Henk Slagveld in
dienst bij de Amsterdamse
Rijtuigmaatschappij, een
begrip in Europa. In 1946
kwam hij via de Parkmanege
in het Amsterdamse Bos te-
recht bij de Duinmanege in
Zandvoort. In september
1959 ging hij over naar de
Stal De Naaldenhof in Bent-
veld, waar hij dus precies een
kwart eeuw heeft gewerkt.
Het was ook in De Naalden-
hof waar het feest zaterdag
werd gevierd. Voor hem een
vertrouwde omgeving waar
hij zijn grote liefde voor
paarden, die hem van huis
uit was meegegeven, in de
loop van de afgelopen vijftig

In volle statie werd het echtpaar
Slairvcld zalerdas naar
De Naaldenhof gereden.
jaar op anderen heeft kun-
nen overbrengen. Bovendien
was hij in de loop der jaren
aktief in verscheidene tak-
ken van de paardenwed-
strijdsport.

Op een herfstige maandag-
middag, in een huiskamer
vol bloemen, waar schilderij-
en en foto's van tal van paar-
den zijn liefde duidelijk illu-
streren, vertelt hij wat brom-
rnerig (want eigenlijk hoeft
hij niet in de krant) over zijn
leven.

„Ik ben groot gebracht tussen de
paarden. Nou eigenlijk niet, laat ik
het zó zeggen, mijn vader was bier-
bottelaar en distilleerder en had een
limonadefabnek. Wij woonden daar
waar nu de firma Schaap een porse-
leinwmkel heeft en dat pand ernaast.
Daar achter, dus achter de zaak, wa-
ren de stallen, want mijn vader had
trekpaarden. Dus eigenlijk was ik
met paarden vertrouwd.

Na de ULO ben ik begonnen als vo-
lontair, dat heette vroeger zo, tegen-
woordig noemen ze zoiets stagelo-
pen, flauwe kul, je bent dan gewoon
volontair.

Ik begon dus bij de Amsterdamse
Rijtuigmaatschappij, en als je niet
weet wat dat precies inhoudt, dan
kan ik je dat ook niet uitleggen. Dat
was een begrip in Europa, laat ik het
daar maar op houden.

Nou daar ben ik gebleven tot 1946,
eerst was de paardenafdelmg al over-
gegaan naar de Parkmanege. Ik ben
begonnen op de Overtoom. Toen het
bedrijf werd opgeheven, of liever in
andere handen overging, ben ik te-
ruggekomen in Zandvoort. Dat was
in juni 1945.

De Duitsers hadden in het Kostver-
lorenpark in, laat ik maar zeggen het
bunkerdorp, onder de grond ook een
paardestal. Wij hebben die gehuurd
van jonkheer Quarles van Ufford (ja,
dat jonkheer wil ik er wel bij hebben).

Goed daar zaten we dus, we zaten
daar met vierentwintig paarden. Wij
bleven daar tot 1948, toen zijn we er-
uit getrokken en naar de Zandyoort-
selaan gegaan. Dat was de Duinma-
nege. Daar zaten we toen de manege
in vlammen opging, geen houden
aan, ik zal het nooit vergeten. Dat
was in 1957 of 1958

Het was in juni op een woensdag-
middag om twee uur, ik rijd met een
paar leerlingen door de duinen en ik
zie vlammen en rook. Ik terug, nou
d'r was geen redden meer aan. Die
manege had een rieten dak, die was
nog van voor de oorlog. Er stond een
noordwesten storm en vonken van de
vuilverbranding in Bloemendaal wa-
ren overgewaaid. Gelukkig werden
wel alle paarden gered, maar van de

manege was mets meer over.
Waarom die pas zoveel jaren later

is opgebouwd? Dat moet je rmj niet
vragen, dat weet ik niet. De eigenaar
was toen Edward Holthaus, een grote
rijschoolhouder, autorijschool dan.
Hij had m het dorp nog zo'n winkel
met koppies en aardewerk. O, een ga-
lanteriezaak, goed. Die man is geemi-
greerd en pas een paar jaar geleden
heeft Rob Cohen op dezelfde plaats
een nieuwe manege neergezet.

Wij hebben toen wat paarden kun-
nen stallen op Elswout in de koestal-
len, en zijn later in dat jaar weer te-
ruggekomen in de bunkerstal m het
Kostverloren. Daar zijn wij gebleven
tot 1959, toen zijn wij overgegaan
naar De Naaldenhof.

Ja, precies vijfentwintig jaar ben ik
daar geweest. Op 4 april 1959 was de
opening en ik ben dus vijfentwintig
jaar in dienst geweest. De directeur
was de heer Hissink van de NVS,
maar op donderdag l november, de
dag dat ik met pensioen ga, gaat De
Naaldenhof in andere handen over.

Jammer, dat pensioen zit mij met
zo lekker. Vorig jaar dacht ik nog ik
ga gewoon door, maar dat lukt met.
De botten willen niet meer zo, het is
gewoon beter als ik stop. Beroepsslij-
tage noemen ze zoiets.

Ik heb heel wat mensen les gege-
ven, ik stond bekend als vrij autori-
tair. Veel mensen beviel dat niet, die
vertrokken, anderen bleven. Mijn
oudste leerling is nu 76 jaar en die
ken ik al zo'n veertig jaar.

Veel paarden heb ik ook afgericht,
en deelgenomen aan wedstrijden. Ik
ben driemaal reservekarnpioen ge-
weest. Dat was met de military. Ja, je
weet precies hoe dat gaat, het lintje
voor het paard, de prijs voor de baas
en een herinnering voor de rijder.
Maar ik ben wel blij dat ik dat alle-
maal heb mogen doen. De ruiters
hebben het tegenwoordig veel ge-
makkelijker, toch had ik mijn leven
niet over willen doen. Nee, zeker we-
ten van niet.

Het waren lange dagen, helemaal
voor de oorlog, om vier uur 's mor-
gens weg en thuiskomen als het bijna
nacht is. Mijn vrouw heeft de kinde-
ren groot gebracht. Je was ook dagen

Henk Slagveld in aktie in vroeger dagen.

weg met wedstrijden enzovoorts
De belangstelling voor de paarden-

sport is nu gestabiliseerd. Een grote
concurrent is de tennissport, dat kun
je tegenwoordig ook 's winters doen,
dat is jammer.

Mijn feest was geweldig, dat had ik
niet verwacht. Ruim vierhonderd
mensen, er waren er speciaal voor uit
het buitenland gekomen. Ze kwamen
uit heel Nederland. Je hebt een spe-
ciale band met je klanten of leerlin-

gen, net hoe )e het noemen wilt Ik
was altijd erg streng Geen fratsen
met gymschoenen op een paard Een
ruiter of amazone is correct gekleed,
dat ben je aan het paard verplicht

Wij hadden ook geen bar in de ma-
nege. dat hoor je wel eens en dan
doorzakken tot 's morgens vroeg.
Da's niks gedaan. Je komt voor de
paarden en du sport en anders moet
je maar wegblijven Ja, ik was wel de
baas hoor

Daarom ben ik zo bli| met het feest
dat ze voor mij gaven Dan zie je dat
de mensen dat ook waarderen. Je
krijgt dan toch een speciale band. De
kado's zijn met belangrijk, wel al het
bezoek Dat vond ik geweldig, een
groots afscheid

Wat ik nu ga doen weet ik nog met,
ik zal eerst de doktoren aan mij laten
sleutelen dat alles weer goed komt en
dan zien we wel verder"

MARGREET ATES

Kampeerverenigingen trekken ten strijde
Vervolg van pag. l

betaald van ƒ 200.-. Dit bedrag is nu
gestegen tot ƒ 600.- hetgeen betekent
voor de zes units een bedrag van
ƒ 2400,- hoger dan door de kampeer-
ders moet worden opgebracht.

Bovendien is dat toch wat vreemd
gegaan met die prijs voor de units.
De heer Streekstra zegt hierover:

Door de gemeenteraad is bij raads-
besluit van november 1983 vastge-
steld dat deze verplaatsbare units de
gemeente een besparing van dertig-
duizend gulden opleveren aan manu-

i, ren. Dat is leuk. Aan ons werd gezegd
dat wij in verband met de vernieu-

, wing van de units een hogere bijdra-
{ ge moesten leveren, wij ontvingen
; een rekening van elfhonderd piek per

unit, en dat bedrag valt je dan wel
koud op je dak. Wij zijn dan ook di-
rect naar het gemeentebestuur ge-
gaan. Wij hebben een gesprek gehad
met wethouder Attema en de heer

1 Van den Heuvel van financiën. Dat
had tot gevolg dat er direct vijfhon-
derd gulden werd afgetrokken. Ik wil
niet zeggen dat dat natte vingerwerk
was, maar er was toch iets misge-
gaan. De herziene rekening is nu
ƒ 600.- per unit, maar wij vragen ons
af, als de gemeente een jaarlijks voor-
deeltje heeft van dertigduizend gul-
den, dan kan dat bedrag voor ons

toch wel lager? Misschien is ƒ 200.- te
weinig, maar ƒ 600.- is te veel.

Legesgelden
Ongerustheid ook over de veran-

derde heffing van de legesgelden. In
het verleden werd in Den Haag een
oogje dichtgeknepen bij deze wijze
van innen van kampeergelden. Vol-
gens de letter van de wet kan een ge-
meente geen leges heffen voor kam-
peer- of staangeld. Doch het was een
historisch gegroeide situatie die bleef
voortbestaan.

Per l januari 1985 wordt een nieu-
we verordening van kracht en de ge-
meente Zandvoort is zich ervan be-
wtist dat men in Den Haag geen
goedkeuring meer zal verlenen voor
het heffen van deze leges.

Er wordt nu gewerkt aan nieuwe re-
gehngen op privaatrechtelijke basis.
Nieuwe regelingen die door de Fede-
ratie met de nodige argwaan zullen
worden bestudeerd.

„Wanneer wij als verenigingen nu
het strand moeten gaan pachten, hoe
zit dat dan met het openbaar zijn van
de toiletunits, moeten wij als vereni-
ging de gemeente dan gaan betalen
voor het water en het licht. Gaan wij
fungeren als campinghouder? Maar
dan hebben wij veel minder facilitei-
ten te bieden dan een camping. Wan-

neer wij een hogere pacht moeten
gaan betalen per kampeerder, dan
vraag je je af, heeft het nog wel nut.
Wordt het met te duur. Wij zijn maar
mensen met een modaal inkomen en
de vakantie of de zomer in Zandvoort
is voor ons bijna de enige ontspan-
ning. Mensen met meer geld gaan wel
naar Spanje. Mogen wij dan mets
meer omdat wij het niet kunnen be-
talen?"

Vragen waarop het bestuur van de
federatie voor l januari wel een ant-
woord verwacht.

Parkeerproblematiek
Eind juli hebben de kampeerver-

enigingen al een brief ontvangen van
het gemeentebestuur waarin wordt
gezegd dat het college het voorne-
men heeft het parkeerterrein gelegen
aan de Boulevard Barnaart (landzij-
de) vanaf het benzineverkooppunt
tot aan caravankamp De Duinrand
met ingang van 1985 jaarlijks van l
maart tot l oktober in exploitatie uit
te geven.

Kampeerverenigingen en ook an-
dere belanghebbenden, onder andere
de ambulante handel, vishandelaren
en patatverkopers, hebben tot 30
september de tijd gekregen hiertegen

hun bezwaren kenbaar te maken.
Dat is gebeurd. De Federatie van

kampeerverenigingen heeft een be-
zwaarschrift ingediend en de Vereni-
ging van ambulante Vishandelaren
heeft hetzelfde gedaan. Door beide
besturen is verzocht om een onder-
houd, want deze exploitatie ziet men
niet zitten.

„Je kunt je voorstellen dat ieder-
een dan gaat staan op het enige vrije
parkeerplaatsje wat er dan nog is, na-
melijk bij de kampeerverenigingen.
Deze zomer in mei is het al oorlog ge-
worden tussen een parkeerwachter
en de handelaren en ons en wij voor-
zien grote moeilijkheden. Velen van
onze leden kunnen niet nog eens ze-
veneneenhalve gulden of een tientje
per dag op tafel leggen. Dat wordt
toch te gek", zegt de voorzitter van
de Federatie.

Ook bij de vishandelaren wordt
met klem tegen deze voorstellen ge-
protesteerd. „Je wordt ernstig bena-
deeld in je handel en daar moeten wij
het toch van hebben. Wij zijn mensen
die voor zichzelf zorgen, wij komen
niet voor bijdragen of subsidies,
maar als ze je toch zo gaan benade-
len, dan vraag je je af, mag je in Zand-
voort nog wel een eerlijk stuk brood
verdienen met hard werken".

Hoewel de bezwaren tijdig zijn in-
gediend heeft men nog geen reactie
van het college ontvangen. „Dat zal
wel moeten, want de tijd dringt, het
is eerder l maart dan je denkt",
merkt de heer Streekstra somber op.

Derde Uivervlucht,
hoogtepunt vliegerseizoen

ZANDVOORT - Bijzonder
goed weer begunstigde de laatste
vliegerwedstrijd van de Fly

Away organisatie, die in het te-
ken stond van het „Ui ver-j aar"
1984.

BWK Cor Roclols trok veel bekijks met zijn zelfgebouwde en op schaal uitgevoerde
Uiver die moeiteloos rondjes vloog boven het Zandvoortse vliegveld. (Foto: Frans
Jongen).

Voordat de deelnemers hun
vliegers oplieten, vond een kleine
plechtigheid plaats. Uitgenodigd wa-
ren namelijk de bemanningsleden
die vorig jaar de tweede Uivervlucht
hadden uitgevoerd, de vliegers Ples-
man, Schouten en pegenaars en de
boordwerktuigkundige Pijpstra.
Door hun werk moesten de eerste
twee vliegers verstek laten gaan,
doch BWK Pijpstra en vlieger Dege-
naar waren naar Zandvoort gekomen
om de speciaal voor deze gelegenheid
gemaakte medaille in ontvangst te
nemen. Deze medaille werd ook over-
handigd aan dhr. Viruly (oud-KLM-
vlieger) die deel uitmaakte van de ju-
ry. Al eerder waren deze medailles
uitgereikt aan Commodore Jan J.
Mol (bemanningslid eerste Uiver-
vlucht) en de pachter van het par-
keerterrein Zuid, Cock Wolzak. Al ne-
gen jaar lang worden de Fly Away-
wedstrijden op zijn terrein gehouden
en het was een leuke gedachte ook
deze gastheer eens in het zonnetje te
zetten.

Aanwezig was ook WBK Cor Roe-
lofs die een radiografisch bestuurde
Uiver (schaalmodel) rondjes boven
het Zandvoortse „vliegveld" liet
draaien. Ook hij trok veel bekijks,
speciaal oud-vlieger Viruly toonde
zich zeer geïnteresseerd in deze oude
DC-2. „Geweldig, zoals Rpelofs die
kist laat landen", luidde zijn compli-
ment.

Om twaalf uur ging de eigenlijke
vliegerwedstrijd van start, waaraan

zo'n veertig hobbyisten deelnamen.
Na één uur vliegen was Athene be-
reikt en haakten de eerste zes deelne-
mers af, na Bagdad (tweede
vliegeruur) haalden vier deelnemers
hun vlieger in. De overgebleven deel-
nemers kregen het bijzonder moeilijk
om Singapore te bereiken, want de
wind nam af en veel vliegers tuimel-
den uit de lucht. Uiteindelijk behaal-
den tien deelnemers dit doel, doch
besloten werd om de wedstrijd verder
af te vlaggen wegens gebrek aan
wind.

De twaalf die de wedstrijd dus
beëindigden waren: Rob Goedhart
en Henk van der Linden uit Zand-
voort, Ben Jonker en Henk Stevens
uit Overveen, Willem en Indra Phihp-
sen uit Hoofddorp, Marco en Jan
Keijzer uit Baarn, Ron Schroder uit
Delft en Edwin Winkel ook uit Zand-
voort.

Afscheid Cor Korver
ZANDVOORT - Zaterdag werd af-

scheid genomen van sporthalbeheer-
der Cor Korver, en dit afscheid is niet
onopgemerkt voorbij gegaan. Uit de
aanwezigheid van burgemeester,
raadsleden en vertegenwoordig-
(st)ers uit vrijwel alle Zandvoortse
verenigingen blijkt dat het ging om
een wel zeer geliefde sporthalbeheer-
der. Zo'n honderd aanwezigen kwa-
men Korver en zijn echtgenote de
hand schudden en lieten de waarde-
ring voor het echtpaar blijken uit de
vele goede wensen en daarbij fraaie
geschenken. In deze zeer geanimeer-
de receptie stond Korver in het mid-
delpunt van de belangstelling, en
daar is het de man eigenlijk niet voor.
Hét liefst blijft hij pp de achtergrond
maar de overweldigende belangstel-
ling heeft hem diep getroffen.

Niet alleen de vele aanwezigen ga-
ven Korver het idee een plekje ver-

'overd te hebben in de Zandvoortse
sportharten, maar eveneens de vele
telefonische en persoonlijke reacties
in het dorp troffen hem. „Ben altijd
zeer nauw bij de sport betrokken ge-
weest en het is alsof je afscheid
neemt van een grote familie. Als je
opmerkingen hoort van wc zullen je
in de sporthal missen dan doet je dat
wel wat", aldus Korver Die later m
het door het stichtingsbestuur aan-
geboden diner in het zonnetje werd
gezet door wethouder J. Attema. De-
ze haalde aan dat Cor Korver tot ver
buiten Zandvoort bekendheid geniet

als de man die niemand op de sport-
halvloer toe het Eerst moesten de
schoenen uit en daarop maakte Atte-
ma een vergelijking met de Kousen-
pael m vroegere jaren waar eveneens
de schoenen uit moesten en bood
Korver zeer toepasselijk een fraai
beeldje aan

Het zal voor Cor Korver wel wen-
nen zijn de sporthal te missen. Grote
evenementen waren hoogtepunten in
zijn beheerderstijd. Basketbal met

televisie-opnamen, kindermiddagen
met de Fabeltjeskrant en Kluk Kluk.
en concerten van de TOZ waren gro-
te evenementen waar hij nog lang
aan zal terugdenken evenals aan de
vele rekreatieve sporters. ,,Ben blij
dat ik mijn steentje heb kunnen bij-
dragen aan deze sprorthal en zal nu
weieens van de tribune gaan kijken.
Toch kan ik het niet helemaal losla-
ten en moet je wat blijven doen. Ik
blijf daarom de administratie voeren
van de sporthal", stelt Corver ten
slotte. nog zeer onder de indruk van
de vele goede wensen tijdens zijn af-
scheidsreceptie

Veel gasten kwamen afscheid nemen. Foto: Frans Jongen

Programma
Vereniging van
Huisvrouwen

ZANDVOORT - De Kring Zand-
voort van de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen heeft het volgende
voor de maand november op het pro-
gramma staan:

Dinsdag G november, contactmid-
dag om 2 uur in hotel Zomerlust. Me-
vrouw G Huyer bespreekt het boek
„Bloemen voor Ada Harns".

Dinsdag 20 november- mevrouw
Kirchbaum geeft een lezing met dia's

over Griekenland vanaf 2 uur m het
Gemeenschapshuls.

Vrijdag 23 november, gezamenlijk
eten om 6 uur in visrestaurant Dui-
venvoorden. Haltestraat 49 Opgeven
voor 20 november bi) mevrouw Lou-
man-Raasveld. tel 15405

Dinsdag 27 november, kienmiddag
vanaf 2 uur m het Gemeenschaps-
huis. Een cadeautje meebrengen

ledere donderdag spelmiddag van-
af 2 uur in het Gemeenschapshuls.
Op 1. 8, 15. 22 en 29 november

Op 21 december kerstvienng bi]
..Delicia" in de Kerkstraat vanaf 's
middags 5 uur

ZANDVOORT - Op donderdag 25
oktober is de vogelobservatiepost,
die zich bevond in de Waterleiding-
duinen, totaal uitgebrand. De gealar-
meerde brandweer, die met moeite
ter plaatse kon komen, was niet in
staat de post te redden, maar kon uit-
breiding van het vuur voorkomen.
Uit een door de politie ingesteld on-
derzoek bleek duidelijk dat men met
brandstichting had te maken. De on-
geveer vijftig vogels, die zich op dat
moment in kooien in de observatie-
post bevonden, waren voor de brand-
stichting naar buiten gehaald en vrij-
gelaten. De politie trof de lege kooien
aan naast het huisje met openstaan-
de deurtjes. Geruchten dat de brand-
stichting het werk zou zijn geweest
van het Dierenbevrijdingsfront, ble-
ken onjuist te zijn.

„De observatiepost wordt gebruikt'
om vogels te vangen, te „ringen" en
ze dan weer los te laten, zodat de ge-
woontes van trekvogels kunnen wor-
den bestudeerd", vertelt de heer
Hans Faber, mede-eigenaar en admi-
nistrateur van het verwoeste vogel-
ringstation „Het Paradijsveld". „Wij
doen dat geheel belangeloos, dus ge-
woon als hobby, in samenwerking
met landelijke overheidsinstanties.

Vogelobservatiepost in
brand gestoken
We werken nauw samen met het vo-
geltrekstation Arnhem, dat valt on-
der het ministerie van landbouw.
Overigens is de brandstichting echt
niet het werk geweest van een paar
kwajongens, ze hebben bijvoorbeeld
een stuk papier uit mijn journaal ge-
naald, dat gecopieerd en meegezon-
den werd met de brief die ze aan een
regionaal dagblad stuurden om te be-

wijzen dat ze de daders waren. Wij
zijn met die briefen die copie naar de
politie gestapt, en we hopen dat dat
helpt om uit te vinden wie de brand-
stichting op z'n geweten heeft".

Hoe-
wel de politie bezit is met een uitge-
breid onderzoek, is tot op heden nog
niet bekend wie verantwoordelijk is
voor dit misdrijf.

Nieuwe cursus
hartreanimatie

ZANDVOORT - Op 19 november
gaat in het Gezondheidscentrum aan
het Beatrixplantsoen weer een nieu-
we cursus hartreanimatie van start.

Hier wordt leken geleerd hoe te
handelen in gevallen van plotselinge
hartstilstand, een gebeuren waar ie-
dereen onverwacht in familiekring,

. op straat of in zijn werkkring mee ge-
confronteerd kan worden. Veel cur-
sisten hebben het nut van deze ken-
nis in het dagelijks leven bewezen.

Een cursus hartreanimatie duurt
slechts 4 x twee lesuren.

Voor de nieuwe cursus kan men
zich opgeven bij de heer De Leeuw,
tel.: 16085, of bij mevrouw Porsch,
tel.: 15456, of de beide plaatselijke
apotheken.

Informatie over de cui-sussen, tijd,
prijs, etc. wordt eveneens op boven-
staande telefoonnummers verstrekt.

Goede triomfen van Sportinj
ZANDVOORT - De volleybal-

vereniging Sporting OSS boekte
in de competitie opnieuw goede
resultaten. De dames behaalden
in de promotieklasse de eerste
overwinning door Allides-vier
met 3-2 te kloppen. De volleybal-
avond leverde drie gewonnen.
drie gelijk gespeelde en slechts
twee verloren wedstrijden op.

Het eerste herenteam moest het
opnemen tegen het zeer sterke Alli-
des-vier en de nervositeit was dan
ook erg groot. De start was veelbelo-
vend voor Sporting dat zelfs een 10-6
voorsprong nam. Maar toen kwam
Allides opzetten en wist met prima
volleybal de achterstand weg te
werken en met 15-13 de set te winnen
In de tweede set bleef Allides een
lichte voorsprong behouden door te
profiteren van kleine gaatjes achter
het Zandvoortse blok, 10-15. Coach
Peter van Kessel zag toch mogelijk-
heden en pepte de Zandvoorters
goed op. De derde set opnieuw ach-
terstand voor Sporting en een 3-0 ne-
derlaag dreigde. Nogmaals kregen de
Zandvoorters advies van de coach en
dat sloeg aan. De gaatjes achter het
blok werden gedicht en het even-
wicht hersteld Uit de nu goede stops
volgden haarscherpe set-ups die ge-
nadeloos werden ingeslagen en de
achterstand slonk. Sporting draaide
plotseling geweldig en de derde set
werd met 15-13 gepakt. Sporting OSS
was niet meer te stuiten en overrom-
pelde Allides in de vierde set met 15-8
hetgeen een 2-2 eindstand beteken-
de.

Het eerste damesteam had even-
eens het gevreesde Allides-vier team
op bezoek en zorgde voor hoogstaand
spel. Allides, dat direkt fel van leer

trok stelde de eerste set eenvoudig
met 8-15 veilig. De tweede set verliep
geheel anders en Sporting gaf goed
partij waardoor niet te voorspellen
was wie de set zou gaan winnen. Uit-
eindelijk had Allides het meeste ge-
luk en won met 13-15. In de derde set
werd Allides, door een steeds beter
draaiend Sporting OSS team. over-
rompeld met 15-5. De vierde set werd
eveneens door Sporting in winst om-
gezet. 15-12 De vijfde en beslissende
set was opnieuw voor een zeer sterk
Sporting dat Allides met 15-8 wég-
speelde en de 3-2 winst verdiend pak-
te

Ook de jeugd kwam in het veld
maar was dit keer met zo succesvol.
Het meisjesteam ging kansloos ten
onder tegen Spaarne '75 Er werd
leuk gevolleybald maar Sporting kon
geen vat op het spel krijgen (6-15. 0-15
en 1-15). laten een duidelijk verschil
zien. Ook het meisjes K team kon
geen winst boeken tegen Heemstede
K Hier was het verschil minder groot
maar met 5-15. 5-15 en 8-15 bleek
Sporting kansloos. Het Sporting N
mixteam had meer succes en over-
won OVRA M met 3-0 Bijzonder
goed volleybal, waar veel in drieën
werd gespeeld, zorgde voor dit suc-
ces. De sterke wil om te winnen gal in
de eerste set de doorslag. 10-14 In de
tweede set ging het wat gemakkelii-
ker en was er een 15-12 zege De derde
set was een formaliteit en dit idee uaf
Sporting vleugels waarmee een zeer
overtuigende 15-G zege werd behaald

Het derde damesteam, dat de m-
druk wekte niet volledig geconcen-
treerd te zijn zag een zekere winst
aan zich voorbij gaan De eerste set
was met 16-14 voor Sporting. Fes
twee bleek dus een geduchte tegen-

stander die dan ook do tweede set
met 14-16 opeiste In de derde set was
Sporting de concentratie kwi]t waar-
door het spelpeil danig kelderde en
resulteerde in een 8-15 setverhes Ge-
lukkig bleven vier dames keihaicl
werken waarmee zij de rest sterk sti-
muleerden en dat resulteerde uitein-
deh]k m een 15-10 setwmst en een 2-2
eindstand

Het tweede dame.steam kwam
eveneens niet veidei cLm een i^e l i jk -
spel De eeiste set bleek een lormah-
teit. 15-4 en daarna was het gas tcrui;
nemen Mam toen wa.s het gebeurd
met Spoi tmu en SBY di ie profiteerde
dankbaar. G-15 en in de dei de set zell.s
mei 0-15. Sporting schiok wakker en
zorgde met veel inzet dat het .spelpeil
steeg Deze viel de set v. as voor Spor-
ting met goed \ ulleybal wat een 15-10
winst oplevcide en een 2-2 uelukKspel

Het tweede heienteam xorude voor
i'eel sensatie Met twee invallers
werd het penetiatie.s\.steeni niet ge-
hanteerd en dat zomck1 \ooi veel on-
wenmgheid binnen het team. On-
danks een goede .start rlic zelfs voor
een 12-2 voorsprong /orade. kwam
De Blinkert U\ee s t e ik t mm en pak
te de set met 14-16 Sporting begon
vol goede moed en \ eel m?et de twee-
de set en bouwde snel een voor-
spiong op die met meei uit handen
werd gegeven 15-13 Sporting OSS
geraakte steeds beter op elkaar inge-
speeld en de combinaties \erhcpen
zeer soepel Caspei van de Schalt kon
zijn talent tonen en seooide menig
punt met zim harde smashes. 15-10
De vierde set was een gemakkelijke
zaak gezien de ciilers. 15-4 waarmee
Sporting duideijk aantoonde de
sterkste te zijn

Kleding voor
mensen in nood

ZANDVOORT - Op vrijdag 2
november kan men tussen 19.30
en 20.30 uur kleding, schoeisel,
dekens en gordijnstoffen bren-
gen bij alle kerken van Zand-
voort. het gebouw van de Neder-
landse Protestanten Bond in de
Brugstraat en bi] de St. Nico-
laaskleuterschool m de Prof. Zee-
manstraat. Ook op zaterdag 3
november is er tussen 10 en 13.00
uur gelegenheid om kleding af te
geven en wel bij de St. Agatha-
kerk op de Grote Krocht, de St.
Nicolaaskleuterschool aan de
Prof. Zeemanstraat, of bij de
vrachtwagen van de Stichting
Mensen m Nood op het terrein
van de supermarkt Dirkson.

De kledmgnuameling wordt geor-
gamseeid door plaatselijke vniwilli-
gers voor de S t i ch t ing Mensen in
Nood Canla.s Neerlandica Door deze
inzameling kan de stichting ]aailijks
veel mensen m /o'n twintig verschil-
lencle landen m de derde wereld hel-
pen, die zeil niet in staat zi)n om in
hun eerste levensbehoeften te voor-
zien

Alleen goede kledinsi komt in aan-
merkmt; voor veizending, de rest
wordt verkocht om de onkosten te
betalen en projecten te financieren

Pioiectsteun is een andere belang-
r i jke taak \ an de Stichting Mensen m
Nood. daaibi ] gaat het voornamelijk
om hulp m geval van rampen, hon-
gersnood en kleinschalige ontwikkc-
linesproiecten

De vr i jwi l l igers veizoeken iedereen
die kleding komt biengen. deze dege-
l i jk te veipakken en de schoenen 'n
pal en aan elkaai te knopen

Conimissievergade-
ring PW

ZANDVOORT - Vanavond komt
de raadscommissie Publieke Werken
in openbare veigadeung bijeen in de
commissiekamer van het raadhuis

Op de agenda van deze vergade-
nng die om 20 OU uur begint wordt
onder andere gesproken over

Huur peieeeltjes grond bij de wo-
nmgcn Lorentzstraat 23 31 Dit agen-
dapunt is op verzoek van Pim Kuij-
ken op de agenda geplaatst

Verkoop gemeentewonmgen
Wat verder ter tafel wordt ge-

bracht
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Suzuki maakt van
Swift complete en
vlotte lichtgewicht
De Britse
automobieltentoonstelling m
Birmmgham bracht lang niet
zoveel nieuws als de kort tevoren
gehouden Panjse Salon, maar
toch was er ook daar een
wereldpremiere, namelijk de
Suzuki Swift 1.3 Tegelijkertijd
werd de bijna eenjaar op de
markt zijnde SA 310. de grotere
broer van de Alto, met de
lichtgewicht 1.O-liter motor in
Swilt herdoopt.

Dit betekent dat de negadiuden voor
de Su/uki Swilt een wat ruimere keu.s
in motoren kunnen maken en vooial
de jongere automobilisten, die graag
wat hogere prestaties van hun
handige en compacte Suzuki
verlangden, kunnen melde beide
bijna even zuinige l 3 liter
viercilindermotoien aan hun trekken
komen
De Suzuki-mgenieuis hebben een
volledig nieuwe .vierpitter'
ontwikkeld, waarvan vooral het
topmodel de Swift GS. een
raspaardje genoemd mag worden
Met een eigen gewicht van nog geen
700 kg acclereert de GS van O tot 100
km h in slechts 11,4 seconden. Als
topsnelheid geelt de fabriek 168 km h
op De viercilmder-m-lijnmotor heelt
een inhoud van 1324 cm3 en het
lichtgewicht blok weegt slechts 71.5
kg Het maximum vermogen
bedraagt 53.8 kW (73 pk) bij 5800
t.p m Het maximum koppel
bedraagt 104.8 Nm (10.7 kgm) en
komt vrij bi] 4000 omw min. De GL
doet weinig voor de GS onder Met

zijn topsnelheid van 1G3 km/h en een
sprint van 0-100 km'h m 11.7
seconden komt deze Swift-versie
eveneens uitstekend uit de voeten.
Door toepassing van allerlei
aerodynamisch verantwoorde
ingrepen bereikten de Suzuki-tecnici
een voor dit type wagen gunstige Cw-
waarde van 0.37. Mede hierdoor blijft
het net als bij de Standaard Swift
uitzonderlijk stil in de cabine. Bij een
constante sneheid van 90 km'h
verbruikt de Swilt GS slechts 4.3 liter
per 100 km Bij 120 km h is dat 6.2
liter 100 km en in de stad 7,0 ltr/100
km De GL-versie is nog iets zuiniger,
respectievelijk 4.0 Itr, 5.9 Itr en 6,5 Itr/
100 km

Veel standaard
Vooral de Swift GS heeft een leuk
sportief uiterlijk gekregen met zijn in
twee kleuren gespoten koets met GS-
stnping en fraai gestyleerde
wieldoppen. Wat niet zeggen wil dat
de Swift GL er bekaaid afkomt.
Standaard beschikt de GL-versie
over getint glas rondom,
stootranden. afsluitbaar
benzmeklepje. spatlappen voor en
achter, gelaagde voorruit en
halogeen koplampen Voor de GS
komt daar nog bij keramisch
afgewerkte zijruitjes achter,
elektrisch verstelbare
buitenspiegels, voorspoiler met
geïntegreerde halogeen rmstlampen
en sportieve stnping.
Ook de bmnenuitrusting is bijzonder
compleet, vooral bij de GS. Zo zien
we een toerenteller. sportstuur.
klokje, serie waarschuwingslampjes,
aansteker, twee snelheden

De nieuwe Suzuki Swift 1.3 GS, een compacte Japanner met hoog prestatiever-
mogen.

ruitewisser plus vaste mverval,
armsteunen op de portieren, perfect
zittende stoelen met verstelbare
hoofdsteunen, vrolijke stoffen
bekleding op stoelen en achterbank,
waarvan de rugleuning in twee delen
weg te klappen is, elektirsch
vergrendelbare achterdeur,

moquette vloer- en
bagageruimtebekleding, aanjager
met vier snelheden en hoedenplank
Om met de prijzen te besluiten de
standaard Swift met l O liter is
verkrijgbaar vanaf ƒ 13 795,, de Swift
l 3 GL kost ƒ 15.995,- en de Swift l 3
GS ƒ 17.495,-.

Spikes Spider maakt
eind aan
sneeuwketting-misère
Iedere winterspprtganger, die
per auto naar zijn favoriete
skigebied pleegt te reizen, kent
het vervelende moment dat
verder rijden op de normale
banden niet langer mogelijk is en
dat sneeuwkettingen moeten
worden gemonteerd. Dat
betekent uit de warmte van de
auto de kou in, sneeuwketting
uit de knoop halen, dikwijls een
eindeloos gehannes en een
heleboel ergernis. En als dan
enkele kilometers verderop de
weg weer schoon blijkt te zijn en
de kettingen er weer af moeten,
stijgt de vreugde niet ten top.
De Spikes Spider wil aan al deze

De uitrusting van de GS is bijzonder compleet en omvat onder meer sportstuur
en toerenteller.

KNAC-antislipschool leert
reageren op aquaplaning

In deze tijd met volop kansen
voor gladde wegen, hetzij door
afgevallen bladeren en regen,
hetzij door sneeuw en ijzel, is het
de moeite waard het volgen van
een anti-slipcursus te overwegen
of, voor het geval u al over een
anti-slipcertificaat beschikt,
weer eens op herhaling te gaan.

Zo'n cursus betekent voor iedere
automobilist een welbestede dag, de
wetenschap hoe te moeten handelen
bij een onverwacht inzettende slip
voorkomt schrikreacties en kan heel
veel nangheden voor auto en
inzittenden voorkomen.

De KNAC heeft onlangs op een van
haar slipbanen, namelijk die in
Ypenburg, een aquaplaneerbaan in
gebruik genomen. Aquaplaning kan
ontstaan als regen zich vermengt
met stof en olieresten op de weg.
waardoor het kontakt tussen een
autoband en het wegdek verdwijnt.
Ook kan het bij spoorvorming of
zware regen gebeuren, dat de
groeven van de band het water niet
meer kunnen afvoeren, waardoor de
snel ronddraaiende band wordt
afgeremd en een slippartij ontstaat.

Op Ypenburg is nu een
aquaplaneerbaan aangelegd met een
50 meter lang en 4 meter breed
waterbassm, waarin het water van
0,5 tot 6 cm diep staat en in het
lesprogramma van de één dag

durende anti-slipcursus is nu ook het
opvangen van aqua-plamng
openomen Een anti-slip en
voertuigbeheersmgscursus bij de

KNAC kost ƒ 240,- en duurt een hele
dag. Er wordt zeven dagen per week
les gegeven. KNAC-leden betalen
ƒ215,-.

Een anti-slipcursus is voor iedere automobilist eigenlijk een „must", vooral
nu de tijd van kans op gladde wegen weer is aangbroken. Op de KNAC-
antislipbaan op Ypenburg kunnen de cursisten nu ook kennis maken met
aquaplaning, dat is het in de slip geraken door overtollig water op het wegdek.

Een bijzonder handig attribuut vooi
wintersportgangers, de Spikes Spi
der, die een einde kan maken aan hei
moeizame gehannes met sneeuwket-
tingen.

misere een einde maken en u in staat
stellen binnen een minuut weer
verder te rijden onder de meest
extreme omstandigheden. Vooraf
dienen de normale wielbouten te
worden vervangen door Spikes
Spider bevestigingsbouten. Dat kunt
u op uw gemak thuis of in de garage
doen. Daarna laten bij sneeuw of ijs
de „spinnen" zich in minder dan een
minuut op de aandrijfwielen van uw
auto aanbrengen met slechts drie
handgrepen, zonder heen en weer
gerij, zonder krik, zonder koude
handen, zonder smerige kleding en
zonder ergernis. Het afhalen gaat nog
sneller.

De Spikes Spider zijn vervaardigd
van uitzonderlijk sterk en flexibel
materiaal en bieden een uitstekend
rijgedrag onder de meest barre
omstandigheden. Op iedere poot van
de spin zitten vier hardstalen spikes,
die zich trefzeker in sneeuw en ijs
klauwen en een kaarsrecht spoor
garanderen. Daarbij richten ze geen
schade aan op het wegdek, omdat ze
maar voor een derde deel op het
loopvlak van de band liggen. Iets wat
ook op onbesneeuwde wegen een
uiterst vriendelijk rijgedrag oplevert.
De Spikes Spider wegen slechts twee
kg per set, zijn roestvrij en hebben
een lange levensduur. Voor de
verschillende bandenmaten zijn er
drie typen Spikes Spider
beschikbaar, die m prijs varieren van
ƒ 348,- tot ƒ 448,- pet set van twee.

l

TAXI-CENTRALE
BV

Grote Krocht 18

Tel 00
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

OHICÏ i E! C*E?n!ffllf*EÜSNELLE SERVICE
• TAXI
« TROUWAUTO'S

• BOQDSCHAPPENDIENST
• RÜWIELSTALLING

• FIETSENVERHUUR

Speciale aandacht voor invaliden
met evt. hulp

Taxi-Centrale Zandvoort is een nieuw bedrijf
met een bekend nummer.

Met vertrouwde chauffeurs en nieuwe auto's

FORDeiiVÖtVÖ
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Koof/man . . .
voor een goed verzorgde auto 111

Voordeelprijs:
maat 36 t/m 46,
kleur naturel

MACASIN

SHOEMAGASIN
Haltestraat 37 - Zandvoort
Tel. 1 95 25

ledere woensdagavond voor
de liefhebbers:

DART-avond
in de

OASE BAR

Tot straks!
inde

Kosterstraat 9, Zandvoort
tel: 02507-15381

De specialist
K in al uw
£ bloemwerken.

Maak het maar eens
fijn en versier uzelf
met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
te gaan.

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel.1 2060
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Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB
OSV ...................................... 7-13
Hollandia ............................ 6-11
Zeevogels ......................... :.. 6- 8
WFC ..................................... 6- 8

Zanclvoort 7- 5
SVW'27 7- 5
Zilvermeeuwen 7- 5
HBC 7- 5

Vitesse'22 ............................ 7-
ADO'20 ................................ 7-

Rapiditas 6-
VIOSW 7-

Vierde klasse KNVB zaterdag
DSC'74 ................................... 7-9
Aalsmeer ............................... 6-8
Zandvoort'75 ........................ 7-8
RCH ....................................... 7-8
SCZ'58 ................................... 6-7

Tweede klasse HVB
Onze Gezellen .................... 8-13
EHS ...................................... 8-12
BSM ..................................... 7-10
DSC'74 ................................. 8- 9
Schalkwijk .......................... 8- 8
WH ...................................... 8- 8

DeKennemers ï-7
Altius G-6
De Spartaan 6-5
Sporting Zuid 6-4
Hoofddorp 7-4
DWA 5-4

Spaarnevogels 8- 8
Heemstede 8- 7
CBS 8- 6
Alliance 7- 5
Vogelenzang 8- 4
TZB 8- 4

FRAAI GELIJKSPEL ZAND VOORT N.-DAMES

HAARLEM - TZB moet nog
,eeds op de eerste overwinning
achten maar de wedstrijd tegen
oploper Onze Gezellen heeft la-
•n zien dat het vertrouwen er is.
ZB speelde een goede partij en
ïhaalde in Haarlem een zeer
Tdienstelijk gelijkspel, 1-1. Het
as het vierde gelijkspel dit sei-
jen.

houdt koploper
in bedwang

Nederlagen
landbalteams
5ANDVOORT - De ZVM-he-
i handballers konden ook in
tweede zaalwedstrijd niet tot

nst komen en moesten tegen
)kmeer met 18-15 genoegen ne-
en. Ook de dames konden niet
•ütteren en gingen tegen
rBB met 10-8 ten onder. Loopt
t in de competitie nog niet ge-
Idig, in de bekerstrijd zijn de
ndvoortse heren reeds doorge-
ongen'tot de vierde ronde en
Igende week dinsdag kunnen

handbalgeschiedenis gaan
irijven indien de eredi visie ver-
iging Hermes op bezoek komt.
n unieke gelegenheid om ken-
s te maken met tophandbal in
ndvoort. De aanvang van deze
dstrijd is 20.00 uur in de Pelli-
anhal.
n de eerste helft tegen Ookmeer
am ZVM zeer goed in het spel. Met
ede en rustig opgebouwde combi-
ties werd het doel van Ookmeer
;ezocht en konden de Zandvoor-

s tot fraaie doelpunten komen,
r van de Koekelt was opnieuw uit-
kend op dreef en scoorde in deze
rtij tienmaal. Na een 6-8 voor-
ong voor ZVM ging het na de doel-
iseling duidelijk stroever. Cor van
Koekelt kreeg zware mandekking
daarmee was het gevaar uit de
euwen-aanval verdwenen. Ook-
er kwam toen langszij en door bal-
lies werd ZVM op 14-10 achter-
nd gezet. De Zandvoorters voch-
zich nog wel terug tot 16-15, maar

i break-out en een stafworp bete-
ide 18-15. Doelpunten ZVM: Cor

Koekelt 10, Joost Berkhout 2,
m Brugman 2, Djurre Boukes 1.

ames
n een zeer slechte wedstrijd die te-
ns erg werd beïnvloed door de
akke scheidsrechters, nioest ZVM
110-8 het onderspit delven. Twee-
tal maakte ZVM een achterstand
n drie doelpunten goed, maar TYB
n toch met een 6-5 voorsprong
an rusten. De tweede helft was niet
el beter en door het lage tempo
rd het geen boeiend geheel. De
M-speelsters zaten volkomen vast
konden door het harde spel van

'BB niet in het spel komen. Janna
Wolbeek was een uitzondering,

lar ook zij kon ZVM niet naar de
erwinning loodsen.

Yi
J meeuwen

gelijkspel
VfiESP — Het is Zandvoort-
euwen nog niet gelukt om in
i uitwedstrijd een overwin-
,g te pakken. Ook tegen Rapi-
as. slaagden zij daar niet in en
t het 0-0 gelijke spel mogen
de teams content zijn. Meer

dat ene punt verdiende
ndvoortmeeuwen niet, omdat
t zich de evenknie toonde van
t thuisspelende Rapiditas. De
mknie in het missen van kan-
i, en ook van goed voetbal was
m sprake.
ele kansen werden in dit duel om
p gebracht door beide teams. Na
verkennend begin kwam Rapidi-
enige malen gevaarlijk voor doel-
n Ed Steffers, doch deze kon door
d ingrijpen een achterstand vopr-
nen. Nadat de thuisclub enige
de mogelijkheden had laten lig-
kwam Zandvoortmeeuwen meer

3e aanval en ook hier ontstonden
je goede kansen. Steef Water en

Buchel misten en twee kopbal-
van Raymond Roode troffen

neens geen doel.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Met taktisch spel, door voorzichtig
te beginnen, trachtte TZB Onze Ge-
zellen uit het ritme te halen en dat
gelukte volkomen. TZB dekte kort
en kon daardoor vele malen balbezit
verkrijgen en goed combinerend
werd het doel van Onze Gezellen op-
gezocht. De koplopers konden geen
vat op de partij krijgen en de Zand-
voorters hadden goede mogelijkhe-
den. Ron Zwemmer en Alex Miezen-
beek probeerden het maar hadden
geen succes. In de dertigste minuut
wel succes voor TZB toen Leen Bol
een vrije trap voor het doel deponeer-
de en Hans Deelstra kon inschieten,
0-1.

Onze Gezellen ging er wat fanatie-
ker tegen aan en speelde meer de
man dan de bal waartegen de
scheidsrechter onvoldoende optrad.
De Zandvoortse defensie kon echter
de doorzichtige aanvallen eenvoudig
onder controle houden.

Na de rust een nog harder spelend
Onze Gezellen dat de koppositie in
gevaar zag komen. Met veel zelfver-
trouwen bleef de TZB-verdediging de
zaak beheersen en opnieuw werd de
aanval opgezocht. Een counter van
Onze Gezellen betekende echter in
de twintigste minuut de onverwachte
gelijkmaker, 1-1. TZB was niet te-
neergeslagen en toog onvervaard ten
strijde. Alex Miezenbeek stuwde zijn
team naar voren terwijl Peter Auber-'
lin als teruggetrokken spits overal te
vinden was. In de spannende slotfase
schiep TZB nog wel enige kleine kan-
sen maar Onze Gezellen kon door ve-
le keren aan de noodrem te trekken
Zandvoorts gevaar voorkomen. Trai-
ner Ramkema stelde: ,,We hebben de
opgaande lijn te pakken en met een
overwinning aanstaande zondag
kunnen we deze lijn definitief maken.
Het zelfvertrouwen is aanwezig."

TZBen
zaalvoetb

ZANDVOORT - In de zaalvoet-
balcompetitie kwamen de Zand-
voortse teams tot goede resulta-
ten. SC Hong Kong won voor de
zevende maal en voert ruim de
ranglijst aan. Koppers OG was
geen partij voor Hong Kong dat
het soms te gemakkelijk opnam,
6-3. Ook TZB draait geweldig en
boekte de vijfde zege en gaat met
tien punten eveneens aan de lei-
ding. Out hield tegen TZB lang
stand maar moest de eer toch
aan de Zandvoorters laten met 5-
2. De dames van Zandvoort
Noord kwamen toch uitstekend
voor de dag door het hoogge-
plaatste Dry CR een 1-1 gelijk-
spel af te dwingen.

Hong Kong hoefde in de strijd te-
gen Kopper OG lang niet voluit te
gaan. Daardoor konden de gasten in
de eerste helft goed volgen maar te-
gen een sterkere tegenpartij kan deze
houding Hong Kong wel eens nood-
lottig worden. Hong Kong was on-
danks de gemakzucht duidelijk beter
al duurde het lang eer de score werd
geopend door Bert Leijenhorst j r.
Lang bleef Hong Kong niet aan de
leiding en een foutje werd door Kop-
pers koelbloedig afgestraft, 1-1. Een
goede •aanval van Ed Vastenhouw en
Rob van der Berg werd door laatstge-
noemde prima afgerond waardoor de
ruststand op 2-1 werd bepaald.

De eerste vijf minuten van de twee-
de helft waren beslissend voor deze
partij. Even ging Hong Kong voluit
en met snel en goed zaalvoetbal werd
Koppers op een 5-1 achterstand ge-
zet. Rob van der Berg was goed op
dreef en zorgde met enige fraaie ak-
ties voor wat leven in de brouwerij.
De 5-1 stand was echter het teken om
het wat rustiger aan te doen waar-
door Koppers de schade beperkt kon
houden. Als Hong Kong zou blijven
gaan dan hadden dubbele cijfers op
het scorebord verschenen maar nu
werd de eindstand tenslotte 6-3.
Coach Bert Leijenhorst over de speel-
wijze: „Het was toch wel een aardige
wedstrijd. We waren gewoon te sterk
en dan gaat het zo eenvoudig dat we
het wat gemakkelijk opnemen. Toch
hebben we tot nu toe goede presta-
ties geleverd door alles winnend af te
sluiten. De tegenstand zal echter wel
groter worden in de komende wed-
strijden. Van de koploper wil men
graag winnen".

TZB
In de strijd tegen Out was TZB in

Knap badminton,
toch verlies Lotus

ZANDVOORT - In de bad-
rnintoncompetitie trof Lotus
jongstleden zondag Zeemacht,
dat te sterk bleek; Vooral in de
enkelspelen had Lotus het moei-
lijk, terwijl de dubbelspelen van
gelijkwaardig niveau waren. Uit-
slag 2-6 voor Zeemacht.

Meindert Mossel beet het spits
af voor Lotus en heeft er alles aan
gedaan om het eerste puntje te
bemachtigen. Mossel liet de te-
genstander van Zeemacht veel
lopen, maar kon toch niet verhin-
deren dat hij met 12-15 ten onder
ging. De tweede set moest Mein-
dert Mossel met 9-15 laten aan
Zeemacht. Ronald Bossink leek
in de eerste set op een overwin-
ning af te stevenen. Met goed
badminton speelde hij de tegen-
partij zoek en dat leverde een 15-
8 setwinst op. In de volgende sets
bleek het echter niet meer te luk-
ken en zat Ronald Bossink vol-
komen vast: 5-15 en 2-15.

Ook de darnes konden niet
voor punten zorgen. Gerda
Koornstra gaf goed partij in de
eerste set maar ging toch verlo-
ren met 10-12 en had in de twee-
de set geen enkel verweer: 3-11.
Jolande Kuin vocht een felle
strijd uit en hield lang stand
maar ook hier een nederlaag: 9-
12 en 9-11.

Het dubbelspel verliep beter
voor Lotus dat de eerste punten
gescoord zag worden door het ge-
mengde koppel Ellen Crabben-
dam en Meindert Mossel. Met 15-
8 en 15-1 waren zij duidelijk te
sterk voor Zeemacht. Gei'da
Koornstra en Ronald Bossink
gaven bijzonder goed partij en

ontgingen de zege met miniem
verschil: 13-18 en 13-15.

Ronald Bossink kwam toch
aan een overwinning, samen met
Meindert Mossel lieten zij een
zeer goede partij zien waartegen
Zeemacht het moest afleggen:
15-9 en 15-12. De damesdubbel
Jolanda Kuin en Ellen Crabben-
dam vochten als leeuwinnen
voor de zege en pakten de eerste
set met 15-10. In de tweede set
ging het wat stroever en was de
zege voor Zeemacht niet 8-15. In
de noodzakelijke derde set was
het verweer van de Zandvoort-
sen gebroken en kon Zeemacht
met 7-15 de zege veilig stellen.

Rob Plevier, die het derde
team in een prachtige out-fit had
gestoken, kwam uit in het vierde
Lotus-team en speelde wat onge-
lukkig. In het enkelspel liep het
niet naar wens en met 9-15 en 4-
15 moest hij genoegen nemen.
Ook het gemengde dubbel lever-
de, samen met Henny Hebenaar,
geen winst op. Met Rob Gansner
in het herendubbel had Rob Ple-
vier meer succes en met zeer
goed badminton werd de tegen-
partij opgerold: 15-6 en 15-6, wat
een totaal 6-2 zege betekende
voor dit Lotus-team.

De overige uitslagen waren: Lotus
l - Zeemacht l 2-6: Lotus 2 - van Zij-
derveld 10 4-4; Lotus 3 - van Zij der-
veld 13 5-3; Lotus 4 - Hilversum 5 6-2;
Lotus 5 - Almere Haven 2 3-5; Lotus 6
- US 4 5-3; Lotus 7 - Nieuw Vennep 5
6-2; Lotus 8 - Johez 2 2-6: Lotus 9 -
Pluimbal 3 0-8; Lotus heren l - NAB
Spirit heren l 8-0; Lotus BI - Nieuw
Vennep BI 4-4; Lotus B2 - Nieuw Ven-
nep B2 7-1: Lotus B3 vrij; Lotus Cl -
TYBB Cl 3-5.

de eerste helft duidelijk beter wat tot
uitdrukking kwam in een 2-0 voor-
sprong door doelpunten van Marcel
Cabri en Guus van der Mije. Na de
rust trok Out de stand al snel in even-
wicht en ontstond er een zeer span-
nend gevecht. TZB wilde het volle
pond halen uit de vijf wedstrijden
maar Out verdedigde zich zeer knap
en de spanning steeg' met de minuut.
Het duurde tot drie minuten voor het
einde, voordat TZB Out op de knieën
kreeg. Michel Vork zorgde voor 3-2 en

zaalvoetbal moest het in de midden-
moot vertoevende Zandvoort-Noord
het opnemen tegen het hooggeplaat-
ste Dry CR. In de eerste helft was er
sprake van een gelijkopgaande strijd
waarbij vooral de beide verdedigïn-
gen overheersten. Dry CR kreeg eni-
ge kleine kansjes maar kon hieruit de
score niet openbreken. Meteen na de
rust zette Dry CR Zandvoort-Noord
onder druk, wat resulteerde in twee
prima kansen, waarop kecpster Wen-
dy van de Eist beide malen uitsle-

diepfepass v;m Carla Hurkmans kon
Gerda Weiiker alleen op de doelvrou-
we afgaan. In eerste instantie redde
deze bekwaam, maar in de rebound
schoot Dorothea Vork de ba! hoog in
de bovenhoek.

De wedstrijd werd nu
attractiever doordat beide plorgen
op de winsi gingen spelen. Paul inc
van der Soest was met twee afstands-
schol.en diciu bij de winnende t Mier.
maar aan de andere kant had Zand-

Out was verslagen. In de slotminuten
kon TZB de zege, door fraaie doel-
punten van Marcel Cabri en Maarten
Spaans, meer reliëf geven, 5-2.

Zandvoort-Noord
In de eerste klasse van het dames-

Ed Vastenhouw kijkt bezorgd achterom Frans Jongen

kend redde.
Na drie minuten spelen was ze ech-

ter kansloos toen de spits na een uil-
stekende combinatie vrij voor doel
kwam en beheerst scoorde. 0-1. Zand-
vport-Noord ging op jacht naar de ge-
li.jkmaker en na een uitstekende

voort-Noord het nodige geluk, toen
twee minuten voor tijd een door Dry
CR snel genomen vrije trap op de
paal belandde. Dit was tevens het
laatste wapenfeit en de 1-1 einduit-
slag gaf de verhoudingen toch wel
juist weer.

iZandvoorts
P^ieuvusblad

V.Tkr,,yb,
Jocqueline -
Goedhart -
de Spor -
T Gooaens -
Sig.mag.
de Krocht
Lissenberg -
A.K.O. •

Nog geen zege
voor The Lions

VOLENDAM - Na een periode
van acht minuten waren The
Lions een illusie armer. Een bas-
ketbalpartij winnen, bleek niet
mogelijk. De eerste helft heeft
Lions goed gepresteerd, en ware
het niet dat in het begin een aan-
tal breaks werden weggegeven
clan had er een grotere vóór-
sprong ingezeten.

In do eerste minuten begon Lions
veel ie nonchalant met de geboden
kansen wal resulteerde in enkele
breaks van Docos dat een 10-4 voor-
sprong nam. Vanaf ' de kant van hei,
veld werd toen orde op zaken gesteld ,
en de vechtlust kwam terug. Lang- '
/aam maar zeker vocht Lion.s zich
naast Docos en de rebound was in de-
ze i'ase /.eer goed verzorgd. Het hele
team kwam zeer goed voor de dag en
er werd een voorsprong genomen van
28-24. In de laatste minuten voor de
pauze gal' Lion.s wat kansen weg en
werd een ruststand van lïO-31 bereikt
in hel voordeel van Lions.

De eerste drie minuten van de
tweede helft bleef Lion.s de loon aan-
geven en de voorsprong liep op naar
38-34. Toen kwamen de bekende acht
minuten waarin Lions man to man
tegen kreeg en zichzelf over de kop
joeg. In plaats van de rust te bewaren
en iedereen zijn plaats hield om een
aanval op te zeilen, begonnen de
leeuwen voor zichzelf te spelen, met
zeer veel balverlies. Lions scoorde
niet meer en Docos nam zeer snel af-
stand, tiende minuut 59-44. De wed-
strijd was gedaan en Docos liep uit
met een 8Ü-GÜ overwinning. Coach
Ton Crabbendam kon over de acht
doelpuntloze minuten niet tevreden
/ijn: ,,Als we die periode, die bijna in
elke wedstrijd voorkomt, onder con-
trole kunnen krijgen dan pas gaan we
wedstrijden winnend afsluiten. Het is
zuiver een kwestie van mentaliteit en
concentratie." Komende zaterdag-
avond gaat Lions het opnieuw probe-
ren in de Pellikaanhal tegen Flamin-
go's. met onder andere de Amerikaan
Tim Parker en de ex-Lionsspeler
John Epker.

Fostzegelnieuws
HAARLEM - De postzegelvereni-

ging I.V. Philatelica. afdeling Haar-
lem-Schalkwijk houdt op vrijdag
vanaf 20 uur haar maandelijkse bij-
eenkomst in gebouw ,,Goede Herder
Centrum", Laan van Angers l te
Haarlem-Schalkwijk. Er is gelegen-
heid voor het ruilen van postzegels

Opnieuw remise
voor Zandvoort '75

AMSTERDAM - Zandvoort
'75 blijft zeer goed meedraaien in
de tweede klasse van de zater-
dagafdeling. In de moeilijjke uit-
wedstrijd tegen SCZ'58 voegden
de Zandvoorters een punt aan
het totaal toe en gezien de moge-
lijkheden in de tweede helft had
er meer in gezeten.

Nadat de Amsterdammers de eer-
ste aanvallen hadden ondernomen
volgde een prima voorzet van Bob
Brune en kwam Reinier Kreuger net
iets te kort om te scoren. Direct waar-
op was het Jeroen Turkenburg die
een pracht kans over de lat joeg. Ook
een vrije trap van Rob Gansner
bracht geen succes.

Na dit Zandvoortse offensief kwam
SCZ meer in de aanval maar ook hier
ontbraken de schutters en doelman
Ruud Bakx moest slechts enkele ma-
len ingrijpen zonder in problemen te
geraken. Een kwartier voor het rust-
signaal werd de strijd wat levendig
en beide partijen kwamen toen tot
vlotte aanvallen. Coen van der Heu-
vel en Reinier Kreuger kwamen tot
gevaarlijke schoten maar de SCZ-
doelman bracht redding.

In de tweede helft heeft Zandvoort
'75 over het geheel genomen het bes-
te van het spel gehad en moest alleen
uitkijken voor een enkele counter
van SCZ. De Zandvoortse defensie
bleef fier overeind en zette de voor-
waartsen aan het werk. Bob Brune
zag een inzet door de Amsterdamse
doelman gekeerd en in tweede in-
stantie schoot Rob Gansner de bal
rakelings naast. Zandvoort '75 bleef
aandringen en had bepaald pech
toen Rob Gansner de bal uit een
hoekschop van Wim van Straten te-
gen de lat kogelde.

I KUNSTZWEMMEN
i
_ Veel Zandvoorters en vooral
Ë de jeugdige inwoners van de
a badplaats, beoefenen één of
" meerdere takken van sport. Syl-
£ via Mettes (11) wijdt zich bij-
„ voorbeeld met hart en ziel aan
l het kunstzwemmen. Een sport
| die weliswaar niet echt „tussen,

voor en achter de lijnen" plaats-
§ vindt, maar die wel degelijk een
§ fraai lijnenspel oplevert.

„Eigenlijk is het wel jammer
l dat het nu in de krant komt. Ik
_ ben twee maanden geleden ge-
i vallen en heb toen een stuk hout
B in mijn wreef gekregen. Ik kan
* dus al een hele tijd niet zwem-
| men, wel jammer natuurlijk

B want ik /al wel hard moeten
trainen om weer bij te komen.

| Ik ben gewoon met zwemmen
! begonnen zoals alle andere kin-
i deren. Eerst haalde ik mijn

B zwemdiploma A. toen B en daar-
na C. Toen ik in de vierde zat

g kregen we een briefje mee op
. school of we zin hadden in
B kunstzwemmen. Je mocht ge-
g woon een keertje komen kijken
H en ik vond het toen meteen leuk.
jjj Nee, ik ben niet samen met

§ een vriendinnetje gegaan, mijn
hele klas zit op ballet en ik wilde

jj dat niet. ik wilde iets anders. Ik
" kende ook niemand van het
i kunstzwemmen.

S Ja. de training is soms best
wel zwaar en veel, we trainen

§ drie keer in de week, in tolaal 4
n uur. Dan heb je de wedstrijden
i en uitvoeringen, die worden
H meestal op zondag gehouden.

Die wedstrijden zijn dan weer
8 voor diploma's, A is de hoogste
§ en F de laagste. Ik heb een F- en

een E-diploma. Je kunt dan ook
nog prijzen winnen met de uit-
voeringen. Eerst doe je dan ver-
plichte figuren, daarna de vrije
die wel van tevoren ingestu-
deercl zijn, op muziek die we met
z'n allen hebben uitgezocht. Die
wedstrijden zijn vaak in andere
plaatsen. We zijn in Leiden ge-
wees t en in Grootebroek en ze

zeggen dat we binnenkort zelfs
naar Arnhem gaan.

Er zitten ongeveer twintig
meisjes in de kunstzwemgroep,
tussen de 9 en de 16 jaar. Er zijn
geen jongens bij, die vinden het
zeker niet leuk.

De groep is in twee niveaus in-
gedeeld, dat is wel nodig want
niet iedereen kan het even goed.

Je moet wel thuis wat cioen aan
je conditie, je moet lenig blijven,
ik doe iedere dag gymnastiekoe-
feningen. Alleen is dat nou een
beetje moeilijk natuurlijk, met
die voet. Maar ik hoop dat ik
gauw weer kan beginnen, anders
kom ik toch wel achter. Naar de
Olympische Spelen gaan zou na-
tuurlijk onwijs gaaf zijn, en ik
ben wel van plan om te proberen
/.over mogelijk te komen.

Gelukkig heb ik veel aan m'n
moeder, die gaat altijd overal
mee naartoe en dat is soms niet
zo rnakkelik omdat ik nog een
klein broertje heb van bijna
twee jaar. Maar ze v ind t het zeil
ook heel leuk en dat is natuur-
lijk weer leuk voor mij".

Constanee Basarl
ma ast aa ma «EK eus

ZANDVOORT - De selectiegroep
van de Zeeschuimers heeft zaterdag
deelgenomen aan een clistrictsont-
moeting in Utrecht op C- en D-ni-
veau. De zes Zeeschuimsters moes-
ten het opnemen tegen tien andere
verenigingen, met een totaal deelne-
mersveld van 72. De strijd ging in de

In de tweede helft een gelijkop-
gaande strijd waarin beide poogden
een beslissing te forceren. Het ont-
brak de teams echter aan een afwer-
ker. Spanning was er wel maar van
enig overleg in de opbouw was geen
sprake. Met Jos van der Meij in de
ploeg voor Rob Verstraeten kwam
Zandvoortmeeuwen toch bijna tot
winst. Een lepe inzet van Jos van der
Meij verraste de Rapiditas-doelman
maar met een katachtige reactie
voorkwam hij een doelpunt.

Elftalbegeleider Bob de Vries stel-
de: „Het was een wedstrijd van de ge-
miste kansen. Wel zeer spannend
maar ongelooflijke missers. Rapidi-
tas kreeg de mooiste kansen maar wij
kregen de meeste zodat de punten-
verdeling de verhouding wel goed
weergeeft. Komende zondag ver-
wacht ik echter wel wat van onze jon-
gens in de thuiswedstrijd tegen kop-
loper OSV. Het moet er eens van ko-
men. Als we de kansen kunnen be-
nutten dan moet het een keer gaan
lopen." Rol) Plcvicr ondanks fanatiek verzet op verlies in hi-t enkelspel .

klasse C en D. tevens bestond de ge-
legenheid de diploma's C of D te be-
halen.

Op het hoge C-niveau kwam Sas-
kia Westcr het hoogst: zij scoorde
met de zes verplichte figuren 39.54
put. Petra Holst volgde zeer goed
met 38.09 en stijgt steeds kleine stuk-
jes naar een hoger niveau. Janneke
Reinders Folmer met 37.04 heeft in
de laatste maanden het verschil van
3 tot 4 punten belangrijk kleiner ge-
maakt.

Debutanten op het D-niveau waren
Linda Paap. Ingrid Kraaijenoorcl en
Dille Valk. drie meisjes die tegen 40
tegenstandsters zeer goed part i j ga-
ven. De vier verplichte figuren brach-
len Iiigrid 18.25 lint.. Ditte 18.12 en
Linda 18.08 pnt. Bij een hoogste score
van 21.09 en een laagste score van
1.00 pnt. betekent hel dat zij duide-
lijk tot de beteren behoorden.

Een spannende kunst/wemwed
strijd die echter veel te laat begon.
om zes uur 's avonds.

Zwcimvedstrijden
Twee zwcmwedstrijclen op de zon-

dag is zelfs voor de wedstrijdgroep
van de Zeeschuimers geen bezwaai .
Was de totale jeugdgroep present bij
wedstrijden in Wormcrveer. de oude-
re garde trad aan tijdens een vier-
kampwedstrijd in Punnerend. In bei-
de zwembaden werd zeer hard door

de Zeeschuimers ::
de top.'wevnmei's \
even ern l imie t • ' ! ' ?
len voor komend'
den en deelname .
winlerkampioensci
Srhultheis s laagdt
standen zijn al s i -
eens seconden si

Onno Joustra
clubrecorri van
de 20()m schools!
se en Hans Janso:

nn <eigen
' . 4 u . i i naar 2. : iH.! i op
;u: Ook Hi . i \ V i i i e m -

i deden er du ide l i j k
een schepje op en he ten de i i j d w a a r -
nemei's steeds onue iov igr r naar hun
k l o k t i j d e n ki jken

In \VormerveiT was inmidde l s het
jougrlgeweld losgebarsten en in eom-
pet i t i everbanc l , :woinmei. i le Zee-
schuimers togen DA\V De Vl iegende
Vissen uit A l k m a a r en De Ham uit
Krommenie. Opval lend was het n ieu-
we ta lent van de Zeeschuimers in ak-
tie met zwemmers en zwemsters als
Bert Schipperijn. Desiree B r u n t i n k .
Roei Schultheis. Riuus Koning. Mal i -
ka Charrndi-Dl imi . Wi l l i am Lo. Pau l i -
ne van de Bos. J u l a n d a Ilalenbeek.
Manon Brun t ink . Jeroen Bakker. Ro-
bin Molenaar. Mario Zwemmer. Ivo
Lemmens, Erwin Vinke en Dick en
Rob Verburg. Uitstekende tijden
waarbij een aan ta l zelfs voor het

.eerst een wedstrijd meezwommen.

In de e s t a f e t t e meisjes onder 12
jaar 4 x 100 m vrije slag bereikten tii-
ui van Es. F ianneke Koopmans. Bar-
bera de Wit en Marja Molenaar een
verdiende tweede plaats in 4.57.8 sec.
achter liet sterke kwartet van UAW
dat in 4.57.0 f in ish;e . De jonuens-
ploeg zwom zich in een zeer spannen-
de finale naar de eerste p laa t s c lank-
z i j het zwoegende werk van Er ik
\Vempe als laatste /wemmer. waar-
voor Miehiel van. Warmerdam. Rob
en Dick Verburg het goede voorberei-
dencie werk hadden verzorgd. Het
was bijna n ie t te zien wie er ais eerste
a a n t i k t e maarte klokken wezen du i -
del i jk naar de ".eeschuimersploei;. In
de ind iv i r iuo l i - r.ummers blonken El-
ly van de M;V. Wandv Kater. Linda
Schui ten . H.;vb;--ra de W i t . Palr ic ia
Heeremar.s er. M.'.rja Molenaar ui t .

"•.et 5 of 7 secon-
wo; iets. Patricia

e :r.ei haar 2.30.(i
..<<e';slag de eerste
er. l imiet voor de
rkampioensehap-
\.'.;• t i k t e aan als

IVrsoor.'.rke '.:
des veriViO'.Y:'.
Heerem.uis b;--
sec. op de 200 '
plaats on :e-, r
aspirar.'.er, v
pen. Mar.-. V..
dorde ir, L" 4S .; : :..\yo \'erburg en Mi-
ehiel van \V.r.-;-.-.o:\-iani schit terden op
de 100 m srhoo'.s'.ag. waarbij Miehiel
een eerste piaa's veroverde. Anne-
marie Koopmans en Asndra van de
Fits werden eveneens nummer een
op de 100 m vrije slag.
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Taxi Centrale Zandvoort bv
ZANDVOORT - Met ingang van l

november 1984 zijn Taxi Jansen en
Taxi Teeselmg samengevoegd tot
een bedrijf Wie dus in Zandvoort een
taxi nodig heeft kan voortaan, dag en
nacht bellen telefoonnummer 12600
en heeft dan te maken met de Taxi
Centrale Zandvoott, zoals Paul v d
Boogaard (28) dit jonge bedrijf heeft
genoemd

,,Ik ben nog begonnen bij Taxi
Schrrjvei en heb ook gewerkt voor
diens opvolgei, Taxi Jansen Ik kan
dus wel zeggen dat ik het bedrijf van
haver tot gort ken en ik heb dan ook
veel vei trouwen in onze jonge onder-
neming", veitelt hij

Momenteel heeft de Taxi Centrale
Zandvoort de beschikking over viei
goede auto's, doch plannen bestaan
om het wagenpark verder uit te brei-
den Paul v d Boogaaid zegt bijzon-
deie plannen te hebben Zo zal ei een
„boodschappendienst" worden inge-
voerd

„Vaak gebeuit het dat mensen een
taxi bestellen om boodschappen te
doen, wanneei het weer slecht is De-
ze mensen willen wij graag helpen
door een boodschappendienst m te
stellen Wanneer men ziek is of om
een andere reden niet m staat is om
zelf boodschappen te halen, dan kan
aan de cenüale een boodschappen-
lijstje worden opgegeven In de stille
uren bezorgen wij die dan thuis Kos-
ten die wij Inervoor berekenen zijn
gelijk een gewone taxirit in het dorp,
namelijk ƒ 6,-

Ovengens is men niet van plan bij
Taxi Centrale Zandvoort de prijs van
de taxiritten te verhogen, wel komt
er een einde aan de 65+ taneven

Het groepsvervoei (momenteel tot
zeven personen) zal worden uitge-
breid, er komt speciaal veivoer voor
schoolkinderen en de bewoners van
Nieuw Unicum „Een speciale bus
waarmee wij rolstoelen kunnen vei-
voeren", aldus de nieuwe eigenaar

De enkele jaren geleden gestarte
fietsenstalling blijft gehandhaafd,
terwijl er nog steeds fietsen gehuurd
kunnen worden

Voor .speciaal veivoer" zoals
bruidsparen etc beschikt men bij de
Taxi Centrale Zandvoort over een
Rolls Royce en een oldtimer (Merce-
des uit 1920) In dienst blijven ook de
vroegere chauffeuis „Klanten van
ons die gewend zijn aan Jan, Arwin,
Lex Jan, Kees, Mano, Han of (weer)
Jan, zullen hen niet missen Ze blij-
ven bij ons in vaste dienst", zegt Paul
v d Boogaard Vertrouwde gezich-
ten bij een uitgebieidere service bij
taxi Centrale Zandvooit

Dag en nacht geopend, tel 12600
foto Bram Stijnen

Viering Exodus
ZANDVOORT - De oekumem-

sche werkgroep Exodus houdt op
zondag 4 november een viering lond
het woordje geloof, mede als afslui-
tmg van een reeks gesprekken hier-
over De viering heeft als thema wat
is geloof en in hoeverre ontleen ik er
inspiratie en motivatie aan9 Alle be-
langstellenden zijn van harte welkom
om 10 30 uur m het NPB-gebouw,
Brugstiaat 15

BURGERLIJKE* "

Periode: 23 oktober-29 oktober.
GEBOREN:

Senta, dochter van Vossen, Ro-
nald H J en Noordijk, Gerarda M ,
Vincent Albeitus, zoon van Ruge-
bregt, Michiel H en Hermelmg, Nico-
lette P Merel, dochter van Keur
Pietei en Coivers Maria E
GEHUWD:

Disseldorp, Nicolaas J M en Jan-
sen, Hendnka M

OVERLEDEN:
Kruijt geb Van Soomeren, Susan-

na W , oud 86 jaar Van Roon, Demjs,
oud 92 jaar Kelder, Hendrik D , oud
84 jaar

Vrijwflfige Hulpverlening?

~~ 17373 l

3-4 november 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts Bait van Bergen, tel
19507
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B F J Bouman, tel
15600 en 15091
Veidere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden veistiekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel 12058,
Drenth, tel 13355, Fliennga, tel
12181, Zwerver, tel 12499
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A
van Kempen, tel 13073
WIJKVERPLEGING: vooi mforma-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige 023-313233
VERLOSKUNDIGE: mevr Chr
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel 02507-14437, b g g 023-
313233
DIERENARTS: mevr Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel 15847
POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel 023-319191
TAXI: telefoon 12600
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noordeistraat
l, telefoon 13459 b g g 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
900 tot 1000 uur, maandagavond-
van 7 00 tot 8 00 uur Verder volgens
afspiaak Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere mwonei van
.Zandvooit geldt, dat ei voor de aan-
vragei geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
vooi informatie advies en hulp. tel

17373 Op alle werkdagen van 10 30
tot 12 30 uur Schriftelijk postbus
100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL: Gemeenschapshuls
Louis Davidsstraat Eeiste en derde
woensdag van de maand van 17 30
tot 18 30 uur
VROUWEN TEGEN VERKRACH-
TING: telefonische hulpdienst in
Haailem Maandagmiddag van 14 00-
17 00 uui

KERK
DIENSTEN

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de paqina
MICRO S

Plaatsing is mogelijk m de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter
Sluittijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 171b6 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 2042 JM Zand-
voort
* Weekmedia Aalsmeer Dorpsstraat 8 Postbus 264 1430
AG Aalsmeer

* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie
O Badhoevense/Slotense Courant Zwanenburgse/Halfweg
be Courant Weekblad Ouaer-Arnstel Amslelveens Week
blad Uitnoornse Couranl De Ronde Vener Aalsmeerder
Courant Buitenveldertse Courant Diemer Couranl De Nreui
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Am
sterdams Stadsblad Nieuwsblad De Purmer Nieuwsblad
Oost Waterland De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Wees
per Muider Post en Almere Post
f4 80 per millimeter
Sluiltijd vrijdag 1600 uur

9 Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmalies m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
knjgbaar
* Voor brieven onder nummer wordt / 4 50 in rekeninq oe
bracht
* BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wora! aan de adverteerders buiten hel
verspreidingsbied een krant verstuurd hiervoor word! f 1 00
in rekening gebracht

Ie koop Buistnei CARA
VAN 5 d 6 peis Kompl
winlei en /omei voortent
Koolk Kachel Ringveiw
SUlüng bet tot juli 85
Vioagpi j 8000- Tel
2507-16017
Vooi u->oidehg SCHILDER
Wl'I eu BEIIANGWERK
De Boet
Iel 02507 15655 vooi
viijbhjvende piijsopgave
U kunt de/e wintei weet
BRUIN WORDEN m Zand-
vooit Noot d zonnebank
ƒ 7 50 pei 30 min ge
/ichtskanon ƒ 7 50 per 15
min of geef uzelf een
kuuitje kado 10 x ƒ 65 -
Vooi inf en afspraak Elly
v Stiaatcn Tel 02507-
18097 ook s avonds ge-
opend Tot 7iens

ZANDVOORT

WOONRUIMTE
AANGEBODEN

Gemeubileerd en gestof-
feerd, voor 1 a 2 pers

Gunstig gelegen, met c v
Vanaf heden tot 1 juni '85

Brieven onder nr Z805
bur van dit blad

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Eikend hovenier Vraag
offeito lel 020-999245

ALMONDLIIOEVE - An-
tiokboei dei ij Duizenden
biood- glaskasten eethoe-
ken en/ zondei tieielantij-
ni n luiken blaiikgrcnen
Spaans veel klem antiek
Almondeweg 2 Oegst-
geofal lel tijden ook
wüekend 10-22 uui Koop-
«i\ond Tel 071-172757
Gidt i s toiv fotodoc

* Te koop INDESIT AF-
WASMACHINE weinig ge-
bruikt ƒ 250 - Tel 14593
of 15235
* Gevr FLINKE HULP vr /
m v h zwaardere h h
wei k zoals ramen, deuren,
balkon enz l x p 2 weken
4 uur Loon p keer ƒ 50 -
Centr Zandvoort Tel
02507-12747
* Ik zou zo graag mijn kat
PINO terug willen Ik mis
hem zo het is een grijze
Pers Jolanda Klaver Tel
02507-12128, Lorentzstr
385
* T k a RODE RACEFIETS
met wiehennerskleding,
medium prijs n o t k Tel
15519
* Moderne witte el WAND-
KACHEL en smalle bijzet-
kachel 2 dbl herenkos-
tuums en colbert maat 56/
58 schilderij zonnebloe-
men 60x75 cm , ronde
glasplaat 0 80 cm Tel
02507-13807
* Te koop gevr LUXA-
FLEX maat 80 190 en 80
of 80 en 280 Tel 02507-
16522
* Te koop 01 ig LEREN
LAMMYJACK (nieuw) mt
48 ƒ 100 - zwarte winterjas
mt 48 als nieuw ƒ 75 - Tel
14643
* DUIKTEAM ZAND-
VOORT start nieuwe
SNORKEL- en DUIKEROP-
LEIDING bel voor ml
02507-17237 of 16968
* STRAATMAKER heeft
tijd om uw stiaatje of paad-
je op te hogen of te veian-
deien lage prijzen Goede
ref tel 02507-19593
* Heeft u zin om te ZIN-
GEN' ZAMOR' kan nog
nieuwe leden gebi uiken
Wij iep ledeie woensdag-
avond van 8 tot 10 30 m
Hotel Keur in de Zeesti aat
Komt u gerust eens kijken
of meedoen

G R A T I S

A D V E R T E N T I E S V O O R D E P A R T I C U L I E R
l en f i e ts kopi n ol verkopen? Bdiikstel of eindere

huisiddd te koop"1 Koitum dlleb w<it u in t ic p(jrti
culieie sector kwi j t wilt

Ook voor huishoudelijk pc rsontel

G i !>ruik bij lu t n Kullen vdn uw tekst de coupon
en voor iedere li ttu punt l-omma of ci j fer een vakje
La jt tussen ieder woord mint of komnu een vakje
vnj Sc hr i j f per reqel hele woorden of lettergrepen
7o ils het voorhei ld «ui ueeft

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN

Zandvoorts nieuwsblad

Ea
De Ie kst van uw yntis MICRU moet ui ter l i jk

maandag om 1 7 00 uur 11 ons bezit zijn voor plaatsing
m dezrl fde week op donderddg

Adies

Tf U fonn

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2041 JM Zandvoort

Pladts

DANSEN
Wij leren u dansen op een speciale
manier en in een gezellige sfeer.

NIEUW IN NEDERLAND!
Groepen vanaf 10 personen. U wordt
ingedeeld bij de u passende groep
voor beginners of gevorderden.
Maar nu komt het:
20.00 uur

20.15 uur
20.30 uur
21.00

21.30 uur
22.00 uur
22.30 uur

23.30-24.00 uur

kennismaking en
aperitief
cocktail
dansles
diner naar keuze en
dansdemonstratie
dansles
ijs of koffie
einde van de avond en
tevens gelegenheid
voor vrij dansen.
sluitingstijd.

Geheel verzorgd voor f 22.50 p.p.
per avond.

RESTAURANT LIDO
Boulevard Barnaart 10 - Zandvoort

Tel.02507-1 4301

* T k a MEISJESFIETS
45 - leren i ylaai zen mt 37
ƒ 10 - aquaiiumbak ƒ 20 -
poppenwagen ƒ 40 - gioot
schoolboid om op te han-
gen ƒ 10 - Tel 02507-
15585

* Leei KUNSTZWEMMEN
bij de Zeeschuimeis, meis-
jes van 6 7 en 8 ji met
zwemd -A kunnen mee-
doen Elke viijdagavond m
de Duinpan van 6-7 uui
kosten ƒ 15 - p mnd Spe-
ciale begmnei soul sus

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16 - Tel 02507 1 62 04
Zondags gesloten
Maandags geopend van 10 00 tot
18.00 uur.

Iets te vieren?-
Met een ZALMSCHOTEL of een
HORS D'OEUVRE van REUS heeft u
de beste keus.
NIEUW!
FLORIDA SALADE, fris en fruitig,
een heerlijke combinatie van verschillende
vruchten en Ocean sticks.
Een echte VISBURGER vindt u bij ons.
Ambachtelijk gemaakt, * .-«
deze week per stuk l «3U

P. Reus, uwtraitteuren visspecialist!

ONZE ZATERDAGREKLAME:

5 MOORKOPPEN

4 halen en maar...
betalen!!!

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

* Wegens kleiner wonen te
koop HUISRAAD, servies
en glaswerk, boeken, enz
Burg Engelbertsstraat 14
tel 02507-13133

Te huur klem VRIJ HUIS-
JE midden i h dorp voor l
a 2 pers , 500 - p maand,
excl gas licht, water br
ond m Z806, bur v d bl

Voetbal
Zondag Zandvoortmeeuwen - OSV
14 30 uur teriem Vondellaan
TZB - Spaarnevogels 14 30 uur, ter-

lem Kennemerweg
Zateidag Zandvoort '75 - Halfweg
14 30 uur, teriem bmnencircuit
Handbal
Zondag ZVM-dames - Concordia
Haarlem 12 35 uur. Sporthal Pelli-
kaan
ZVM-heren - Monnickendam 13 45
uur, Spoithal Pellikaan
Dinsdag 20 00 uur ZVM-heren - Her-
mes, Sporthal Pellikaan
Hockey
Zondag Zandvoort-heren - Weesp
14 15 uur, sportvelden Dumtjesveld
Basketbal
Zaterdag Lions-dames - Onze Gezel-
len, 18 00 uur, Pellikaanhal
Lions-heren - Flamingo's 20 10 uur,
Pellikaanhal
Zaalvoetbal
Vrijdag staan de volgende wedstnj
den op het programma Plaats van
handeling is de Zandvoortse Pelh-
kaanhal 18 00 uur Zandvoortmeeu-
wen 2 D jun - Score Advertismg
18 30 uur Zandvooitmeeuwen 28 jun
- RCH 3, 19 00 uur Zandvoortmeeu-
wen A jun -HBC2,19 SOuurNihotl
A jun - HBC, 20 35 uur TZB - Little
Lord vet , 21 20 uur Zandvoort Nooid
- Berbee, 22 05 uur Zandvoortmeeu
wen - HC/Snackhuis

WEEKEND: 3-4 november 198
HERVORMDE KERK, Ker
plein:
Zondag 10 00 uur ds. J.A v
Leeuwen Viering Heilig Avon l
maal Najaarszendingscollec
Crèche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10 00 uur dr M E. Bnn
man m m v. de karitonj Dan
dag en avondmaalsvierm
Tweede dienst van vier over h
boek Job Thema „De goed
beloond, de kwaden bestraft?"
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zaterdag 10 45 uur: dienst
Nieuw Unicum ds R Gaaikem
Zondag 10 00 uur viering vefo
zorgd door de oecumemscl it
werkgroep Exodus. u
Donderdag 20 00 uur gemeent)i|
avond o l v. mevr drs. A.A. in
Veld „Mozaiekeren". |ii
ROOMS-KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, GroÓ
Krocht:

BANKETBAKKERIJ
•-̂  MLSEIJSENER!

Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 12159 Deze week:

Kersen/
slagroomtaartje

-

6.25
Probeert u eens onze heerlijke
ROOMBOTERSPEKULAAS, ovenvers!
(Spekulaasjes, dikke brokken, gevuld spekulaas)

ledere zondag van 17.00 tot 18.00 uur:

HAPPY HOUR
in de

OASE BAR
DUS . . . 2 HALEN, 1 BETALEN

(bier, wijn en frisdranken)

Tot straks!
inde

Kosterstraat 9, Zandvoort
tel; 02507-15381

Zaterdag 19 00 uur E V met o
gel/samenzang. Zondag 08
uur stille viering Zondag 10.
uur E V. met orgel/samenzan
Thema „Zaligjij"
KERK VAN DE NAZARENER
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 09 30 uur zondag
school, bijbelgespreksgroepen
Zondag 10 30 uur. morgendien
ds J. Overdum
Zondag 19 00 uur avonddien
ds J Overdum, H A.
Woensdag 20 00 uur: bijee
komst celgroepen
NED. CHRISTELIJKE
MEENSCHAPSBOND
ledere veertien dagen same
komst. Maandag om 15 00 uu
tel • 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem Elswoud, zondag 9 30-11
uur Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21 25 uur idem
Inlichtingen R van Rongen, V;
Raephorststraat 36 te Haarler
tel 023-244553.

ir

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

jan koster
bouw-en
aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
tel. 02507 -120 13

TE HUUR GEVRAAGD
voor 4 a 5 maanden:

appartement
of zomerhuis

Tel. 1 26 16
na 19 30 uur

01717-3522

* VOLLEYBAL VER
SPORTING-OSS zoekt
nieuwe leden vooi seizoen
84-85, zowel semoien als

jeugd v a 8 ji in eompeti-
tieverband of lecieatief
tel ml 15556 en 16312
* Te koop aangeb OLD-
ENGL1SCH SHEEPDOG-
PUPS (Bobtails) 05995-
4544 .
* Te koop TEKENTAFEL
IIO foimaat ƒ 50 - en ski-
schoenen maat 42 ƒ 50 -
Tel 15240

BIJ

AAT
ARBOUW

DEZE WEEK:

Malse entrecôte

250 gram .. .6.95

Vlaamse likkepot

150gram ...2.25

Gevuld stokbrood

3.25

Haltestraat 12

Zandvoort

Tel. 1 26 16

REGENJASSEN
met uitritsbare voering
m beigeen marine

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt.

Bollenplantmandjes • Brassicol
Bollen plan tschopjes

Winterheide • Bloeiende violen
Beplanting voor winterbakken

Vaste planten • Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten

ooi

Jati
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9 n
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3 n
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LANGS DE VLOEDLIJN

Wij zijn zó dwaas, dat wij ons /
bekommeren om de mening van hen,
aan wie ons niets gelegen is.
Marie von Ebner-Eschenbach

(1330-1916)
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UBSIDIES SOCIALE INSTELLINGEN TER DISCUSSIE

!ollege voert een té
itringent subsidiebeleid

;n

t ZANDVOORT — De commis-
'm sleden van financiën hebben
veote moeite de voorstellen van
scl it college te volgen wanneer het

lat om de subsidies aan instel-
nt igen voor maatschappelijk
in ark en sociale zorg. Het stand-

mt van het college, en met na-
IK e dat van wethouder Flieringa,
ro Dat een stringent beleid ge-

>erd moet worden. Anders
; o opt het gierend uit de klauw,
8.<ant de centen interesseert die
0.' ensen geen blonde Mina, zij
anülen alleen maar helpen" on-

;rvond „kamerbreed" weer-
IR, and in de laatstgehouden com-

issievergadering financiën.
agDoor de Stichting Centrum voor
n. ijwillige hulpverlening was een yer-
;n ek ingediend om ƒ 16.000.- subsidie

ontvangen. Het betreft hier een ex-
oitatiesubsidie, alsmede een subsi-
e in de kosten van de training „des-

jmdigheidsbevordering". Het colle-
561 • is van mening dat gelet op de fi-

inciële stukken over 1983, de uit-
G ag van het ingediende bezwaar-

hrift tegen de 5% korting over 1984,
smede het streven van het college
nullijn te handhaven, de gevraag-

subsidieverhoging afgewezen
ent te worden.
Overwegend bezwaar van het colle-

Sint Nicolaas
arriveert
dit jaar per trein

ZANDVOpRT - Het tijdperk
van de „heiligen" is weer aange-
broken. Zondag 11 november
wordt Sint Maarten gevierd en
op zaterdag 17 november zal
Sint Nicolaas in Zandvoort arri-
yeren. De goedheiligman wordt
in Zandvoort verwacht met de
trein van 14.03 uur, waar hij, be-
halve door de jeugd, zal worden
opgewacht door de majorettes
en musici van Damiate. Met mu-
ziek voorop vertrekt de stoet
dan • via Stationsplein, Burge-
meester Engelbertsstraat, Kerk-
straat, Kerkplein naar het raad-
huis waar hij door burgemeester
Machielsen zal worden ontvan-
gen. Na de ontvangst gaat de
stoet via de Grote Krocht, Corn.

Slegerstraat, Louis Davids-
" straat, Haltestraat en Zeestraat
'naar het Stationsplein. Na deze
forse wandeling zal de grijze bis-
schop plaatsnemen in een bus
die hem naar Winkelcentrum
Nieuw Noord brengt waar hij
omstreeks 15.20 uur arriveert.
Sint Nicolaas besluit zijn dagje
Zandvoort dan in het oude
buurtcentrum 't Stekkie. Kinde-
ren zijn hartelijk welkom en ont-
vangen een kadootje. Deze mid-
dag duurt van 15.30-16.30 uur.
Kosten per kind ƒ l,-.

• WATER--,
LSTANDEN-I
ANDVOORT - De waterstanden
oor de komende week:

>atum
8 nov.
9 nov.
0 nov.
1 nov.
2 nov.
3 nov.
4 nov.
5 nov.

HW
02.54
03.30
04.02
04.30
05.14
06.00
06.39
07.35

LW
10.47
11.22
12.01
00.02
00.41
01.23
02.08
02.33

HW
15.03
15.34
16.10
16.48
17.26
18.06
18.52
19.48

LW
23.04
23.30

12.33
12.58
13.44
14.27
15.11

Vaanstanden:
onderdag 8 november 18.43 vm.

>pringtlj: vrijdag 9 november NAP +
20 cm.

L

ge is dat de ingediende begroting
voor 1985 beter dient te worden afge-
stemd op de werkelijke exploitatie-
cijfers van 1983.

Politiek beleid
Alle commissieleden waren echter

van oordeel dat gezien het gevoerde
overheidsbeleid (het dichtdraaien
van de geldkraan voor het weizij ns-
beleid) de gemeente die verantwoor-
ding op zich dient te nemen.

Speciaal Jan Termes miste in deze
redenering van het college de inhou-
delijke discussie. „De overheid be-
perkt, dan zul je toch een politieke
beslissing moeten nemen. Ik ben van
mening dat wij deze stichting steun
dienen te verlenen". Een mening die
door zowel PvdA (Aukema), Ankie
Joustra (WD) en Koning (Gemeen-
tebelangen), werd gedeeld. Richard
van As als plaatsvervangend CDA'er
voor Peter Ingwersen, wilde liever
zijn stem voorbehouden, doch alras
werd duidelijkd dat ook hij de me-
ning van de andere commissieleden
ondersteunde.

Door Ankie Joustra werd gesteld
„Waar zoveel mensen geheel vrijwil-
lig zoveel werk op zich nemen, waar
men geld nodig heeft om te zorgen
voor een adequate begeleiding van
de probleemgevallen in onze gemeen-
te, daar dienen wij toch steun te ver-
lenen".

Vinger aan de pols
Wethouder Flieringa wenste echter

(Advertentie)

Looiersgracht 38 amsterdam

tafel huur voor 'n week
f. 30,-

tijdelljk 2e tafel gratis
'9 voensdags f 2.50

Inl 020-24 90 38

Kerst-In-Team
zoekt vrijwilligers

ZANDVOORT - Het Kerst-In-
Team Zandvoort zoekt nog een aan-
tal vrijwilligers bij de organisatie van
de activiteiten die voor de kerstda-
gen op het programma staan. In het
bijzonder is er behoefte aan een assis-
tent kookster of kok en aan mensen
die willen helpen in de spelletjeszaal.
Maar ook op andere gebieden zijnr
nog mensen nodig, terwijl financiële
hulp meer dan welkom is.

Aangezien de Kerst-In dit jaar haar
eerste lustrum beleeft, is men van
plan het geheel een extra feestelijk

•tintje te geven. Naast de traditionele
samenzang geeft ook de Zandvoortse
Operette Vereniging acte de présen-
ce. Verder is het de bedoeling een
aantal beroemde artiesten uit te no-
digen.

In de spelletjeszaal zullen onder
meer de klaverjassers en de bridgers
aan hun trekken komen. Bovendien
is er gelegenheid om gezellig samen
kerststukjes te maken.

Vrijwilligers voor het Kerst-In-
Team kunnen zich melden bij me-
vrouw De Leeuw, Wilhelminaweg 7,
tel. 92507-17436. Men kan ook een fi-
nancièle bijdrage leveren op giro-
nummer 1125908 ten name van de
penningmeester van de Kerst-In
Zandvoort.

Kotter vastgelopen
op eerste bank

ZANDVOORT - De kotter Wierin-
gen 138 kwam maandagavond 5 no-
vember tijdens laag water vast te zit-
ten op de eerste bank. De politie
werd van deze stranding op de hoog-
te gesteld. Omdat via Radio Scheve-
ningen geen averij werd gemeld,
werd aangenomen dat het vissers-
scheepje met hoogwater wel weer vrij
zou komen.

Inderdaad is het 's nachts vertrok-
ken, want nieuwsgierigen die dins-
dagmorgen een kijkje wilden nemen
zagen slechts een verlaten strand.

(Advertentie)

AZIJNMAN
als het om uw

ogen gaat
voor brillen &
kontaktlcnzen

Amsterdam
Fr. v. Mierisstraat 115. 731794
Kinkerstraat 131, 182102
St. Antoniesbreestr. 140, 226718

(bij de Nieuwmarkt)

Landsmeer
Nieuwe Gouw 4, (02908) 5098

Winkelcentrum Landsmeer '

niet te zwichten voor de argumenten
van de commissieleden. „Dit agenda-
punt is uitgebreid aan de orde ge-
weest in het college. Wij zijn van me-
ning dat deze mensen goed werk
doen en dat wij hen zoveel mogelijk
moeten steunen. Ze maken er echter
een goedwillende warwinkel van
wanneer het gaat om de cijfertjes.
Het is verstandiger hen aan de krap-
pe kant te houden, dan kun je de vin-
ger aan de pols houden. Gaat het
niet, komt men geld tekort en men
komt tijdig bij ons, dan kan bezien
worden wat en waar wij kunnen hel-
pen. Geef je hen nu het gevraagde be-
drag dan ben ik bang dat het binnen
de kortste keren op is en dat wij toch
nog moeten bijspringen".

Een motivatie waar de commissie-
leden duidelijk moeite mee hadden.
„Een negatieve benadering" aldus
Aukema die de wethouder erop wees
dat het de taak van de afdeling flnan-
cién is de hulpverleners te wijzen op
de lacune's in hun begroting.

Jaap Koning en Ankie Joustra
drongen eveneens aan op verlenen
van de gevraagde subsidie, desnoods
met een financiële begeleiding.

Dit bleek echer niet de taak van de-
ze afdeling te zijn. Hoewel wethouder
Flieringa duidelijk de „vinger op de
kas" wenst te houden, zoals Koning
het uitdrukte, werd besloten dat de
ingediende begroting van de stich-
ting nog eens door de raadsleden zal
worden bestudeerd, alvorens een be-
sluit te nemen. Wanneer de raad
overgaat tot verlening van het ge-
vraagde bedrag van zestienduizend
gulden, dan zal de wethouder zich
hiertegen niet verzetten. Het hoofd
van de afdeling financiën, de heer
Van den Heuvel, liet zuchtend weten
naar de benodigde ruimte in de be-
groting te zoeken.

Op Allerheiligen 1984 was het goed toeven in de zon.

Toch nog even
ZANDVOORT - Geen Pasen, geen Pinksteren, maar op Allerheiligen, dat wil zeggen op l novem-

ber 1984 werd deze zonnige foto gemaakt. Temperaturen van rond de 18° Celsius die de mensen
deed besluiten toch nog even een terrasje te pikken op de boulevard in Zandvoort, en het kon nog.

Dit in tegenstelling tot de afgelopen zomer toen de lage temperaturen en veelal harde wind
dezelfde terrasjes tot een onherbergzaam stukje Zandvoort maakten.

Meestal is het in deze periode met het mooie najaarsweer gedaan en is er sprake van een
weersverslechtering. Vier jaar geleden maakten wij op dezelfde datum, begin november, al kennis
met koning winter. In het zuiden vroor het op 4 november 10 graden, terwijl er op 7 november
langdurig sneeuw viel boven de grote rivieren.

Herhaaldelijk wordt gesproken van een verschuiving van de seizoenen, als dit betekent dat in
november, december en januari regelmatig temperaturen gaan heersen van rond de twintig graden
Celius, dan zal overwogen dienen te worden ook het „seizoen" te verplaatsen. Dus 's winters de
pachters op het strand en zomers naar de wintersport. Voorlopig is het echter nog lang zo ver niet
en geniet iedereen van de „bijna zomerse temperaturen".

Hoofdinspecteur dient toch bezwaarschrift
in tegen bouw Slokkerwoningen

ZANDVOORT - Zoals reeds
door het college van b en w van
Zandvoort werd verwacht is deze
week door dr. Copier, hoofdin-
specteur-directeur van de Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne
van Noord-Holland, een be-
zwaarschrift ingediend tegen de
bouw van de drieëndertig Slok-
kerwoningen aan de Van Len-
nepweg.

Tegen de bouw van het projekt
De Schelp zal geen bezwaar-
schrift. worden ingediend omdat
dit projekt verder van het circuit
is verwijderd.

Uit één en ander blijkt duidelijk
dat dr. Copier zijn bezwaren van ge-
luidhinder richt tegen het circuit en
met name tegen de stelling van Ge-

Oudere
automobiliste rijdt
krasse fietser omver

ZANDVOORT — Een Amsterdam-
se automobiliste (66) heeft zich op
vrijdag 2 november duidelijk verke-
ken in de snelheid waarmee een 90-
jarige Zandvporter kwam aanfietsen.
De vrouw wilde vanaf de Koningin-
neweg de Haarlemmerstraat inrijden
en probeerde achter de fietser langs
te gaan. Zij raakte daarbij de achter-
kant van de fiets van de Zandvoorter.
De man kwam door de aanrijding ten
val en liep daarbij enkele schaafwon-
den op, maar ondervond verder geen
noemenswaardig letsel. De flets was
total loss en de auto had slechts lich-
te schade.

deputeerde Staten geen spéciale ont-
heffing te verlenen voor de Grand
Prix. De overige races die momenteel
op het circuit worden gehouden vol-
doen wel aan de wet geluidhinder, of
er kunnen maatregelen genomen
worden dat zij hier binnenkort geheel
aan voldoen. Dit vergt echter bepaal-
de investeringen die de Cenav moei-
lijk waar kan maken wanneer haar
grootste bron van inkomsten, na-
menlijk de Grand Prix, na 1988 niet
meer in Zandvoort verreden mag
worden.

Omdat in 1988 volgens Gedepu-
teerde Staten alle races aan de wet
geluidhinder moeten voldoen, heeft
men, vooruitlopende op deze situa-
tie, nu reeds toestemming verleend
voor alle woningbouwprojekten die
Zandvoort in voorbereiding heeft, om
vertraging in de uitvoering hiervan te
voorkomen.

Een toestemming die door dr. Co-
pier nu op losse schroeven is komen
te staan. Wél is het zo dat zo lang er
geen besluit genomen is over dit be-
zwaarschrift door de gemeente Zand-
voort gebouwd kan worden. De be-
sluitvorming over het bezwaarschrift
kan nog wel enkele maanden aan-
houden, en in die periode kan er wel
gebouw worden. Dit is onder andere
ook gebeurd bij het Klimop-projekt
in de Lijsterstraat, doch toen zagen
de zaken er wat zonniger uit. De toen
aangevoerde bezwaren wogen aan-
merkelijk
lichter dan die van de regionaal
hoofdinspecteur van de volksgezond-
heid voor de milieuhygiëne.

tien dagen zal doen. Ik zou dit zelfs
nog twee jaar later kunnen doen,
maar dat zou bijzonder onelegant
zijn. De termijn van veertien dagen
heb ik genoemd, maar óf ik het ver-
zoek ook indien, is afhankelijk van de
besprekingen". Wethouder Jongsma
wenst over de onderhandelingen mo-
menteel geen mededelingen te doen.
„De zaak is in een te primair sta-
dium".

Een schorsingsverzoek betekent
namelijk dat er definitief niet ge-
bouwd kan worden totdat een uit-

spraak over het bezwaarschrift be-
kend is. Een uitspraak waartegen
door één der partijen nog beroep mo-
gelijk is bij de Kroon. Met andere
woorden dan ligt de bouw stil voor
onbepaalde tijd, misschien jaren.

Momenteel worden door het colle-
gé, de Cenav en Milieuhygiëne be-
sprekingen gevoerd een schorsings-
verzoek te voorkomen. Centraal hier-
bij staat hoe de overige races op het
circuit op zo kort mogelijke termijn
aan de normen van de wet geluidhin-
der kunnen voldoen. Binnen veertien
dagen (op 15 november vervalt de hy-
potheekgarantie van de meeste voor-
lopige kopers) hoopt men deze be-
sprekingen te hebben afgerond.

Schorsing
Door dr. Copier wordt gezegd: „Ik

heb in mijn bezwaarschrift zelf ge-
zegd dat ik, wanneer ik tot een sehor-
singsverzoek overga, dit binnen veer-

Koninklijke onderscheiding
voor nestor van autosport

ZANDVOORT - De burgemeester van Zandvoort heeft de heer
J.B.Th. Hugenholtz te Bentveld de versierselen uitgereikt behorende
bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zulks ter
gelegenheid van het bereiken van diens 70-jarige leeftijd op 31 oktober
1984.

De heer Hugenholtz is bijna 25 jaar directeur geweest van de Stich-
ting Touring Zandvoort. Zijn functie als zodanig was drieledig: de
bevordering van het toerisme (VW-werkzaamheden); het directeur-
schap van het circuit en de exploitatie en het beheer van de gemeente-
lijke sportvelden.

Het aanvaarden van het directeurschap van „Touring Zandvoort"
begin 1949 was voor betrokkene een uitdaging. De functie was nieuw en
het circuit genoot nog nauwelijks bekendheid. Door zijn kennis van
zaken, zijn organisatorisch talent en goede internationale contacten
bracht hij de exploitatie van het circuit tot snelle omwikkeling. De
heer Hugenholtz kan als pionier van de Nederlandse autorensport wor-
den beschouwd. In 1936 richtte hij de Nederlandse Automobiel Race
Club op, de voorloper van de NAV (De Nederlandse Autorensport Ver-
eniging), aangesloten bij de KNAF (KNAC Nationale Autosport Fede-
ratle). Vooral de veiligheid van het autocircuit heeft de bijzondere aan-
dacht van betrokkene gehad.

Door zijn grote deskundigheid terzake geniet hij ook in het buiten-
land aanzien als expert op dit terrein. Zo werd zijn advies ingewonnen
bij o.m. de bouw van circuits in Finland, Australië, Zuid-Afrika en Ja-
pan. De heer Hugenholtz is erelid van de AICP (Association Internatio-
nale de Circuits Permanents). Betrokkene is verder nog redacteur van
het maandblad „Het Automobiel".

Beraad Strandschap
over bestaansrecht

ZANDVOORT - De leden van
het bestuur van het Strand-
schap, vertegenwoordigers van
de gemeenteraden uit Amster-
dam, Haarlem, Zandvoort, mi-
nisterie van binnenlandse zaken
en sociale zaken onder voorzit-
terschap van burgemeester Ma-
chielsen van Zandvoort is ge-
vraagd zich te beraden over de
plaats en functie van het Strand-
schap in de huidige maatschap-
pij-

Een vraag die met verbazing
door deze vertegenwoordigers
werd ontvangen, hoewel dit dui-
delijk op de agenda was vermeld.

Het Strandschap Zandvoort werd
opgericht in oktober 1946 en ver-
kreeg op 27 november 1946 de goed-
keuring van gedeputeerde staten.
Destijds was het Strandschap een
toonbeeld van een vooruitziend rege-
ren, doch de tijd heeft de doelstellin-
gen van het schap wel achterhaald.
In de gemeenteraad werden eind
1983 vragen gesteld over de functie
en positie van het schap. De doelstel-
ling „het behartigen van de belangen
op het gebied van orde, zedelijkheid
en gezondheid" lijkt uit de tijd. „Het
schap dat een vergoeding van de ge-
meente Zandvoort ontvangt van
ƒ31.790.- zou misschien beter opge-
heven kunnen worden", zo was de
suggestie.

gen waren al terug gebracht van twee
naar éénmaal per jaar, en men is van
mening dat men wel degelijk invloed

uitoefent op het wel en wee van het
Zandvoortse strandleven. „Mis-
schien dat wij de regelingen zouden
moeten aanpassen aan de huidige si-
tuatie en werkwijze", constateerde
een andere vertegenwoordiger.

Besloten werd dat alle vertegen-
woordigers zich met de „mandaten"
over deze kwestie zullen beraden,
waarna men in de vergadering van
november 1985 hierop terug kan ko-
men. Over het voortbestaan van het
schap wordt dus pas in 1985 beslist.

[Laatste nieuws
DEN HAAG - Door het CDA-twce-

dekamerlid Van Vlijmen waren aan
minister Winsemius vragen gesteld
over de beslissing van Gedeputeerde
Staten van Noord-Hollancl ten aan-
zicn van het verlenen van een ver-
klaring van geen bezwaar voor \vo-
ningbouwplannen in Zandvoort en
het besluit geen speciale ontheffing
te verlenen voor de Grand Prix.

De minister heeft nu geantwoord
dat hij de mening van GS niet deelt.
De heer Winsemius is van mening
dat niet vooruitgelopen kan worden
met woningsbouwplanncn op een si-
tuatie die in Zandvoort in 1988 mo-
gclijkerwijs zou kunnen ontstaan.

Plannen Kop
van Lennepweg
worden openbaar

ZANDVOORT - De inzichten met
betrekking tot de toekomstige piano-
logische ontwikkeling van het gebied
rond de „Kop van Lennep" hebben
dermate vaste vormen aangenomen
dat het college de tijd rijp acht deze
in de openbaarheid te brengen.

Door de voorzitter van de raads-
commissie Algemene Zaken en
Ruimtelijke Ordening (de heer Ma-
chielsen) wordt voorgesteld deze ma-
terie te behandelen in de eerstvolgen-
de commissievergadering die op 14
november wordt gehouden.

Voor deze vergadering die om 20.00
uur begint worden ook uitgenodigd
raadsleden die geen deel van deze
commissie uitmaken. Het ligt in de
bedoeling het oordeel van de raadsle-
den te vragen en de te volgen proce-
dure verder uit te stippelen.

(Advertentie)

LET OPI
KNALPRUZEN'
AKTIE-VERKOOP
DAMESMODE

, Grote Krocht 19'

Practisch
onuitvoerbaar

ZANDVOORT - De inwoners van
Zandvoort zullen in de toekomst hun
gasrekemng en de heffing voor afval-
stoffen en de noolafvoerrechten
slechts in maandelijkse termijnen
kunnen voldoen.

GEEN HEFFING
INEENS

Door de afdeling financiën van de
gemeente is onderzocht of op de wens
van de raadsleden, diegene die één-
maal per jaar het totaalbedrag wil
betalen, een overeenkomstig aan-
slagbiljet te zenden, kon worden m-
gegaan. Gebleken is echter dat aan
dit verzoek niet voldaan kan worden
omdat dit praktisch onuitvoerbaar
is. „Het kan niet op die wijze door de
computer worden verwerkt", aldus
de heer De Koning van deze afdeling.

Onuitvoerbaar, dus niet mogelijk,
is de conclusie Iedereen zal dus
maandelijks tot betaling moeten
overgaan.

Uw krant niet

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

Verbazing

Door de diverse vertegenwoordi-
gers werd uitermate verbaasd gerea-
geerd op dit agendapunt. „Ik heb
toch niet het gevoel gehad dat wij
hier al die jaren voor joker hebben ge-
zeten", zo verwoordde de vertegen-
woordiger van het ministerie van
economische zaken de gevoelens van
anderen.

Bovendien is binnen het schap al
veel gesleuteld aan een andere werk-
wijze, het Strandschap werd uitge-
breid met vertegenwoordigers uit al-
Ie belanghebbenden van het strand,
pachters, vishandelaren, politie, wa-
tersportvereniging etc. Vergaderin-
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de abonnementenafdeling 020-5623066.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal / 9.95, halfjaar / 18.25, jaar / 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad / \
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fAMlLlEBÉRlCHTEN

De \ü<_ b l i j k e n \ in \ i luidschap tn genegenheid die
ik / tmel peisoonli jk iK sehuftel i jk moeht onUan-
gin na het u \ c i l i j d e n van mi jn gel iefde man

Henk

hebben mi j \ e ( l s teun e n Hoost gtgeven

Dat / o v e l i n hem di I uilste I L I hebben bev\e/en
heeft mi] diep ontnuid
Ik ben u l u e i v )oi e i g d mkb i u

Lies v in di i Sn ie -Pauwi l s

Zand\ooit novembei 1984

Vooi di h u t i l i j k i b l i j k e n v in m e d e l e v e n dn w i j
\an u mochtt n ontv m^i n n i h e t hei tig i in \ an
miin hmsgdiott m on/i i l i e i b i u v n e n d i n

Loes Lagers

bi tui t , in \uj u on/( op ic el i te cl ui k

In h( l bi j /ondc i 411! 011/1 cl ink uit na u /ustei L
de Bc e i c n /usti l l G Sn i jde i s ( v o o i m i h g Huls-
nnnhof ) en li iding en pi i som L! van Huis in de
Duim n

Uit i l l t t n umi
I F van I oo

H ui km novLinbu l ' )S4

Nog v n j o n v e i v v leht is v \n ons heengegaan onze
he\i vade i L, iootvadei en oveigiootvadei

Jan Jacob \an der Mije
\ \c_duuruun \ m Aientje Haimma Bleu-
mink

op de leef t i jd v a n <)J ja u

Uit a l l e ) n lam
kindcien kleinkmdeien
en aeh te ik lemkinde ien

Zandvooit *> noumbci 1984
Conespondentie-adies J M van Ba\elgem Const
Hu>gensstiaat 5 2041 NL Zandvooit

Vadei ligt opgehaald in de iou\vkamet van Huis
m het Kostveiloien Buig Navvijnlaan l te Zand-
vooit Bevock dondei d jg 8 novembet van 19 00 tot
20 00 uut

De teiaaidebestelhng /al plaats vinden op v t i jdag
9 novembet om 12 00 uui op de algemene begraaf-
plaats Tollensstiaat te Zand\ooit

Gelegenheid tot condoleien na de begiafems in de
onUangkamei van de begiaafplaats

Vettiek van Huis m het Kostveiloien om 11 30
uut

Wil je vóoïr vrouw of kind
EEN NUTTIG KADO

Enige en algemene kennisgeving

Btdioefd maai met giote dankbaarheid in ons hait
vooi alles wat a] vooi ons is geweest en betekend
heeft geven wij u kennis, dat op 25 oktobei van ons
is heengegaan onze moeder en oma

Susanne Catharina
van der Eyken-Sweinsbergen

(Oomstee)

op de leeftijd van 82 jaar

Uit allei naam
L A Lauteibach-van der Ejken

Zandvooit 30 oktober 1984
Huis in het Kostverloien

De teiaaidebestelhng heeft in besloten kring
plaatsgevonden

t

Geheel onvei wacht oveileed op l november tijdens
haai vakantie in Spanje onze lieve moedei en oma

Aletta Elisabeth (Lettie)
Emous-de Vries
weduwe van Jan Emous

op de leeftijd van 78 jaai

Wij zullen haar blijven hennneien als een lieve
zorgzame en levenslustige moedei en oma

C Ouv\eikeik-Emous
J Ouwerkei k
R Sels-Emous
W Sels
en kleinkinderen

ZANDVOORT ô no\embei 1984
Oosterpaiksliaat 69
Coi respondentie-adi es
J Ouwcikeik
Kameilmgh Onnesstraat 30
2041 CC Zandvooit

De crematie /al m familiekring plaatsvinden

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

STAM
FASHION

KADO ARTIKELEN
vindt u bij
STAM

Haltastraat 10
Zandvooit.

Gchéla w«»k g*op«nd
van 10.00 tot 11.00 uur.

Vrijdag koop'avond.

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvooit

Telefoon 15186

DE HAARLEMS HARMONIEKAPEL
heeft plaats voor een

DRUMMER
Drumstel aanwezig

Tevens liggen er nog diverse andere
instrumenten op een bespeler te wachten.
Inlichtingen • 023 - 24 42 94 of 023- 37 35 56

Zo kunnen bomen in het landschap staan
m volle rust en helemaal compleet
zo is ze ook die ochtend doodgegaan
en nooit vergeet ik wat ze voor ons deed

(Toon Hermans „Moeder")

Ans Weller-Teunisse

(geboien 30 maart 1915)
On?e moeder („Noem ) hield van het leven
Ze heeft er in vrede afscheid van genomen

Annehes
Will
Erin
Stephen
Joke
Floortje

Roland
Djoewie
Sjoerd
Hellen

H M Weller

2042 VS Zandvoort, 6 november 1984
Correspondentie-adres S P Weller, Van Ostade-
straat 8

De eucharistieviering heeft plaats op vrijdag 9 no-
vember a s om 12 30 uur m de parochiekerk St
Agatha te Zandvoort waarna om 13 45 uur de ter-
aardebestelhng in het familiegraf op de algemene
begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort

Moeder ligt m het mortuarium van Zuiderhout te
Haarlem alwaar geen bezoek

' Koop dan Bén :/ï ;:

fiets Versteege
Haltestraat 31

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
D AG en NACHT bereikbaar

Tel.02507- 17244/ 12137 /13278

eia

^ ^^mr "̂ ^ -̂ -^^^ - w -^^^ î̂

SOyaar
Bakker Balk
op de Hogeweg
Dit jubileum willen wij
samen met u vieren.

donderdag 8 november
FEESTDAG IN DE WINKEL!
Deze dag

4 MOORKOPPEN A _
voor ^B •

Tevens voor iedere klant
een leuke verrassing.
Vrijdag 9 november

kuntueenSCHARREKOP

kunt u een APPELTAARTJE

kuntueenONTBIJTKOEK

Zaterdag 10 november

ROS. een ROOMBOTER-AMANDELSTAAF
kosteenHALFPONDSPEKULAAS . ftn

géén 4.85 maar laöU

Natuurlijk zijn al deze produkten gebakken door uw ECHTE BAKKER BALK,
met een zorg en toewijding die alleen een Echte Bakker eraan kan geven.
Vanaf donderdag ligt er een groot krentenbrood in de winkel dat zaterdag-
middag wordt gewogen.

Wij stellen 5 prijzen van 100.- beschikbaar voor de 5 best geraden
inzendingen.

Kollektie winter 1984 aanvang vrijdag

9 NOVEMBER 10.00 uur

GROTE MERKEN - KLEINE PRIJZEN
ZfiJL'dJU

Enige voorbeelden

, van 3.10 kopen voor d£u l U

, van 6.40 kopen voor 4>«f O

, van 2.50 kopen voor

géén 6.00 maar

Hierlangs afknippen

Het krentenbrood weegt gram.

Naam: ............................... Voornaam:

Straat: ............................. Telefoon:

Woonplaats1

Inleveren bij

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 - Zandvoort

Japon

Deux Pièces

Jumper

en nog honderden andere koopjes
GROTE KROCHT 19

Openingstijden di. t/m za. 10.00-17.00 uur.



GOUDS MODEL CA. 20 CM LANG

OKAY FIRE
OPEN HAARD
BLOKKEN LADY COMOTRT

DAMES VERBAND
ROLLEN
ST NICOLAAS
INPAKPAPIER

Brandduur ca. 2 uur
dus voor lekker lang
warmteplezier

Nu alvast kopen
voor de donkere dagen PANTALON KOUSJES

40 den
modekleuren

neem nu mee, straks
grijpt u misschien mismet dubbele hechtstrip,

dat geeft zekerheid

STOKBROOD
elke nacht vers

voor u geïmporteerd "
GROOT FORMAAT 250 gr

voorkom winterhanden want Atrix
helpt tegen kloofjes, droge,-en
ruwe handen.

KINDERFIETS
het wasmiddel dat bij 30°zelfs nog
schoon wast Speciaal voor u uit
het buitenland geimpo'rteerd,
anders kan het niet zo goedkoop '

in "OMA" MODEL voorde
leeftijd van 7 tot 12 jaar, in
hardstikke leuke kleuren zoals
rood, bleu, zwart, wit en pink
GEEN.208; MAAR

goed voor alle wasautomaten

<*£«3

RETUWE
APPELMOES i

ROODMERK
KWALITEIT

niet voor niets gaan
steeds meer klanten

over op deze uitmuntende
kwaliteitNIERSTEINER

GUTES DOMTHAL
een kwaliteit waar u niet

omheen kunt
POT 370 M L

A.J.P. SOEPEN
groente-kip of tomaat

ERUGOUDKUIPJE
SMEERKAASeen Duitse klassewijn voor een

ongekend LAGE PRIJS'
sprankelend fris en fruitig.

kenners halen
het met kratten tegelijk

het beste alternatief
nu de augurken zo duur zijn

3 DE RUYTER

LIGA ï mUIIH K REMV
KINDER- % SMULROLLEN ^ PANEER-
VOEDING 3

ook u bent er groot
mee geworden
pak 175 gram

de naam zegt het al,
elke smulrol weegt 75 gr

en zit vol lekkere groenten,
taugeh en stukjes vlees

E MEEL I
•̂  ( van bekende fabriek ) "̂ 3

~ pak 150 gram -^

DOYVIS
DORREL-

KROEPDEK
gemengde samenstelling
dus voor ieder z'n smaak

HELLEMA
AMANDEL SPEGDLAAS
boordevol lekkere kruiden PAK
en met echt amandel strooisel 250
Banketbakkers kwaliteit GRAM

RIEDEL ~"3 zo gezellig op tafel
~£ DUBBELDRANK ^ «"'«"*« op dejjoterham^

m exotische vorm ~^q groot
TROPICALCOCKTAIL"-«q pak

LITER ^ ^3 200 gr
PAK

'S
een candy bar met caramel
vulling, gepofte rijst en
heerlijke melkchocolade

PAK a

goede

GEBRUIKTE
MUZSEK-

INSTRUMENTEiy,
GELUiDS-

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 56 11

ifi,1*' iw:VJ''..'-''ij..iV''-',' /V* St?'••'•'i*ïliv$i • (••<VJU

PIANO VALS,
f̂ S^S^» !̂?!'̂ ;'*-'*'.;:'";;;

STUK of VUIL?
'

Ganter met
de AKTIV-zoo!!

lielccf het nieuwe
loopgevoel Comforlabcl
en al incrcnd iegelijk

TT A \(
1 /^'V
SPECIAAL BJ-.O nu 63

«FS •;,?«'»*

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTiKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraatl
Zandvoort ''

Tel 02507 -1 61 23J

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

Dorpsplein 2

Dagelijks inbreng van
goederen

IN- en VERKOOP

Verhuur, tafels stoelen,
porselein, enz , enz

Tel. 02507-12164-13713
WATERDRINKER

HiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiinmiimiiiiiiiiiiL

! FOTO QUELLE j
i Compleet foto/f i lm |
: assortiment voordelig =
: afdrukken en =
= ontwikkelen =
= DROGISTERIJ i
l MOERENBURG §
\ Haltestraat 8 |
\ Zandvoort 5
ïmiiiMiiiniiimiimMiiiiiiimiiiiiiiiii-f?

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Halteslraatl
Zandvoort

Tel 02507 -1 61 23

GEDIPLOMEERD

KOMT AAN HUIS

OoA 's avonds

Tel. 02507 -1 96 32

ra. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal.

ScheJpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 2518
Deskundig Qdvies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

IJssalon Pico Bello
Elke zondag geopend

tot 18.00 uur.

Heerlijke ijstaarten
uit eigen keuken om mee te nemen.

Kerkplein 1

jan koster
bouw- en
aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

zeestraat 40 / 2042 Ie Zandvoort
tel.02507-1 2013

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz

Inlichtingen

J. Smit- Tel. 02507- 1 88 12 / 1 5705

LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-IMSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(P. Koper)

02507 -1 82 25
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HTJESAUTO'S VOOR
OP Z'N SMALST.

voor de vrije tijd een heel zuinige, handige,
ruime en comfortabele auto is.

Wilt u weten hoe Volkswagen de
maximale efficiency ook voor uw vrachtjes-
vervoer kan realiseren, stap dan naar de
dealer voor Volkswagen bedrijfswagens.

Hij staat met een grote keus aan
Volkswagen vrachtjesauto's voor u klaar.

Belt u voor het dichtstbijzijnde
dealeradres: (033) 94 92 85.

Speciaal voor het efficiënte Voor een wagenpark dat niet
vervoer van kleine vrachtjes naar adressen door te veel of door te weinig auto's wordt
aan smalle grachten, straten, stegen bezet Dat maatwerk in de vervoers-
en B-wegen ontwikkelde Volkswagen een capaciteit is het uitgangspunt voor maxi-
breed programma lichte bedrijfswagens. male vervoersefficiency.

Daarmee kan elke ondernemer En voor minimale exploitatiekos-
de capaciteit van zijn vrachtjesvervoer op ten. Waarbij bovendien komt, dat
maat invullen. Met auto's die niet te klein een vrachtjesauto van Volkswagen
en niet te groot zijn. niet alleen in de werktijd maar ook

AUTO STRIJDER BV Burg. Van Alphenstraat 102 - Zandvoort

De Volkswagen Polo Van. De kleinste Volks- De Volkswagen Goll' Van. De befaamde half-
wagen bedrijfswagen die binnenkort leverbaar tonner. Leverbaar met verschillende benzine-
is. Va. f 11.250,-* en dieselmotoren. Va. f 14.940,-*

De Volkswagen Caddy. Leverbaar als pick-up, De Volkswagen Passat Variant Van. Met een
met een canvas of met een kunststof huif. forse laadruimte die toegankelijk is via de
Verkrijgbaar met een benzine- of een diesel- achterklep en de beide achterportieren,
motor. Va. f 15.805,-* Verkrijgbaar met verschillende benzine- en

dieselmotoren. Va. f 18.970,- *

VOLKSWAGEKBEROEPS IN VERVOER.
* Prijzen zijn vrijblijvend, af Leusden exclusief 19% BTW.*

'$®Èm

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG 117
ZANDVOORT:

HILLEGOM: HOOFDSTRAAT83 - LISSE: BLOKHUIS18 let op t ons filiaal Botennarkt 8O
is de GEHELE WEEK GEOPEND!

AART VEER
GROENTEN en FRUIT

Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. l 44 04
Vrijdag en zaterdag:

HEERLIJK ZOETE

CLEMENTINES heel kilo
HOLLANDSE

GOLDEN DELICIOUS heei

VERS GESNEDEN

SOEPGROENTEN
extra gevuld, % pond

Maandag en dinsdag:
UIT H ET V AT

ZUURKOOL héél pond

2.50
0.98

1.49

0.49

MODELAARZEN
te kust en te keur

VELE MODELLEN EN KLEUREN
ECHT LEDER

bij

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20b
P. S. De nieuwe Helioform laarzen zijn ook

weer verkrijgbaar (div. kuitwijdten)

Voor boeketten en stukken
Laat Erica
de mooiste bloemen plukken.

|\ BLOEMENMAGAZIJN

)„ Erica"
GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

Altijd snel en
schoner!

/6oK^

stoPP^tie

uW
rep3adresy

Uw hulp
voor het

'chemisch,
reinigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

^B stomerij/dry cleaning ̂  ̂Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bloemendaal: Bloemendaalseweg 23:

A
Haarlem: Jan Gijzenkade 163

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A • Zandvoort - Tel. 1 51 86

TE KOOP GEVRAAGD:

HUIS MET TUIN
totplm. f 150.000.-.

Oud en opknappen geen
bezwaar.
Tevens

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD

Brieven onder nr. Z 810
aan bureau van dit blad.

TE KOOP:
groot

WOONHUIS
aan de Hoguweg.

Geschikt voor kamer-
veihuur, praktijkwoning
of dubbele bewoning.

Totaal 800 m3.
Leeg te aanvaarden.

Vraagprijs f 225.000.-
Brieven onder nr. Z809

bur. v. d. blad.
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54. Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per hall jaar, ƒ 34 50 per jaar.
Voor postabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. lel. 02507-17166. Postbus 26.
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 1300-16.00 uur. dinsdag
van 1000-1300 en 1400-1600- uur,
woensdag van 0900-11.00 uur. donder-
dag van 10.00-12.00 en 13 00-17 00 uur.,
vnjdag 09.00-12 00 uur.

Krint niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bal-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.
Redactie Dick Piet (chef), Margreet
Ates

r-

interklaas en
erstaktie
Door de Federatie Handelsvereni-
ig Hanze wordt ook dit jaar een
|rst- en Sint Nicolaasactie gehou-
n, waarbij iedere klant recht heeft
een prijs. Het systeem is vrij een-

udig. Bij aankoop van artikelen bij
n der deelnemende winkeliers ont-
ngt men bonnen met waardepun-
n. Een bepaald aantal punten geeft
|cht op een prijs die door de klant

nog nader vast te stellen data kan
[ilen bij Hotel Faber, ingang Ver-
pgde Haltestraat. Hier zullen tafels
let geschenken zijn uitgestald. Voor
hvoorbeeld 100-200 punten is een ta-

met pakjes ingericht; van 200-300
linten een andere etc. etc. Voor de-
;ne die m Zandvoort al zijn ge-
henken koopt betekent dit gratis
bschenken. Veel punten geeft recht
> een groot geschenk, minder op
'n kleiner.

Trouwen.,in stijl
ZANDVOORT - Aankomende
htparen kunnen gerust zijn. De hu-
elijksvoltrekking in het raadhuis
bn Zandvoort zal in stijl geschieden,
|amelijk door een ambtenaar in to-
i.
Aukema (PvdA) is dan wel van me-
ng dat een ambtenaar „in een keu-

donkerblauw costuum" net zo
etjes oogt, en dat het veel meer aan-
omt op de speech van de man, de
verige commissieleden en de wét-
ouder hangen meer aan „decorum".
Daarom kunnen de raadsleden een

oorstel tegemoet zien om een be-
rag van ƒ 4750,- uit te trekken voor
e aanschaf van twee nieuwe toga's
oor de desbetreffende ambtenaren.
De huidige zijn namelijk tot op de

.raad versleten, momenteel zijn deze
jewaden al twintig jaar oud. Reke-
ing houdend met de lange levens-
uur kan men tot het jaar tweedui-
end in Zandvoort dus „plechtig" in
e echt worden verbonden.

MEER UNIFORMITEIT LANGS DE KUST GEWENST

Iedere badplaats heeft
zo zijn eigen bepalingen

DEN HAAG/ZANDVOORT -
Meer overleg tussen de kustge-
meeaten onderling zou moeten
leiden tot uniforme regelingen in
bijvoorbeeld de algemene poli-
tieverordeningen en veiligheids-
voorschriften. Zoals het nu is ge-
regeld is het voor de strandbe-
zoeker, of het nu een surfer,
zwemmer, zonaanbidder, zeiler
of sportvisser is, een warwinkel
van bepalingen. In de ene ge-
meente mogen dingen niet die in
een andere badplaats wél zijn
toegestaan. Men weet niet waar-
aan men zich te houden heeft.

Dat is de conclusie van het Breed
Overleg Waterrecreatie van de lande-
lijke Stichting Recreatie in een rap-
port dat de waterrecreatie langs de
Nederlandse kust, van België bij
Cadzand en de grens met Duitsland

behandelt. De Waddenzee is hierbij
buiten beschouwing gelaten.

Doel van het rapport is de mogelij-
ke conflicten tussen waterrecreanten
en overheid en andere belanghebben-
den boven water te krij gen. Het resul-
taat is een lijst met knelpunten, con-
clusies, suggesties en aanbevelingen.

Plankzeilers
Veel aandacht wordt direct al be-

steed aan het grote aantal surfers en
de variëteit hierin dat de laatste ja-
ren gebruik van het strand en de zee
maakt. De conclusie is, dat hoewel
dit momenteel de snelst groeiende
sport is er door de plankzeilers, maar
ook zeezeilers, en motorbootvaarders
geen inzicht is in het gebruik van de
kust.

Een uitbreiding van het telpunten-
net gericht op de Noordzee is dan ook

gewenst. De radiocommunicatie
langs de kust is nog niet behoorlijk
geregeld, meer overleg wordt wense-
lijk geacht waarbij afgestemd moet
worden op wensen van gebruikers en
hulpdiensten. Opmerkelijk is boven-
dien dat door het breed overleg
wordt gesteld dat in de ruimte die
door de surfers in gebruik genomen
wordt voor andere aktiviteiten geen
plaats meer is.

De suggestie wordt gedaan de
plankzeilers gescheiden van andere
recreanten te laten opereren.

Mindervaliden
Onderzocht is ook hoever het

strand toegankelijk is langs de Hol-
landse en Zeeuwse kust voor minder-
validen. Gelet werd op rolstoelge-
bruikers en motorisch gestoorden.

Dringend wordt geadviseerd bij
aanleg, bouw of verbouw in de toe-

Verbeteringen van de toegankelijkheid voor gehandicapten is ook in het
voordeel van bejaarden, ouders met kinderwagens enz. (foto rapport).

komst rekening te houden met toe-
gankelijkheidseisen. Voorlichting ter
plaatse is eveneens wenselijk.

In het rapport wordt uitgebreid m-
gegaan op de nadelen die de minder-
validen ondervinden bij het beoefe-
nen van de watersport. Hoofdzakelijk
worden hier jachthavens besproken,
doch ook strandafgangen behoren
beter toegankelijk gemaakt tp wor-
den voor deze burgers

De relatie tussen plankzeilen en zwemmen is een moeilijke, (foto rapport Breed Overleg).

Brandingzeilers

Het grootste gedeelte van de bran-
dingwatersport wordt bedreven door
mensen die zijn aangesloten bij een
van de achtentwintig verenigingen
van de Nederlandse Federatie van
Brandingwatersportveremgmgen
(ook de WVZ). Het onderzoek heeft
aangetoond dat het brandmgzeilen
moet worden gezien als een sterkge-
bonden vorm van dagrecreatie in ge-
zmsverband.

Voor het zeilen v-"1 wedstrijden
worden uitgebreide mogelijkheden
geboden, in totaal blijkt een kwart
van de aangesloten leden van de
NFB (1100 vaartuigen) aktief deel te
nemen aan zowel de eigen als aan
wedstrijden die in groter verband
worden georganiseerd. Seizoenver-
lengmg is ook hier gaande door de
verbeterde techniek. Aangedrongen
wordt op permanente opstallen op
het strand voor de watersportverem-
gingen

Strenge veiligheidseisen met be-
trekking tot gedrag van de zeilers
(het niet hinderen van zwemmers
enz.) moet gepaard gaan met strikte
eisen met betrekking tot kleding,
(reddmgvest vereist).

Navolging verdient dat door de ge-
meente eveneens strenge veiligheids-
eisen worden gesteld aan de andere
waterrecreanten (surfers, motorboot-
vaarders etc.) Erkend wordt dat het
stellen van deze eisen door een ge-
meente problematisch kan zijn, doch
voor de veiligheid van de recreant
wel gewenst.

Ook zou de radiocommunicatie
van de brandingwatersport langs de

kust beter geregeld dienen te wor-
den

Andere belangen
In de goede zomer van 1982 hebben

zeventien miljoen mensen gebruik
gemaakt van het strand, vaak dag-
jesmensen Ze kwamen niet alleen
om te zonnen, zwemmen, plankzei-
len, brandmgzeilen, zeezeilen, motor-
boot varen en waterskien.maar ook
om te vissen en te duiken

Dat er zich dan moeilijkheden
voordoen met andere belanghebben-
den, zoals activiteiten van de over-
heid en bedrijfsuitoefening op het
strand, lijkt vrij logisch

De beroepsvaart, beroepsvissenj,
defensie, infrastructuur, landaanwm-
nmg, verblijfsrecreatie, toerisme, na-
tuur, milieu, waterwinning en water-
kwaliteit, zijn factoren waarmee re-
kenmg gehouden dient te worden.
Hiervoor gelden bepalingen en regels
die door overheid en gemeenten over-
al anders zijn

Het breed overleg waterrecreatie is
dan ook van mening dat de recreant
gebaat zou zijn bij een meer uniforme
aanpak. Er kunnen regels gemaakt
worden voor de zonering van activi-
teiten, uitbreiding van accommoda-
ties, voorlichting aan recreanten, vei-
hgheid, toegankelijkheid en verorde-
mngen

Ook de voorlichting aan het pu-
bliek kan verbeterd worden, men
komt zelfs tot een model van de alge-
mene politieverordening zoals die
door de kustgemeenten zou kunnen
worden aanvaard.

Meer zorg dient te worden besteed
aan het reserveren van ruimten voor
diverse takken van waterrecreatie,
zoals permanente opstallen voor
plankzeilers en brandingwaterspor-
ters Toiletaccommodaties, de naak-
trecreatie en veihgheidsvoorziemn-
gen in drukke strandzónes kunnen
worden uitgebreid.

Dit geldt ook voor goedkope toeris-
tische verbhjfsaccommodaties aan
zee, waaraan een groot tekort is, al-
dus het rapport.

TRIESTE BALANS VAN SEIZOEN 1984

Werkgroep bestudeert
petere preventieve maatregelen

ZANDVOORT - De veiligheid van het Zandyoorste strand, en
naatregelen om te komen tot betere en preventievere maatregelen
roor de toerist, of dit nu een surfer, zwemmer of zeiler is, stond cen-
-raal op de laatstgehouden vergadering van het Strandschap.
Daarom werd besloten om een werkgroep te vormen, die onder

eiding van korpschef Menkhorst nog voor het nieuwe seizoen van
985 met een aantal suggesties zal komen die de veiligheid van het
iandvoortse strand moeten waarborgen.

Niet alleen is 1984 in materieel op-
Ücht een slecht jaar geweest voor
trandpachters en vishandelaren,

Dok de reddingsbrigade en de politie
saten met de trieste balans van vier
•erdrinkingsgevallen.
De weersomstandigheden en de ge-

'aarlijke zee in het weekeinde van 25/
6 augustus vormden een belangrijk

Sandeel in de discussie rond de vei-
igheid van het strand. Alle belang-
|iebbenden zijn ervan overtuigd dat
ir betere preventieve maatregelen

nodig zijn, en van verschillende zij-
den werden dan ook in de rapporten

Vergadering Hanze
ZANDVOORT - Vanavond komt

de Federatie Handelsvereniging
Hanze in vergadering bijeen in Hotel
Keur in de Zeestraat. De vergadering
begint om 20.00 uur. De agenda ver-
meldt: Na de opening, ingekomen
tukken en notulen, naleving con-

tract met Trans Clean, parkeerexpe-
riment, de viering van het carnaval,
de intocht en de aktie van Sin-
terklaas, het vertrek van de heren
|Meyer en Franken.

al suggesties gedaan.
De politie is voorstander van een

kustwachtdiploma voor strandpach-
ters en personeel; de reddingsbrigade
adviseert meer reddingsstokken bij
de paviljoens en een betere commu-
nicatie tussen politie en brigade. De
pachters zelfdenken aan een bepaald
waarschuwingssysteem op hun ter-
rassen en ook de vishandelaren wil-
len .waarschuwingen meevoeren op
hun voertuigen.

Onder leiding van korpschef Menk-
horst zal nu bekeken worden welke
praktisch ook uitvoerbaar blijken te
zijn.

Van één ding is iedereen overtuigd,
het waarschuwingssysteem kan ver-
beterd en iedereen, politie, reddings-
brigade, strandpachters en vishande-
laren wil hieraan meewerken.

Rapporten

dmgsbrigade meldde dat zij deze zo-
mer 79 keer assistentie verleende,
waarvan 48 maal aan m moeilijkhe-
den geraakte windsurfers.

De windsurfers, of plankzeilers,
vormen toch een probleem apart.
Ook gedurende de wintermaanden
wordt regelmatig deze sport behoe-
fend, en dan is de reddingsbrigade
niet ter plekke om controle uit te oe-
fenen. De assistentie, die dan yer-
leend moet worden, vergt meer tijd,
omdat de posten op het strand onbe-
mand zijn en lang niet ieder lid van
de reddingsbrigade ook in de winter-
maanden tijdens het weekeinde be-
reikbaar is. Een probleem dat werd
aangekaart door de voorzitter van de
reddingsbrigade.

De suggestie van de strandpach-
ters hiervoor gedurende de winter-
maanden dan leden van de reserve-
politie m te schakelen, bleek niet
goed, omdat de boot waarmee de zee
opgegaan moet worden toch uit de
bootstalling gehaald moet worden,
en men liever het eigen materiaal ook
in eigen beheer houdt.

Vrij vaak werd door de politie in sa-
menwerking met het Rode Kruis eer-
ste hulp verleend, 451 keer, bij de red-
dingsbrigade werden 192 gevallen
van eerste hulp geregistreerd.

ven op het textielstrand aan naaktlo-
pers (49), het parkeren op de stran-
dafgangen neemt ook toe (46), terwijl
46 bazen of bazinnen van loslopende
honden een bon kregen uitgereikt.

Door voorzitter Machielsen werd
erop gewezen, dat het aantal loslo-
pende honden op het strand waar-
schijnlijk groter is, maar dat het bij-
zonder moeilijk is de baas van zo'n
viervoeter op te sporen.

Het afsteken van vuurwerk bleek

opnieuw voor de voorzitter van de
strandpachtersvereniging een moei-
lijk te verteren evenement te zijn.
Nog te vaak ondervinden de pachters
de hinder hiervan. De suggestie dat
er maar geen vuurwerk moest ko-
men, werd echter het merendeel van
de aanwezigen te gortig. „Wij kunnen
alles wel opdoeken en het strand slui-
ten, sputterde Attema verontwaar-
digd.

Geen voet aan de grond kregen de
vishandelaren met hun klacht, dat zij
door enkele pachters gedwarsboomd
worden bij de uitoefening van hun
beroep.

Wanneer U niet m vrede met elkaar
kunt leven, dan moet u maar naar
huis gaan. Wij hebben hier al zoveel
aandacht aan besteed, ik zou niet we-
ten wat wij daar nu nog aan zouden
moeten doen", repliceerde voorzitter
Machielsen, die tijdens deze vergade-
ring erkende dat het niet eenvoudig
is om de functies voorzitter strand-
schap en voorzitter Zandvoortse ge-
meenteraad te combineren.

Munten gestolen
ZANDVOORT - Tijdens een m-

braak in een woning aan de Emma-
weg verdween een geschenkverpak-
king van zes munten, te weten een
cent, een stuiver, een dubbeltje, een
kwartje, een gulden en een rijksdaal-
der. De inbrekers kwamen het huis
binnen door uit het dakraam de stop-
verf te halen zodat ze het glas konden
verwijderen.

Jongens weg, geld
weg

ZANDVOORT - Een Duitse toe-
riste die in gezelschap van twee jon-
gelui een paar dagen vakantie m
Zandvoort doorbracht kwam op de
dag van vertrek tot de ontdekking
dat de knapen waren verdwenen met
een bedrag van 1.000,- DM uit haar
portemonnee Ze heeft hiervan bij de
Zandvoortse politie aangifte gedaan.

Zandvoort wil
muziek in 1985

ZANDVOORT - Zestien Zand-
voortse muziek- en zangverenigingen
en de stichting VVV Zandvoort, gaan
op dinsdagavond 13 november m de
openbare bibliotheek grote plannen
maken voor het muziekjaar 1985.

Het komende jaar is namelijk uit-
geroepen tot Europees Jaar van de
Muziek (Musica '85) en de evenemen-
tencommissie van de VVV is van me-
nmg dat Zandvoort m dit opzicht
best een partijtje kan meeblazen,
niet voor niets telt de badplaats zo'n
zestien verenigingen en gezelschap-
pen die zich op dit tenem met onver-
dienstelijk bezighouden

Voor deze eerste vergadering,
waai voor de diverse verenigingen al
een uitnodiging hebben ontvangen,
heeft de VVV al een aantal suggesties
gedaan Er zouden pop- en philhar-
momsche concerten kunnen worden
gehouden, jazzmuziek en gospel-
songs. kortom de muziek kan in het
komende seizoen een grote plaats m-
nemen De VVV heeft eveneens al de
diverse locaties op een njtje gezet,
van sporthallen tot kerken, NS-sta-
tion en voetbalveld Met een beetje
goede wil zi]n er in Zandvoort twaalf
verschillende locaties waar Musica
'85 geen gek figuur kan slaan.

De VVV en de overige veremgm-
gen'gezelschappen, doen een beroep
op iedereen die denkt iets te kunnen
bijdragen om Zandvoort een extra
muzikaal tintje te geven m 1985 de
bijeenkomst te bezoeken Deze be-
gmt om 20 00 uur, openbare biblio-
theek, Pnnsesseweg, op 13 novem-
ber

Muzikale
kienavonden

ZANDVOORT - Door de Zand-
voortse Operettevereniging zullen op
17, 23 en 24 november m gebouw De
Krocht muzikale kienavonden wor-
den gehouden

Buiten het kienen zal een Emme-
nch Kalman-show gebracht worden,
terwijl zang uit de Grafin Manza-ope-
rette zal worden uitgevoerd door de
leden. Deze operette zal op 25 en 26
februari aanstaande door ZOV in de
Haarlemse Stadsschouwburg wor- ~
den gespeeld

De muzikale leiding op de kien-
avonden is m handen van Bert van
Poelgeest onder regie van Rudolf
Vogler

De avonden m De Krocht beginnen
om 20 00 uur. Toegangsbewijzen a
ƒ 3,50 (voor donateurs) en ƒ 5,- voor
met-donateurs kunnen telefonisch
worden besteld via de telefoonnum-
mers: 023-256316, 02507-13840 en
02507-19565

(Advertentie)

Volgens het rapport van het
stranddetachement van de gemeen-
tepolitie waren er slechts elf dagen
met zeer goed weer geweest, en vie-
rendertig met goed weer. Het aantal
zoekgeraakte kinderen was dan ook
aanmerkelijk lager dan het vooraf-
gaande seizoen. De Zandvoortse red-

Overtredingen
Dit jaar werden 168 processen-ver-

baal door de politie opgemaakt. De
meeste hiervan werden uitgeschre-

Een herinnering aan hoogzomer
1984. Snel vergeten maar! (archieffo-
to)

<O trand-zee-duinen, de krant
wordt voor een belangrijk
deel gevuld met rapporten en
vergaderingen die hierover
handelen.

Ten eerste de vergadering
van het strandschap, een in-
stantie die gevraagd is eens te
bezien of zijzelf denkt dat zij
nog bestaansrecht heeft in het
jaar 1984185.

Een vraag die duidelijk wat
hard aankwam, want de
geachte aanwezigen bewogen
zich wat onrustig op hun stoe-
len. Was ook géén aardig
vragje zo vlak voor een geza-
menlijke lunch, een uitgan-
getje dat zij nu toch maar één-
maal per jaar hebben in-
'plaats van vroeger twee keer.
Toen was het duidelijk nog
slechter gesteld dan nu want
de geachte afgevaardigden
bekenden dat zij zich in het
verleden wel eens afgevraagd
hadden „Hoe krijgen wij de
tijd vol tot twaalf uur?" tij-
dens zo'n vergadering.
Twaalf uur is namelijk de tijd
van de lunchpauze, en je kunt
vooraf geen aperitiefje ne-
men, dat kon men zelfs toen
niet maken, zo bleek.
• In ieder geval gaat men nu
overleg plegen met de „man-
danten" (opdrachtgevers) en
zal in de vergadering van no-
vember 1985 worden bezien of
het strandschap in de huidige
samenstelling en opzet zal
voortbestaan.

• Ten tweede is daar op-
nieuw de vraag gesteld over
het vuurwerk waar niet alle
strandpachters het nut van
inzien. Ten derde het verzoek
van de vishandelaren hen
niet te benadelen in de uitoe-
fening van hun beroep - dus
geen stoelen daar waar de
viskarren langs moeten. Door
de afgevaardigde van de vis-
handelaren werd een duide-
lijk onderscheid gemaakt tus-
sen de „oude" strandpachters
en de „nieuwe" waarvan som-
migen denken hun zakken in
drie-a vier jaar tijd te vuden.
• Commentaar van de voor-
zitter, de heer Machielsen was
kort maar krachtig: ,,Zakken-
vullers zitten niet alleen op
het strand maar ook in het
dorp". Over het vuuriüerk
had hij al zoveel vergeefse ge-
sprekken gevoerd, daarvoor
zijn geen stringente regels te
bedenken, dus er wordt ge-
woon gevraagd wat te nemen
en te geven. Voor de vishan-
delaren was er eenzelfde ant-
woord. Over deze kwestie wil-
de de voorzitter geen woord
meer zeggen, wel werd erkend
dat ook de politie op drukke
dagen met de landrover staal-
tjes van perfect „slalom rijden
te zien geeft" een kunst die
door de vishaiidelaren niet
nagevolgd kan worden. De
vissen belanden dan waar-
schijnlijk weer in het zilte nat.
• Een bijzonder fraai uitge-
voerd rapport van het Breed
Overleg Waterrecreatie ver-
dient in brede kring de aan-
dacht. Veel zinnige conclusies
en suggesties worden aange-
dragen. Maar of er in de toe-
komst inderdaad uniforme
politieverordeningen voor de
hele kust van kracht worden
valt nog te bezien. De mentali-
teit van de Nederlander ken-

nende, namelijk „graag baas
blijven in eigen huis" zal in
veel gemeenten een stevig
woordje meesprekeji
• Tobber blijkt zich de laatste
dagen uitstekend m het duin-
gebied vermaakt te hebben,
met het mooie weer van de
laatste week moet het daar
goed toeven geweest zijn, hij
kwam bepaald enthousiast te-
rug.
• „Ik heb nog lopen zoeken of
ik Jelle en Pim sainen zag
wandelen, maar ik heb ze nog
niet gezien", kwam hij mei-
den
„Jelle en Pim. goh maken die
samen dan dumwandehn-
gen? Joggen ze gezamenlijk of
trimmen ze of trainen ze voor
de strandvierdaagse99''' mfor-
meerden wij belangstellend

„Wel nee. zulke dikke vnen-
den zijn het geloof ik niet",
was de reactie van onze zwar-
te kat.

..\Velnee het gaat om de
stuifgaten in het duingebied
Moet je loorstellen Jelle
woont zijn hele leven al m
Zandvoort. die heeft als klem
broekemannetje al m de dui-
nen rondgekinerd. en er op la-
tere leeftijd spannende spel-
letjes gespeeld. Die kent dat
gebied van harer tot gort. Die
weet dat je stuifgaten moet
opvullen met takken en ander
spul om dat stuiven tegen te
gaan. Aiideis houd je alleen
maar zand over. dat iceet hij
nog uit de tijd toen hij bij de
Paradijsweg m de ..pikkere-
del" speelde Hij mag dan wel
geen Hogeschool voor Tuin-
bouwkunde m Wageningen
gedaan hebben, van de dui-
nen weet hij wel het één en an-
der af.
• Nou en Pim woont nog niet
zo lang m Zandvoort en is ook
een natuurliejliebber, die

wandelt ook graag door de
duinen en die komt tot de ont-
dekking dat de dienst PW er
een bende van gemaakt heeft
Tenminste"?? Dat zegt hij
Grote vrachtwagens die de
kwetsbare duinbodem kapot
gereden hebben, gaten die
zijn opgevuld met takken en
plastic zakken en andere
rommel en die ica^ behoorlijk
kwaad. Hij noemde dat .t?e?z
OJideskundig duinbeheer hij
was goed boos hoor Xou en
Jelle ook nijdig, die denkt na-
tuurhjk' Zal :u 71 snotneus
mi] nou ei en vertellen hoe ik
het duin moet beheren, dat
pik ik niet"
• O ja. ik heb nog iets be-
dacht voor die dure toga's
voor die ambtenaien die hu-
icehjken voltrekken
Kijk. m Nederland moet je
overal voor betalen, ook voor
tromcen. Om nu tegemoet ie
komen aan de hoge kosten
kun j e voor het trouwen door
een ambtenaar m toga meer
geld vragen Gewoon als een
paar komt aantekenen icordt
er gevraagd wenst u een
ambtenaar m toga. dat is dan
een tientje meer. wil je dat er
niet voor uitgeven, dan krijg
je een ambtenaar in z'n zon-
dagse pak Misschien kunnen
de nieuwe toga's daii wel mee
tot het jaar 2020. want mis-
schien hoeven ze dan niet zo
vaak uit de kast gehaald te
worden. Zal ik dat eens gaan
voorstellen m het raadhuis?

Dan moet ik nog opmerken
datje, wanneer je onbekende
vreemde woorden gebruikt, je
figuurlijk gesproken behoor-
lijk op je to... kunt gaan".

Grinnikend is hij vertrok-
ken.
• Dat is het dan - de krant is
klaar - voetjes op tafel, tot vol-
gende week!



PARFUMER/E-ZANDVOORT

O - P - E • N l N-C
Zaterdag 10 november

WILDERING IN ZANDMOORT
trefpunt van wereldmerken

Vanaf onze opening op 10 november zullen deze topmerken
4 weken lang in het teken staan van gigantische aanbiedingen

lor JILSANDER
nzia BALMAIN REVIDN

ESTEE
LAUDER

Etienne Aigner'Armani'Biotherm'Cacharel'Cardin'Caron-Cartier
NinoCerruti'Chanel'Chloé'ClarinsA/an Cleef & Arpels-Clinique
Davidoff'Alain Delon'Givenchy'Guerlain-HermèS'Houbigant

Lancôme-Lanvin-Yves St. Laurent-Pikenz the First
Paco Rabanne'Reveillon'Nina Ricci-Rochas
Helena Rubinstein-Theatre'Trussardi'4711

Wildering service:
Pour Vous Madame aanbiedingen - Wildering voordeelakties - Persoonlijke begeleiding.

Deskundige schoonheidsspecialistes
voor uw

persoonlijke huid-
en lichaamsverzorging.^

^zautySaton C7 Nail Repair Studio m.i.v. december. *BeautySaion

ledere bezoeker ontvangt tijdens de opening een kleine attentie.

U bent van harte welkom!
Charles & Wil Moerenburg parfumerie Wildering Kerkstraat 23 Zandvoort te l. 02507 12107
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Volgend jaar, in 1985, zal
het precies vijfentwintig jaar
geleden zijn dat in Zandvoort
werd overgegaan tot oprich-
ting van de Lions Club Zand-
voort/Aerdenhout.

The Lions, zoals deze stich-
ting over de hele wereld werkt
en bekendheid geniet, werkt
achter de schermen om hulp
te bieden.

Hulp die niet verward moet
worden met „liefdadigheid".

Hiervoor is veel geld nodig,
geld dat door de Lions-leden
bijeen gebracht wordt door
acties.

Eén van die acties is dé ga-
la-avond die jaarlijks wordt
georganiseerd en waarbij dan
de Prix d'Humanité wordt uit-
gereikt aan een persoon of in-
stelling die zich intensief
heeft ingezet voor een huma-
nitair doel.

In het verleden waren het

achtereenvolgens de Wilde
Ganzen, Johan Bodegraven,
majoor Bosschaert, Max Tail-
leur, Mies Bouwman, prins
Bernhard, het bestuur van de
StlS-kinderdorpen en de Ko-
ninklijk Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenke-
lingen die deze prijs kregen
overhandigd.

Dit jaar is de prijs toege-
kend aan de bekende artiest
Herman van Veen voor zijn
belangeloze medewerking
voor Unicef.

Op zaterdagavond 10 no-
vember zal hij de prijs, een
beeldje van de Bentveldse
kunstenaresse Bep Sturm
van den Berg in Treslong ont-
vangen.

Harry Pot, één der be-
stuursleden van The Lions
Zandvoort/Aerdenhout legt
uit wat de doelstelling en het
streven van de Lions Club is.

L Lions Club Zandvoort -l
The Lions zijn ontstaan in Amerika

gedurende de crisistijd. Een groep
middenstanders startte met het geld
bijeenbrengen voor de bevolkings-
groep die het in die tijd het hardste
nodig had. Het betekent gewoon dat
wij voor onze medemensen iets doen
zonder dat aan de grote klok te han-
gen. In de meeste gevallen is daar
dan ineens hulp of geld, zonder dat
de ontvanger weet waar dit vandaan
komt, dat is ook niet de bedoeling.

Evenmin is het de bedoeling dat de
leden uit een vette geldbuidel tasten
m hulp te bieden. De contributie is
etrekkelijk laag, wél worden door
ns acties gevoerd om geld bijeen te
rengen.
Dat de Lions-leden uitsluitend uit

egoede kringen zouden komen is
us een sprookje. Wel dat je niet di-
ect met je lidmaatschap te koop
oopt. Het beste functioneert een
ions Club wanneer de leden (een
eam eigenlijk) bestaat uit leden af-
omstig uit alle diciplines van de be-
olking. Wij hebben bijvoorbeeld,
en arts en een notaris, maar ook een
oodgieter en een middenstander,
en bouwvakker en een kunstenaar
nder onze leden.
Je kunt niet zeggen: „Kom ik word

naar eens lid van de Lions, zó werkt
at niet.
Eén van de teamleden denkt bij-

oorbeeld, die knaap, of die man die
ou best een goed Lions-lid kunnen
/orden. De man valt op, die heeft iets
oor een ander over. Want vergis je
liet, het lidmaatschap van The Lions
ergt veel inzet en vrije tijd, en dan
edoel ik niet de vergaderingen twee-
laal per maand.
Goed, diegene brengt de naam van

lie man in de vergadering, dat doet
lij drie vergaderingen achter elkaar.
Iet kan natuurlijk best zijn dat jij
en bepaalde figuur wel geschikt
indt, maar dat anderen nare erva-
ngen met diezelfde persoon hebben
pgedaan. Komt er geen weerwoord,

dan ga je naar zo'n man toe en nodig
je hem uit op de vergaderingen te ko-
men. Dan kan hij driemaal komen
voordat hij besluit lid te worden.

Het komt natuurlijk voor, pas gele-
den nog, dat iemand wel voor het
werk voelt, maar er andere redenen
zijn waarom hij een lidmaatschap
niet wenst. Dan heb je als club pech
gehad.

Wij hebben als Lions Club Zand-
voort/Aerdenhout een speciale op-
dracht, namelijk „Lions helpen kin-
deren".

Wij proberen iets voor kinderen te
doen. Ten eerste is daar het Foster
Parentsplan. Wij hebben zo'n twintig
kinderen over de hele wereld ver-
spreid wonen voor wiens opvoeding
wij zorgen. Ook corresponderen de le-
den met die kinderen.

Bijvoorbeeld een bootvluchtelin-
getje dat nu in Zuid-Frankrijk woont.
Ze is nu veertien jaar en wij zorgen
dat het kind nodig heeft wat gewoon
is voor een 14-jarige dus behalve de
schoolboeken, ook kleedgeld, een
flets, muzieklessen of noem maar op.

Daarnaast worden door de leden
urgente gevallen gesignaleerd, zon-
der daar ophef over te maken. Wan-
neer de vergadering vindt dat wij
daar hulp moeten bieden dan doen
wij dat. Dat kan varieren van bijvoor-
beeld de aanschaf van een paar or-
thopedische schoenen tot het met
vakantie sturen van een éénouder ge-
zin dat door geldgebrek nog nooit
met vakantie is geweest. Wij hebben
eens voor een treinabonnement ge-
zorgd opdat een vrouw haar zieke
echtgenoot regelmatig kon bezoe-
ken.

De verzoeken zijn verschillend en
vinden wij het nodig dan helpen wij,
daar zijn wij voor.

Bovendien lopen wij jaarlijks voor
de kinderdorpen. Wij melden ons dan
aan en horen dat wij mee kunnen
doen geld bijeen te brengen voor By-
lakuppe in India. Daar is een school

• Eén van de projecten van Lions Zandvoort is het kinderdorp Bylakuppe
waar ook dit najaar een wandeltocht voor werd gehouden.

nodig, daar organiseren wij een wan-
deltocht voor. Het is nu de tweede
maal geweest dat wij een wandel-
tocht georganiseerd hebben door de
waterleidingduinen. Hier gaan wij
mee door, wij willen eigenlijk zorgen
dat het een evenement wordt dat dui-
zenden wandelaars trekt. Daarom
zijn wij ook officieel lid geworden van
het Koninklijk Nederlands Wandel
Verbond, of Gymnastiek Verbond, in
ieder geval één van die beide bonden.
Dan mag je namelijk officiële wandel-
tochten organiseren.

Het kan best zijn dat wij volgend
jaar een ander project hebben, bij-
voorbeeld medische apparatuur voor
weer een ander kinderdorp, dat ho-
ren wij dan wel. Voorlopig blijven wij
de eerste jaren wandelen voor de kin-
derdorpen.

Het geld van de gala-avond is be-
stemd voor de gewone kas. Dat is on-
ze grootste activiteit momenteel.
Herman van Veen krijgt de prijs voor
zijn werk voor Unicef. Weet je wel dat
die man daar veel avonden geheel be-
langeloos voor optreedt?

Ook zaterdagavond onderbreekt
hij speciaal zijn toernee door Duits-
land. Dat is een organisatie, want het
hele orkest moet van Duitsland naar
Hillegom komen, de rekwisieten en
noem maar op en dat allemaal belan-
geloos. Een geweldig mens en artiest
die dat er voor over heeft.

Wij hebben speciaal Treslong geko-
zen omdat daar de grootste zaal uit
de omgeving is. Er moesten zeshon-
derd kaarten verkocht worden, dat
kun je niet met de 23 leden die wij
hebben. Daarom hebben wij voor het
eerst de pers ingeschakeld. Formida-
bel, binnen de kortste keren waren de
kaarten uitverkocht. Het belooft een

mooie avond te worden aanstaande
zaterdagavond, het beeldje van Bep
is heel apart, het symboliseert zijn
werk voor de kinderen uit de derde
wereldlanden.

Over andere akties moeten wij ons
nog beraden. Voorlopig hebben wij
hier onze handen aan vol gehad, en
dat bedoel ik, ben je Lions-lid dan
wordt er meer van je gevraagd dan
geld alleen. Ik kan wel stellen dat de
inzet van de leden het belangrijkste
is.

Daarom zijn wij blij dat deze gala-
avond er voorlopig al geslaagd uit-
ziet, de toegangskaarten zijn ver-
kocht, de loterij zal wel lopen en ook
de programmaboekjes staan vol ad-
vertenties. Het wordt zaterdag de
tiende november een feestavond.

Wat het volgende project zal zijn
weet ik niet. Persoonlijk denk ik aan
de kinderen in Ethiopië, maar dat
moet dan nog in de vergadering. We
zien het wel, voorlopig zijn er nog on-
telbaar veel kinderen die onze hulp
nodig hebben".

Prijsuitreiking
mooiste voortuinen

ZANDVOORT - Op woensdag 14
november vindt vanaf 20 uur in Hotel
Keur, Zeestraat 49-51 te Zandvoort,
de prijsuitreiking voor de fraaiste
voortuinen in Zandvoort en Bentveld
plaats. De prijsuitreiking geschiedt
door de heer H.L. Hildenng. Leden
van de vereniging „Groei en Bloei"
van de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde, afdeling
Zandvoort-Bentveld hebben nu voor
het tiende jaar tijdens de maanden
juli en augustus de Zandvoortse en
Bentveldse voortuinen gekeurd. De-
genen die denken tot de pnjswin-
naars te behoren zijn van harte wei-
kom op deze avond. Bij de beoorde-
ling is de jury van diverse faktoren
uitgegaan, waarbij voornamelijk ge-
let werd op kleurrijkheid, groepenn-
gen van heesters en planten in over-
eenstemmmg met het tuinoppervlak,
aanleg en onderhoud. De tuinen
moesten vanaf de weg zichtbaar zijn
Ook balkon- en gevelverfraaiing wer-
den beoordeeld Op deze avond zul-
len de heren C. Davids en R. Boekei-
man een aantal dia's vertonen van
voortuinen, planten en dorpsgezich-
ten on deze toelichten. Vooi nadere
inlichtingen kan men zich wenden
tot de waarnemende secretaris B
Rudenko, tel. 02507-14627.

Nog plaats bij
kindertoneelclub

ZANDVOORT - Bij de toneelclub,
die ledere vrijdagmiddag in het
buurthuis 'l Stekkie van 4 tot 5 uur
bij elkaar komt, is nog plaats voor
een aantal jongens en meisjes vanaf 7
jaar. Op deze middagen leren de kin-
deren onder deskundige leiding wat
er allemaal bij toneelspelen komt kij-
ken. De deelnemers betalen ƒ 1,25 per
keer. Voor meer informatie bellen
naar Marjolein, tel. 15698. 't Stekkie
wil iedereen er nogmaals aan henn-
neren dat er op 10 november een kle-
ding- en rommelmarkt wordt gehou-
den. De verkopers kunnen er vanaf 9
uur terecht en om 11 uur gaan de
deuren open voor het publiek. Alle
tafels zijn inmiddels verhuurd.

(Advertentie)

TAXI-CENTRALE
ZANDVOORT BV

TEL.

12600
DAGen NACHT
BEREIKBAAR

TROUWAUTO'S

Geboortekaartjes
NIEUWE COLLECTIE

D R U K K E R I J

Van Petegem
Kerkpad 6 - Zandvoort - Tel. 1 27 93

BV

Wist u al dat...

„Mickey's
Snacks"
Noord

vernieuwd is!
En dat ze dagelijks tot 12.00 uur
's avonds open zijn?
Maandags gesloten.

REKLAME
zaterdag a.s.:

1 lekkere FRIKADEL
SPECIAAL
voor de prijs van een

FRIKADEL NORMAAL
Tot zie n s

in de Celsiusstraat!

, ledere zondag van 17.00 tot 18.00 uur:

HAPPY HOUR
in de

OASE BAR
DUS . . . 2 HALEN, 1 BETALEN

(bier, wijn en frisdranken)

GEZELLIG DANSEN
met

Stichting „STAR"
bij

Rest. „De Kousenpael"
zaterdagavond 10 november

aanvang 20.30 uur. H altestraat 25.
Correcte kleding gewenst.

Tel. 02507 -1 82 86 / 023 - 35 70 83

Voetbal
Zondag: VIOS W - Zandvoortmeeu-

wen 14.30 uur te Warmenhuizen.
BSM - TZB 14.30 uur te Benne-

broek.
Zaterdag: Altius - Zandvoort '75

14.30 uur.
Handbal

Zondag: GVO dames - ZVM 13.30
uur.

UD heren - ZVM 14.30 uur te
Utrecht.

Hockey
Zondag: Zandvoort dames - Alliance
13.00 uur Duintjesveld.

Hisalis - Zandvoort 14.45 uur.

Basketbal
Zaterdag: Zodiac - Lions heren

20.30 uur in Den Helder.

Volleybal
Zaterdag in de Pellikaanhal: Da-

mes: Sporting OSS - Unitas 18.30
uur; Sporting OSS 3 - Heemstede 2
20.30 uur Heren: Sporting OSS l -
Spaarne '75 3 20.00 uur; Sporting
OSS 3 - Spaarne '75 8 19.30 uur; Spor-
ting OSS 4 - HSVC 5 20.30 uur. Jeugd:
Sporting OSS M - Allides M 18.3«
uur; Sporting OSS N - Spaarne '75 N
18.30 uur; Sporting OSS K - Spaarne
'75 K 19.30 uur.

Maandag jeugd: Die Raeckse K -
Sporting OSS K 19.00 uur; Van Nis-
pen K - Sporting OSS N 19.00 uur in
de Beyneshal te Haarlem.

Zaalvoetbal
Donderdag: Sporthal Hillegom:

Zandvoort Noord 5 - Zandvoortmeeu-
wen 3 21.30 uur; Out - Rmko 20.40
uur.

Vrijdag in de Pellikaanhal: Zand-
voortmeeuwen D jun. - DSC '74 18.00
uur; Zandvoortmeeuwen b jun. -
Kalmthout 18.30 uur; Zandvoort
Noord dames l - HBC 19.00 uur; TZB
dames - De Krim 19.40 uur; Hong
Kong vet. - Aurora '75 20.35 uur;
Hong Kong - Griffioens 21.25; Nihot L
- TZB 22.20 uur.

Tot straks!
inde

IKosterstraat 9, Zandvoort
tel; 02507-15381

T BEGRIP 3

HETFENOimVOUfOl
Z'n praktische voordelen hebben de 3e

deur tot een begrip gemaakt dat staat voor
gemak en veelzijdigheid. Neem bijvoorbeeld
Volvo's 340/360-serie. Wat een (laad)ruimte.
Variabel bovendien door de neer te klappen
achterbank.

En 't vertrouwenwekkende geluid waar-
mee de 3e deur van een Volvo 340 of 360 sluit
maakt meteen duidelijk: dit is op en top Volvo.

Een auto waarvan veiligheid, comfort en
duurzaamheid zonder meer fenomenaal zijn.

Komt u eens kijken in de showroom. Dan
kunt u meteen informeren naar de mogelijk-
heden voor leasing.

Volvo 340/360. Met 3 of 5 deuren en als
sedan. Keuze uit 4 of 5 versnellingen of auto-
maat; motoren: benzine, benzme-injectie en
(nieuw) diesel. Prijs: vanaf f 17.980,- incl. BTW.
Afleveringskosten f 375,-.

VOLVO

HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

AUTOMOBIELBEDRUF H.R KOOUMAN B V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORI

Gospelgroep in
hervormde kerk

ZANDVOORT - Op zaterdag 10
november wordt van 14 00 tot 16.00
uur een „non-stop walk-m" program-
ma gehouden in de hervormde kerk
op het Kerkplein. De groep „Disci-
pel". een Nederlandse formatie, be-
staande uit dertig mensen, zal het
publiek op deze middag onthalen op
zang, muziek en gesproken tekst. Het
concert wordt georganiseerd door de
gospelmuziekorgamsatie Contmen-
tal Sound in samenwerking met de
plaatselijke organisatoren Een be-
zoekje is zeker de moeite waard, ge-
zien het grote succes dat de groep re-
gelmatig m zowel binnen- als buiten-
land boekt. De toegang is gratis.

Garage uitgebrand
ZANDVOORT - In een garage aan

de Troelstrastraat, waarin zich een
personenauto, enkele fietsen en di-
verse andere goederen bevonden is
door nog onbekende redenen brand
uitgebroken. Omwonenden hadden
wel voordat de brand begon een ex-
plosie gehoord. Naast de uitgebrande
garage bevond zich een andere gara-
ge, die flinke schade opliep. De
brandweer, die kort na de melding
ter plaatse was, was de brand na een
uur meester.

Expositie in
Duysterghast

ZANDVOORT - De kunstwerken
van Cees Jonkergouw uit Bloemen-
daal worden van vrijdag 9 november
tot maandag 26 november tentoon-
gesteld in Sociëteit Duysterghast,
Gasthuisplein 5, Zandvoort. De offi-
ciele opening van de expostie vindt
plaats op vrijdag 9 november om
19.00 uur. Vedere openingstijden zijn:
vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur, zater-
dag van 15.00 tot 18.00 uur en zondag
van 16 00 tot 22.00 uur. De toegang is
gratis. Cees Jonkergouw is geboren •
en getogen m Indonesië. Hij is jaren» \
lang sportleraar geweest, zowel irt'I
Palembang als in Nederland. Cees; -
heeft zich daarnaast altijd gewijd aan
zijn hobbies tekenen en schilderen en
heeft zich daar volledig op toegelegd
vanaf het moment dat hij met pen--
sioen ging, zo'n negen jaar geleden.
Op deze tentoonstelling, die door ie-
dereen kan worden bezocht, zijn
prachtige tekeningen en schilder-"
stukies te bewonderen.

Koninklijke marine.;
in Zandvoort ,

ZANDVOORT- In de openbare bi-:;
bhotheek Zandvoort wordt van 3 to€-
28 november een expositie gehouden; 'f
over en van de koninklijke marine. In-;
een algemeen overzicht worden de di- "•
verse taken en diensten van de ko-'.
nmklijke marine belicht, zoals de ^
mijnendienst, de manneluchtvaart- '
dienst, de opsponngs- en reddings-'
dienst en de visserij-inspectie. Via de/<
video kunnen de bezoekers van de bi-'-l
bhotheek kennismaken met het Ie-".-
ven en werken bij de marine. Op deze. l
tentoonstelling zijn verder scheeps-^i
modellen van hedendaagse marine-;'-
schepen te bewonderen. •.;

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts' Adé Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Fhermga, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens

afspraak. Voor deze hulpverlening,'-
beschikbaar voor iedere inwoner van '•
Zandvoort geldt, dat er voor de aariX
vrager geen kosten aan verbonden-
zijn. '.','
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE"
HULPVERLENING ZANDVOORT:-
voor informatie, advies en hulp, tel.>
17373. Op alle werkdagen van 10.30-'
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus'
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis' •
Louis Davidsstraat. Eerste en derde'
woensdag van de maand van 17.30'
tot 18.30 uur.

GERUJKE
'AND

Periode: 30 oktober-5 november
1984:

Geboren: Sander Jonathan, zoon
van Alexander A. Ritman en Johan-
na A.E.M. Vet; Tom, zoon van Ane J.
de Boer en Margaretha H M. Pijpers.

Gehuwd: Martin R. Dijkhof en Tru-
dy J. Pmheiro.

Overleden: Gerard Suurland oud
75 jaar; Maria W. Brouwer, oud 95
jaar; Susanna C. van der Eijken, geb.
Schweinsbergen, oud 82 jaar.

3P *» W" » ̂  "» V % N̂ Ï

DIENSTEN):
..^....^ •~ ^-aJ:

HERVORMDE KERK, Kerkplein:- -.,•*;.
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman; J
gemeensch. dienst herv./geref. kerk"1

in de gereformeerde kerk. Kinderne-
vendienst en crèche.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman,
gemeensch. ger./herv. dienst. Crèche
aanwezig.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zaterdag: ds. H.J.J. van Waveren,
Haarlem.
Maandag: 's avonds 8 uur: kaderbe-
spreking.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel/sa-,
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. Zondag 10.45 uur: hoogmis,
m.m.v. St. Caecüiakoor. Thema: -
„Wijsheid".
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: morgendienst, de
heer J. IJnema. Zondag 19.00 uur:,
zendingsdienst.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst.
Maandag om 15 00 uur, tel.: 14878.

o

NIEUW IN ZANDVOORT

Hondentrimsalon ,Else'
Het juiste adres voor de complete

verzorging van uw rashond of
bastaard.

Met geduld wordt uw hond gewassen, ontklit,
getrimd, geschoren, etc.

Tevens nagel-, oor-, parasiet-behandeling.
Behandeling volgens afspraak.

Else Molenaar / gediplomeerd trimster
Lorentzstraat 158 - Zandvoort - Tel. 1 30 77

DANSEN LEREN
NIEUWE STIJL

Privé of kleine clubs
(ten minste 5 pers.)

PRIJS OP AANVRAAG.

DANSLERAAR LAURENS
Boulevard Barnaart 8-10

Tel. 02507 - 1 4 3 0 1 / 1 4 3 6 4 / 1 8 5 5 8

ONBEPERKT

pannekoeken eten
El

van 12.00 tot 17.00 uur.
Boulevard Barnaart 8-10-20 - Zandvoort

Tel.02507-1 4301

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

„ v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDE ANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i iMyj

BABY- en PEUTER- l
es DAGVERBLIJF l

Regentesselaan 40 - Haarlem =
Tel. 023-32 05 74 |

j| LES PETITS is het gehele jaar geopend 5
s van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van §
s 6 weken tot 5 jaar. s
S U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer =
EH u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons s
= brengen. 3
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wekelijkse
pagina over
auto's
met

• autotest

• nieuwtjes

• technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan

redactie
weekmedia,
postbus 333,
1440 ah
purmerend

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Subaru maakt van Justy
een compacte gezinswagen

Twee jaar na de introductie
van de Subaru Mini Jumbo is er
nu van ditzelfde merk een
compacte gezinswagen
uitgekomen onder de naam
Justy De Justy is verkrijgbaar in
een drie- of vijfdeurs uitvoering
en biedt plaats aan vier
personen De krachtbron is een
zuinige driecilmdermotor met
een inhoud van 997 cm3, dwars
voorin geplaatst, gekoppeld aan
een vijfversnellingsbak, die de
voorwielen aandrijft Voor de
liefhebbers van terremnjden is er
ook een Justy met
vierwielaandnjving beschikbaar.

Het dashboard van de Justy met o.a.
toerenteller en controlepaneel.

In het Subaru-programma past de
Justy precies boven de Mini Jumbo,
waarvan er sinds de introductie m
ons land 4500 stuks zijn verkocht

De Justy kan bogen op zuinige
verbruikscijfers De ECE-cijfers zijn
voor de vijfdeurs versie m
stadsverkeer 6,3 liter per 100 km, bij
90 km/h constant 4,8 liter en bij 120
km/h constant 6,5 liter Het
maximum vermogen bedraagt 40 kW
(55 pk) bij 60001 p m , het maximum
koppel bereikt een waarde van 80 Nm
bij 3600 toeren Ondanks de
compressieverhouding van 9,5 op l
loopt de motor op normale,
desgewenst ongelode benzine

De Subaru Justy is een leuk
ogende automobiel, waarbij veel
aandacht is besteed aan de
aërodynamica. De
luchtweerstandscoefficient van 0,38
is zonder meer laag te noemen voor
een auto van deze bescheiden lengte
(3,53 m) Belangrijk voorde
veiligheid is de extreem lage „hft-
factor" aan de voorzijde van de
wagen van 0,08 Deze waarde zorgt m
combinatie met de koersvaste
voorwielaandrijvmg en de rondom
onafhankelijke wielophanging voor
een optimale nchtingsstabiliteit

Interieur
Het interieur ziet er verzorgd uit,

waarbij de stoelen overigens wat
klem zijn uitgevallen Het dashboard
is goed overzichtelijk met onder meer
twee grote klokken (snelheidsmeter

en toerenteller) en de „Grapmc
Monitor", een controlepaneel
waarmee de feilloze werking van de
auto wordt gecontroleerd Naast dit
instrumentarium hebben de
bedieningsknoppen een plaatsje
gekregen en er is een centrale knop,
waarmee alle functies worden
uitgeschakeld

De voorstoelen zijn ruim
verstelbaar en bieden voldoende
zijdelingse steun Als de achterbank
met bezet is, kan de Justy snel m een
mini-bestelwagen worden
omgetoverd De grote achterklep
verschaft ruime toegang en bij de SL-
en GL-modellen is de achterbank m
twee gedeelten neerklapbaar, zodat
bagage van allerlei formaat zonder
problemen kan worden meegevoerd

De motor
Zoals hierhoven is vermeld is de

krachtbron een 3-cilmder motor van
997 cm3 Het is een geheel nieuw
ontwerp, dat de codenaam EF 10
droeg, een korteslag motor met een
bovenliggende nokkenas Hij is
voorzien van halfbolvormige
verbrandingskamers en de kleppen
hebben een grote diameter In
combinatie met de werveling waarin
het mengsel m de
verbrandmgskamers wordt gebracht,
zorgt dit voor een hoog rendement
van de toegevoerde energie Om
wrijvingsverhezen te beperken is veel
aandacht besteed aan een optimale
smering van de draaiende delen Het
bezwaar van een dne-cihndermotor
kan zijn, dat er ongewenste trillingen
ontstaan, maar de Subaru-mgemeurs
hebben dit verschijnsel door de

BIJ de Justy S L- en GL-modellen is
de achterbank gedeeltelijk neerklap-
baar.

toepassing van een balans-as weten
te elimineren

Alle versies van de Subaru Justy
zijn uitgerust met een
vijfversnellingsbak Dat geldt zowel
voor de modellen met voorwiel- als
met vierwielaandnj ving Maar toch
zijn er twee verschillend afgestemde
transmissies Bij het vijfdeursmodel
ligt het accent op zuinigheid, deze
heeft een versnellingsbak met een
wat langere eindoverbrengmg Bij de
modellen met drie deuren en die met
vierwielaandnjving staan
sportiviteit en trekkracht voorop,
een duidelijk korter afgestemde
transmissie draagt daar wezenlijk
toe bij

Het lag in de bedoeling om kort na
de mtroduktie van de Subaiu Justy
ook met een uitvoering met
automatische versnellingsbak (CVT)
te komen, maar door
produktiestagnatie bij leverancier
Van Doorne's Transmissie m Tilburg
zal de levering van die modellen
voorlopig moeten worden uitgesteld

Onderstel en besturing
Zoals alle Subaru's beschikt ook de

nieuwe Justy over
tandheugelbestunng De
wielophanging heeft vier
onafhankelijk geveerde wielen, die
vrijwel op de hoeken van de wagen
zijn geplaatst In combinatie met de
lichte en exacte besturing zorgt dit
voor grote manouvreerbaarheid en
een uitermate stabiel weggedrag

De voorwielophanging is van het
type McPherson, achter zijn
schroefveren gemonteerd en zorgt
een langsarm voor de opname van
voor- en achterwaartse krachten, een
laaggeplaatste dwarsdrager vangt de
krachten van opzij op Een
voorstabihsator zorgt ervoor, dat de

Een nieuwe Japanse compacte ge-
zinsauto, de Subaru Justy.

carrosserie m bochten vrijwel met
overhelt

Het remsysteem bestaat uit
geventileerde schijfremmen voor en
trommelremmen achter Het
systeem is gescheiden uitgevoerd en
bekrachtigd en reageert al op een
korte slag van het rempedaal
Bovendien is een remdrukbegrenzer
voor de achterwielen aangebracht
Zowel voor- als achterremmen zijn
zelf-nastellend

Technische gegevens
Motor vloeistofgekoelde 3-cilin-
der, dwars voorin geplaatst, ci-
Imdennhoud 997 cm3, boring x
slag 78,0x69.6 mm, compressie-
verhoudmg 9,5 l, max vermo-
gen 40 Kw/55 pk bij 6000 t p.m ,
max koppel 80 Nm bij 3600
t p.m , inhoud brandstoftank: 35
liter, transmissie 5-versnel-
lingsbak

Remsysteem gescheiden cir-
cuits met bekrachtiging, rem-
drukbegrenzer op achterwielen,
schijven voor, trommels achter,
banden radiaal, 145 SR 12, be-
sturing tandheugel; afmetin-
gen lengte 353,5 cm, breedte
153,5 cm, hoogte 139 cm, wielba-
sis 228,5 cm, spoorbreedte voor
133 cm, achter 129 cm, draaicir-
kel 9,8 m, njklaar gewicht 690
kg

Prestaties topsnelheid 150
km/h, benzine verbruik in liters
per 100 km stad 6,9, 90 km/h 5,2,
120 km/h 7,0, voor de 5-deurs GL
luiden de verbruikscijfers resp.
6,3, 4,8 en 6,5 en de topsnelheid
145 km/h, dit alles volgens fa-
brieksopgaven.

Prijzen 3-drs DL ƒ 13 995.-, 3-
drs SL ƒ15495-, 5-drs GL
ƒ 16 195 -, 3-drs SL 4WD (vier-
wielaandnjvmg) ƒ 19.795.- incl.
btw

Ski-uitrusting gaat in
Safety-box veilig op reis

De safety-box, een handige dakkoffer voor de wintersportuitrusting.

Met de stijgende populariteit van
wintersportvakanties neemt ook de
belangstelling voor een veilig en
handig vervoer van de ski's en
wmtersportuitrusting toe.

Daarom vestigen we graag uw
aandacht op de safety-box, die door
de firma J.K Polyesters uit
Vinkeveen in de handel wordt
gebracht. De safety-box is een uit
gewapend polyester vervaardigde
dakkoffer met een lengte van 217 cm,
een breedte van 47 cm. en een hoogte
van 29 cm Door middel van een
uitneembaar ski-m teneur biedt de
box plaats aan 4 paar ski's of 3

complete ski-uitrustingen. Zonder
ski-interieur is de safety-box te
gebruiken als bagage-
imperiaalkoffer.

De grote voordelen van de safety-
box dakkoffer zijn een gunstig
benzmeverbruik door de
aerodynamische vormgeving, gering
windgeruis en een veilige afsluiting
van uw kostbare uitrusting De
safety-box kan m slechts enkele
minuten worden gemonteerd en is m
iedere gewenste kleur leverbaar De
box wordt geleverd met inklapbare
aluminium staanders of met •
gasdempers en kost ƒ 875.- mcl. BTW

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18.15 en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXE BESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr Troelstrastraat 62/3 - 2042 BT Zandvoort
Tel 02507 -1 94 53, b g.g 1 38 87

STAM
FASHION

Div.
OAMESTRUIEN

v. 49.95
Haltestraat 10 •

Zandvoort
G«hel» week geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag koopavond.

VOOR
LOSSE
STEUN-
ZOLEN

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Ook vtxx Ll4in« «n
Qrol* in imalll in
bredtvo«ttn.
Büd(i'di|liilf. 69,
Amitirdim-W.
Ttl I24193- 123465

Acc.-maatschap J. L. van de Graaf
Haarlemmerstraat 1 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 33 93

Door voortdurende uitbreiding van onze aktiviteiten zoeken wij op korte
termijn contact met een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER m/v

(40-urige werkweek)
De betrokken medewerk(st)er zal worden belast met het verwerken
van de administratie van onze cliënten.

Ons kantoor beschikt over moderne computer-apparatuur.

Ervaring op het gebied van automatisering strekt tot aanbeveling.

In ons team van jonge mensen zoeken wij een medewerk(st)er van
ongeveer 20 tot 30 jaar.

Voorts moet hij/zij beschikken over ervaring op boekhoudkundig gebied
en bij voorkeur in het bezit zijn van het praktijkdiploma boekhouden.

BIJ interesse in deze functie gaarne uw schriftelijke reactie of even een
telefoontje en vragen naar J. L. van de Graafjr. of P. Bluijs,

r

Zo'n veelzijdige a
vindt u alleen bij

Renault dealer,

De Renault 11 staat Waar voor een proefrit.
De Renauil II Ken temperamentvolle wagen waarin hel
uiterst comfortabel rijden is. Eigentijds van stijl, gebouwd
naar de normen van morgen en /eer bescheiden m vcr-
brtiik en onderhoud DeRcnaultll Veelzijdig lol en met.

Als sloere diesel ol als supcrluxe TXB Electronic. Drie- of
\ijldeurs Als lelie 82 pk GTX of met 105 pk pure Turbo
power en een accelcralievcrmogcn van O lot 100 km/h in
9 seconden De Renault 11. Breed uitgemeten in comfort,

zowel voor bestuurder als pas-
sagiers. Kn ruim berekend op
bagage. Overtuig uzelf in een
ongekend comlorlabcle

proefrit En dal kan alleen bij de Kenaull dealer.
Renauil 11 is leverbaar v a. f 18.675,-

Renauil, de permanente evolutie.

Zandvoort; Rinko, Verkoopcentrum,
Burg. v. Alphenstraat 2a, Tel. 02507-13360.
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GROTE MODEHUIZEN
KLINKENDE NAMEN

'N GRANDIOZE AKTIE

In de eerste week aandacht voor:

B AL M Al N een sprookje zonder einde

EBENE DAS
KADO

TIJDELIJK KRIJGT u
BIJ AANKOOP VAN

DE FASCINERENDE
EBENE DE BALMAIN

AFTERSHAVE OF
EAU DE TOILETTE'N
BIJZONDER FRAAIE
EBENE DAS KADO.

Pierre Balmain was tijdens zijn
leven - en zal dat ook na zijn
dood tot in de verste uithoeken
van de wereld blijven - een
symbool van kwaliteit en ele-
gance, dat men met Parijs en
met Frankrijk associeert en dat-
gene stond bij hem ook voorop
bij de ontwikkeling van zijn
nieuwe parfum „IVOIRE".

„IVOIRË", de naam die Balmain
aan zijn droom gaf. De naam
van een beeldschone vrouw,
gekleed in een licht zijden ge-
waad.

„IVOIRË" zal altijd een zweem
van mysterie bij zich dragen. Een
sprookje zonder einde, een
sfeer van verre landen, onge-
kende gevoelens, een bijzondere
ontroering. Zo is „IVOIRË" ont-
staan, geïnspireerd door deze,
vrouw.
Bij aankoop hiervan IVOIRË
BODY CRÈMEKADO.

KRIZIA
Een fascinerende taxatie

van de beroemde Italiaanse
couturierKrizia.

EEN FRAAI KADO!
Bij alle fascinerende ,,K DE

. KRIZIA"-produkten - zeep uit-
gezonderd - krijgt u tijdelijk een
sierlijk tafelklokje kado in een
elegante verpakking.
K de Krizia... heerlijk om kado
te krijgen en heerlijk om te
hebben!

MtJc van Oosterse kruiden
lK'li(HiüK)Im.

Kik1 KrLdi_ 1111 y ;u«It • pn/iuiio!

Krizia 'Uomo', de
geur voor de man
De man van nu wil een ver-
zorgingslijn die zijn persoon-
lijkheid accentueert. Een
geur die past bij zijn karakter
en zijn stemming.

Bij Krizia Uomo-produkten -
zeep uitgezonderd - krijgt u tijde-
lijk deze bijzondere manchet-
knopen kado.

Diner-dansant
Uniek voor Zandvoort is de aktie
die door Wildering Parfumerie
de komende weken wordt ge-
houden.
Wilt u een speciaal diner-dan-
sant bijwonen op uitnodiging
van: BALMAIN - KRIZIA en
PARFUMERIE WILDERING?
Dan kan dit op vrijdagavond 16
november in Restaurant
Queenie.

ledere man of vrouw die belang-
stelling heeft voor een 5-gangen
menu a Tart de la cuisine Fran-
caise met muzikale omlijsting
in een sfeervolle ambiance,
wordt door gastheer Eddy
Becker deze avond speciaal wei-
kom geheten.

Tijdens het diner-dansant -
kosten slechts f 20.- p.p. -
wordt eveneens een presentatie
van deze groten onder parfums
- Balmain en Krizia -verzorgd.

Uiteraard zijn er speciale atten-
ties voor de gasten.

Heeft u belangstelling? Haal
snel een uitnodiging en boek
uw plaats bij Parfumerie Wilde-
ring, Kerkstraat 13. De ruimte
is beperkt!

Wanneer de namen Estée
Lauder, Dior en Lancaster u iets
zeggen en u bent op 16 no-
vember verhinderd, houdt dan
de data 23 november, 30 no-
vember of 14 december alvast
vrij.

BAKKER BALK VIJFTIG JAAR

„Voor ons handwerk
wordt nog gebeden"

ZANDVOORT - Op 8 novem-
ber 1934, dus op de dag af vijftig
jaar geleden, opende bakker
Balk aan de Hoogeweg 27 zijn
bakkerij en winkel.

In die tijd een riskante onder-
neming, maar bakker Thijs en
zijn jonge vrouw waren niet zo
bang, , je bent jong nietwaar en
je moet toch wat. .. "

Dat was dus het begin, een begin
toen de banketletters nog per pond
verkocht werden, één gulden per
pond, de dikke speculaas nog per ons
veertien hele centen kostte en een
half pond roomboterspritsjes dertig
cent.

Een tijd ook waarin dit „banket"
slechts op de zaterdag en vlak voor
sinterklaas werd verkocht, want men
was al blij als het brood verkocht en
betaald werd.

„Veel mensen hadden in die tijd
het geld niet, en er werd dus op de lat
verkocht, met om de zoveel tijd afre-
kenen als er geld was. Het werd pas
goed in de zomermaanden, als de
badgasten kwamen. Dan stond je al
vroeg op de stoep bij de gasten. Die
mensen huurden voor een maand,
waren goed van betalen en je moest
zorgen datje erbij was voordat ze een
andere bakker namen", legt me-
vrouw Balk senior uit. „Ja", lacht ze,
„de kreet de gasten zijn gekomen,
deed dan het hele dorp oplev en".

koud geworden na zo'n nacht en za-
gen licht in de bakkerij van mijn va-
der en dan kwamen ze even een
praatje maken en wat doorwarmen
bij de kolenovens.

Wanneer wij nu die fietsen van de
agenten voor zeven uur langs het
muurtje zagen staan dan gingen wij
niet naar de bakkerij om te helpen, zo
eenvoudig was dat".

Zoons
In de oorlogsjaren verhuisde bak-

ker Balk met zijn gezin naar de Hal-
testraat omdat zijn bakkerij en wo-
ning aan de Hoogeweg werden gevor-
derd. Na de oorlog keerde het gezin
weer terug, en toen ook bleek dat drie
van de vijf zoons wel iets voelde voor
het bakkersvak.

„Wij zijn echt mensen van de prak-
tijk. Met vijftien jaar de bakkerij in
en verder naar de avondschool", legt
Jaap uit. Mijn zoon moet nu naar de
speciale vakschool in Wageningen,
maar zo vlak na de oorlog had men
daar nog niet van gehoord".

Ook zoon Guido kwam in de bak-
kerij en zo waren er vier bakkers Balk
in Zandvoort.

Franse stokbroden uit een Zandvoortse bakkcrsoven. In 1934 een onbekende broodsoort, nu één van de vele die door
de gebroeders Balk in de zeer moderne ovens worden gebakken,
foto Berlott

Zo vlak na de oorlog waren de ver-
anderingen in dit vak niet zo groot.

Lange dagen
Maakte de bakker lange dagen,

eerst de oven aanmaken, brood bak-
ken en dan de wijk in, lange dagen
waren het ook voor zijn vrouw, want
de winkels waren open van 07.00 uur
in de morgen tot soms 22.00 uur 's
avonds, en dan was er voor haar ook
nog het gezin.

Gelukkig kreeg het echtpaar een
aantal zonen, vijf, die al op jonge leef-
tijd meehielpen in de bakkerij, en één
dochter voor de winkel.

De oudste zoon Gerard kan daar
smakelijk over vertellen. „Wij had-
den een kelderbakkerij. Ik herinner
mij dat wij altijd krullen moesten ha-
len bij De Koning in de Backerstraat
voor de oven.

Mijn broers en ik hebben ook altijd
meegeholpen voor schooltiid. Offi-
cieel mocht dat natuurlijk niet, geen
kinderarbeid beneden de veertien
jaar, zo heette dat officieel. Wij von-
den het echter gewoon om te helpen,
alleen moesten wij wel uitkijken.

Kijk, de politie surveilleerde in die
jaren nog op de flets. Dan waren ze

S Voor het Sint Nicolaasü
Probeer onze artikelen en
gij zult tevreden zijn.

LETTERBAIMKET p. ons . . . . f 0.20
LETTERS per pond .......... f 1 . —
SPECULAAS per ons ........ f
DIKKE SPECULAAS per ons f
GEVULDE SPECULAAS p. ons f

Verder alle soorten Bonbons,
Drups, Borstplaat, enz. enz.

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

M. J. BALK
HOOGEWEG 27 - TELEF. 489

0.12
0.14
0.18

naaao
De advertentie uit 1934.

Wit brood was een luxe, bruin brood
behoorde toen nog tot de gewone
kost Krentenbrood en krentenbollen
werden nog in de zomermaanden en
's winters voor het weekeinde gebak-
ken, er was een groot assortiment
„stukgoed" gevulde koeken, cano's
enzovoorts. Speciaal m de zomer-
maanden was die omzet groot want
de dagjesmensen kwamen langs
voordat ze naar het strand gingen, en
sloegen deze mondvoorraad in.

Groot werden de veranderingen m
de vijftiger en zestiger jaren. Er
kwam vraag naar meer gebak gedu-
rende de weekdagen en ook het as-
sortiment brood breidde zich uit.

Nieuwe zaak
Nadat de zaak aan de Hoogeweg 27

in de zestiger jaren nog was gereno-
veerd en uitgebreid, de ovens werden
overgeschakeld van kolen op elektra
en later op aardgas (elektrisch bak-
ken was vreselijk kostbaar) werd op
donderdag 4 april 1974 de geheel
nieuwe zaak aan de overkant (Hooge-
weg 28) geopend.

Thijs Balk sr. was toen al een paar
jaar met het bakken gestopt en had
de zaak overgedaan aan zijn drie zo-
nen, Gerard, Jaap en Guido.

Toen nog luidde de speciale aan-
bieding: 4 slagroomgebak van ƒ 3,-
voor ƒ 2,-, l zak krentenbollen van

ƒ 1,40 voor ƒ l,- en een half pond
koekjes (roomboter) van ƒ 3,- voor
ƒ 2,75. „Als je dat ziet dan schrik je
nu van de prijzen. Die zijn de laatste
tien jaar afschuwelijk omhoog ge-
gaan", zegt Gerard.

Gingen de prijzen dan omhoog, het
assortiment brood groeide met de ja-
ren. Niets zo veranderlijk dan de
mens, want nu is de afdeling bruin
brood het rijkst gevarieerd en wor-
den er wel tien soorten klein brood
gebakken, van ouderwetse kadetten
tot croissants, van harde tijgerbol-
letjes tot zachte puntjes. „Vroeger
was het 80% wit en 20% bruin en nu is
het bijna omgekeerd" zegt Jaap.

Wat met veranderd is m al die jaren
zijn de moorkoppen van bakker Balk
„die gaan er al vijftig jaar in als
koek", evenmin het feit dat er voor
het dagelijks brood nog veel gebeden
wordt. „Dat kan niet iedereen zeg-
gen, maar wij wel", is Gerard van me-
mng.

Met een jonge Balk pp de Bakkers-
vakschool in Wageningen en drie
bakkers Balk in het huidige bedrijf
ziet het er naar uit dat ook het eeuw-
feest wel gevierd kan worden over
vijftig jaar. De slagzin in de Zand-
voortsche Courant van 25 november
1934 „Probeer onze artikelen en gij
zult tevreden zijn" blijkt in ieder ge-
val voor de eerste vijftig jaar wel
waar geweest te zijn.

MARGREET ATER

Bestuur teruggefloten
EVALUATIE door leden
PARKEER

EXPERIMENT
ZANDVOORT - In eerste in-

stantie is het parkeerexperiment
dat deze zomer door de Zand-
voortse middenstand niet onver-
deeld gunstig ontvangen.

In de vergadering van de afdeling
Horeca Nederland Zandvoort op 24
september waren de reacties nega-
tief, dit in tegenstelling tot de ziens-
wijze van het bestuur die wel enkele
positieve punten kon aanvoeren.

De nadruk van het bestuur van Ho-
reca Nederland Zandvoort werd ge-
legd op de positieve kanten, zoals het
parkeerprobleem, de doorstroming
etc. etc. Economisch blijkt het expe-
riment door het merendeel van de ho-
recaleden als nadelig te worden be-
stempeld, reden waarom het bestuur
op deze vergadering werd „terugge-
floten".

Het blijken voornamelijk de onder-
nemers uit het centrum geweest te
zijn die pas in de late middaguren pu-
bliek ontvingen. Ook het met „een
noodgang uit het dorp sturen" van de
toeristenstroom in de avonduren
wordt de organisatoren van het expe-
riment niet in dank afgenomen. Het
blijkt dat men in deze sector liever
ziet dat de toerist zo lang mogelijk in
het dorp blijft hangen en zoveel mo-
gelijk geld uitgeeft.

Het bestuur van deze onderne-
mersbond is verzocht ervoor te zor-

gen dat een dergelijk experiment niet
meer wordt herhaald.

De wens van de afdeling Horeca
Nederland Zandvoort is duidelijk
„Geen experimenten meer op zonni-
ge dagen, vrij laten van alle verkeer
naar goeddunken van de yerkeers-
deelnemer, ook betekent dit dat de
toerist „rondjes rijdt" op zoek naar
een parkeerplaats.

Door de strandpachtersvereniging
wordt in dit verband verzocht het af-
sluiten van de verschillende dorpsge-
deelten zo zorgvuldig mogelijk te
overwegen. Ook hier blijken de on-
dernemers in Zuid meer profijt gehad
te hebben van deze maatregel dan
die van het centrum, waar negatieve
opmerkingen over het experiment
werden geuit.

Het parkeerexperiment zal onder
andere worden besproken in de ver-
gadering van de commissie midden-
en kleinbedrijf die op donderdagmor-
gen 15 november om 10.00 uur in het
raadhuis wordt gehouden.

De agenda vermeldt nog:
de consequenties van de Wet Alge-
mene Bepalingen Milieuhygiëne voor
de Zandvoortse neringdoenden

De nieuw te verwachten algemene
politieverordening toeristisch beleid
kampeerleges, toeristenbelasting,
kampeerterrein en campers etc.

Grand Prix festival
Terrasvergunningenbeleid. (Met

ingang van l januari 1986 zullen alle
vergunningen gelijkluidend zijn, na-
melijk tot 24.00 uur)

Schoonhouden trottoirs door on-
dernemers tijdens festiviteiten
Wat verder ter tafel komt.

Subsidievoorstellen ondervinden
weinig tegenstand

ZANDVOORT - De subsidies
die voor het jaar 1985 in de begro-
ting van de gemeente worden
vermeld, zullen waarschijnlijk
zondermeer het fiat van de
raadsleden krijgen. Behalve de
te verlenen subsidie aan de
Stichting voor Vrijwillige Hul-
perlening, kunnen de commissie-
leden van financiën zich wel vin-
den in de voorgestelde bedragen.

Het college van Zandvoort is van
mening dat de nullijn stringent toe-
gepast dient te worden. Van de subsi-
dianten wordt verwacht dat men tij-
dig, en niet aan het einde van het
jaar, het gemeentebestuur op de
hoogte brengt van tegenvallers of ca-
lamiteiten. „Dus niet raak leven en
aan het eind van de rit tot de ontdek-
king komen dat men geld tekort
komt. Wij willen best bezien of er bij-
gespijkerd kan worden", aldus wét-
houder Flieringa tijdens de verdedi-
ging van het collegestandpunt.

De subsidie aan de Stichting VW
Zandvort is voorlopig van deze lijst
geschrapt omdat de raad hiervoor
nieuwe voorstellen tegemoet kan
zien.

Door het afnemen van het school-
zwemmen kent het zwembad een gro-
ter nadelig saldo, dat door de se-

meente zal worden aangevuld.
Over de subsidie aan de Katholie-

ke Stichting Instelling voor maat-
schappelijk en welzijnswerk in Zuid-
Kennemerland was men het niet he-
lemaal eens. Aukema wilde een dui-
delijker omschrijving van de bereke-
ning, terwijl Van As zijn stem voorbe-
hield omdat fractiegenoot Ingwersen
met deze materie beter op de hoogte
is en helaas verhinderd was. Aukema
pleitte tevergeefs voor verhoging van
de gevraagde 1% aan de Stichting
Andere Werkvormen.

Unaniem zijn de commissieleden
van mening dat aan de Stichting His-
torisch Museum Zuid-Kennemerland
een waarderingssubsidie van ƒ 100,-
dient te worden toegekend.

Ook het Comité Viering Nationale
Feestdagen kan meer geld verwach-
ten dan door het college wordt voor-
gesteld.

In verband met de viering van de
bevrijding (40 jaar geleden) zal behal-
ve de gebruikelijke ƒ 11.000,- dit be-
drag verhoogd worden tot ƒ 15.600,-.

De commissieleden zijn van me-
ning dat voor de verhoging van
ƒ4.600,- de gemeente garant moet
staan. Mocht dit bedrag niet via par-
ticuliere fondsen door het comité bij-
een gebracht worden, dan kunnen
toch de geplande festiviteiten door-
gang vinden.

ZANDVOORT - De grond van
de voortuintjes in de Lorentz-
straat 23 t/m 31 zal aan EMM via
een gebruikscontract tegen een
symbolisch bedrag worden aan-
geboden. Waarschijnlijk zullen
de bewoners nog een schrijven
van de gemeente ontvangen
waarin verontschuldigingen wor-
den aangeboden voor de ge-
wraakte zinsnede „zonder onze
toestemming heeft u gemeente-
grond in gebruik genomen" in
een eerder gezonden brief. Om
het helemaal te vervolmaken zou
daar dan nog aan toegevoegd
kunnen worden „en vriendelijk
bedankt voor het onderhoud van
de groenvoorziening in de ge-
meente", of woorden van derge-
lijke strekking wanneer de com-
missieleden van Publieke
Werken hun zin krijgen.

Door raadslid Pim Kuiiken was de-

Huur tuintjes
Lorentzstraat vervalt
ze kwestie in de commissievergade-
ring aanhangig gemaakt Bewoners
van bovengenoemde straat hadden
in augustus een brief ontvangen
waarin hen een huurbedrag per jaar
werd aangekondigd voor de grond
die zij zich „wederrechtelijk" hadden
toegeëigend. Verbazing en bezwaar-
schriften waren hiervan het gevolg
geweest, omdat de bewoners in de
stellige overtuiging verkeerden dat
het stukje grond bij de huurprijs van
de EMM-wonmgen was inbegrepen.

Door wethouder Attema werd aan
het begin van de vergadering excuses
aangeboden voor de brief. Het was
een kwestie geweest van langs elkaar
heen werken van de diverse afdelin-
gen op het raadhuis. De zaak was aan
het rollen gebracht omdat één der be-
woners keurig een vergunning aan-
vroeg voor het plaatsen van een

muurtje langs de tuin. Toen bleek
dat over gemeentegrond gesproken
werd, kwamen de ambtelijke molens
op gang, maar de wethouder was het
geheel eens met de raadsleden dat de
brief nimmer verzonden had mogen
worden.

Binnenkort zal overleg plaatsvin-
den tussen de gemeente en EMM
over deze grond. De bewoners kun-
nen verontschuldigingen verwachten
en daarmee is ook deze zaak weer uit
de wereld.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Verkrijgbaar bij de volgende adressen
Jacquelme - Haltestraat 22 • Zandvoort
Goedhart - Kerkstraat 40 - Zandvoort
de Spar - Celsiusstraat 192 Zandvoort
T. Goosens - Pasteurslraat 2 Zandvoort
Sig mag
de Krocht - Grote Krocht 17 Zandvoort
üssenberg - Haltestraat 9 Zandvoon
A.K O. - Kerkplein 3 - Zandvoort

Met de
„pet van opa"

naar internationale
danswedstrijden

Mieke en Ronald tijdens hun demonstratie van een Zandvoortse dans tij-
dens de Internationale Dresdner Turnierdasen.

ZANDVOORT - De kleindoch-
ter van Arie Loos van het J.P.
Heyeplantsoen, Mieke Heijne (de
dochter van Nel Loos) heeft met
haar partner Ronald de Vos in
Dresden, Oost-Duitsland, succes
behaald in een Zandvoorts kos-
tuum. Bovendien was Ronald ge-
kleed als Zandvoortse visserman
rond de eeuwwisseling en vond de
pet van Mieke's betovergrootva-
der grote aftrek.

Mieke Heijne en Ronald Vos
zijn leerlingen van een Haarlemse
dansschool en hadden een uitno-
diging ontvangen om deel te ne-
men aan de Internationale Dresd-
ner Turniertagen die daar werden
gehouden. Het paar Heijne/Vos
bezet momenteel de zevende
plaats op de nationale ranglijst
van de Nederlandse Amateur
Danssport Bond.

In een veld van veel Europese
deelnemers bereikten zij de vijfde
plaats.

Mieke en Ronald waren naar
Zandvoort gekomen om een echt
Zandvoorts kostuum te lenen om-
dat de laatbte avond zou worden
besteed aan een demonstratie
van oude dansen Mieke mocht
een dracht lenen van een der da-
mes van Do Wurf en Ronald kreeg
van grootvader Ane Loos de pet
mee van diens grootvader Wülem
Koper (Zwarte Willem)

„Mijn moeder was de derde
dochter uit het gezin van Willem
Koper en Aaltje Groen, en al was
ik niet naar opa vernoemd, ik was
zijn liefste kleinkind. Als er bij-
voorbeeld slaapplaats tekort was,
mocht ik altijd bij opa m bed sla-,
pen. geen van de andere kleinkin-
deren mocht dat. Ik heb na zijn
overlijden zo'n zestig jaar geleden
opa's pet gekregen en ik ben er
altijd zuinig op geweest. Leuk dat
speciaal die oude pet van opa
door zoveel mensen daar is opge-
zet en gepast. Dat had opa nooit
kunnen denken. Hij droeg hem al-
tijd bij het vis brengen over het
Visserspad. Trouwens hij had die
pet altijd op", vertelt Arie Loos
trots.

Voor Zandvoorters die hiervoor
belangstelling hebben, Ane Loos
huwde destijds Aagtje Koper.
Een grote ovatie voor Ronald en
Mieke in Dresden in 1984 met de
pet van betovergrootvader Wil-
lem Koper uit de negentiende
eeuw.
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SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S'.
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.28 per millimeter.
Sluitti|d: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 2042 JM Zand-
voort
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.

6 Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
O Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
se Courant. Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam. alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4.80 per millimeter.
Sluiltijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
minaties in de Micro's zijn op aanvraag bi| onze kantoren ver-
krijgbaar.
9 Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hel
verspreidingsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1.00
m rekening gebracht.

Verzamelaar biedt AN
SICHTKAARTEN van
Zandvoort ter rui l ing aan.
Inl. 023-377405. Tevens te
koop gevraagd l a 5 g'ld. p.
stuk. "

Te koop govr. WONING in
do gein. Zandvoort-Bent-
veld. Pnjsindicatie van
175.000.- lot 300.000.-. Er.
ond. nr. Z. 808 bur. v. d.
blad.

' POPPENWAGEN ƒ 45.-,
groot schoolbord ƒ 1O.-.
gourmetstel electrisch, 4-
pers. nieuw in doos ƒ 65.-.
Tel. 02507-15585.

• Te koop SCHAAKCOM-
PUTER SC2 z.g-.a.n. 10
speelnivo's, prijs ƒ 175.-.
Tol. 02507-17855.

* T.k. llermes ELECTK.
TYPEMACHINE met brede
wagen op typetafel g-e-
mont. afkom, van compu-
ter. prijs 299.-. Tel. 02507-
14627.'

' T.k. Fasto KEUKENGEI-
SEH ƒ75.-. Tel. 02507-
14627.

r Te koop gevraagd POE-
ZENRKISMAND. Tel.
19112.

' Oma's LINNENKAST
liclit eiken ƒ 150.-, dames-
fiets ƒ 75.-. keukentrap
ƒ 25.-. badkamerkachel
ƒ 25.-. herenfiets ƒ 10O.-.
Tel. 17421.

* Te koop aang'eb. AUDI
1OO GL '75, kl . def. m. star-
ten ƒ275.-. Tel. 19120 na
zond.

' Te koop SKISCIIOENEN
ƒ50.-. ml. 41 merk Gar-
moint en mt. 32 merk
Meindl. ƒ 35.-. Tel. 02507-
16017.

'T.k . TAFELBILJART
compl. 3 keus. 8 ballon,
scorebord etc. ƒ 300,-, Beo
VS 10 N Gr. B. tv B & O in
luxe verrijdbare kast m.
ai'st. bed. pr.n.o.t.k. Tel.
02507-12422.

• Te kp. WITTE BRUIDS-
JAPON m. lange sluier,
mt 38 -t- toobeh. moet weg.
zeer goedkoop. Tol. 02507-
19357.

* Te koop d.br. BONT-
MANTEL zo goed als
nieuw. mt. 48 pr. n.o.t.k.
Tol. 02507-17115 na 18.00
uur.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

Stam Fashion
GROTE SORTERING MOOIE

HERENTRUIEN
v.a.

De gehele week geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag koopavond.

Haltestraat 10 - Zandvoort

FORD en VOLVO
SERVICE-VERKOOP-INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

'STAM
FASHION
PIV. JEANS

o.a.: Uon v.a. ... .69.-

Uon salopet..... .98.*

; ; Haltestraat 10
v;""-1':-"': Zandvoort•' : V ;
Gehele week geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.
: Vrijdag koopavond.

* DUIKTEAM ZAND-
VOORT start nieuwe snor-
kel- en duikersopleiding.
Bel voor inl. 02507-17237
of 16968.

' VOLLEYBALVER.
SPORTING-OSS zoekt
nieuwe leden voor seizoen
'84-'85, zowel senioren als
jeugd v.a. 8 jr. in competi-
tieverband of recreatief.
Tel. inl . 15556 en 16313.

* Heeft u zin om te ZIN-
GEN'? „Zamor" kan nog'
nieuwe leden gebruiken.
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 8 tot 10.3O uur
in hotel Keur in de Zee-
straat. Komt u gerust eens
kijken of meedoen.

* Te koop :'/i PERSIANER
mt. 44, i.z.g.st. ƒ 198.-.
Tel. 02507-12141.

* Te koop Philips WAS-
DROGER ƒ 100.-, staande
kapstok ƒ 20.-. Tel. 02507-
18300.

* Gevr. OPPAS v. enkele
dagen per maand. Tel.
02507-185SO.

Vele modellen

Gehala week geopend
van 1 0.00 tot 18.00 uur.

" Vrijdag koopavond. .

* Wegens verhuizing te
koop solide DRESSOIR
ƒ 80.-, blank eiken hang/
legkast ƒ 50.-, en een de-
kenkist ƒ 35.-. Burg. En-
gelbertsstraat 14. Tel.
02507-13132.

Te huur GEMEUB. ZO-
MERHUIS. Ind. woonk.,
slaapk., keuken, douche,
toilet tot l juni. Tel. 02507-
15668 t. 15.00 uur.

KAMER te huur. Veiling-
geb. De Witte Zwaan. Tel.
02507-12164 of 13713.

Te koop BROMMER Bata-
vus, km.st. 2100. Prijs
800.-. Tel. 02507-19546 na
18.00 u.
Voor voordelig SCHILDER-
, WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave.

Aangeb. 4-k. FLAT in
Zandvoort. Gevr. eenge-
zinswoning in Zandvoort
of omg. Tel. 02507-13610.

BEN.HUIS Oranjestr. +
tuin wil woningruil huis 4
sip.kamers in dorp, tuin
gew. Br. ond. nr. Z. 807
bur. v. d. blad.

WOONR. gevr. per l dec. v.
2 pers., min. 2 kmrs, eigen
k. d. t. Tel. 02507-13962.

Gevr. VAKANTIERUIL-
WONING v. zomermaan-
den in Zandvoort tegen 4-
k. flat in Apeldoorn. Tel.
055-558302.

Ronde ant. eikehouten TA-
FEL 0 l m. met -bolpoot
650.-. Tel. 02507-16631.

U kunt deze winter weer
BRUIN WORDEN in Zand-
voort-Noord, zonnebank
ƒ7.50 per 30 min., ge-
zichtskanon ƒ 7.50 per 15
min. of geef uzelf een
kuurtje kado, 10 keer
ƒ 65.-. Voor inf. en af-
spraak Elly v. Straaten, tel.
02507-18097 ook 's avonds
geopend. Tot ziens.

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENERW:
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59 -

Deze week:

Slagroom/
kiwitaartje 6.25
ONZE SUPERMARKT IS WEER HEROPEND

met div. heerlijke worstsoorten
en VERS spek.

Geregeld aanvoer van verse vis,
groenten en fruit.

* Te koop Vectrex SPEL-
COMPUTER + 5 banden,
vr.pr. ƒ 300.-. Tel. 02507-
19593.

BIJ

AAT
ARBOUW

DEZE WEEK:
uit eigen worstmakerij

Erwtensoep
per liter 3.50

Rauwe rookworst
100 gram 1.35

Malse runder-
riblappen
500 gram 7.50

1 ons

pekelvlees
1 ons

lever
SAMEN

Haltestraat 12
ZANDVOORT

Tel. 1 26 16

2,95

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1
Zandvoort

Vooral uw

BIJOUTERIEËN
slaagt u bij

STAM
FASHION

Haltestraat 10
Zandvoort

Gehele week geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag koopavond.

TE HUUR
voor permanent:
2-KAMERFLAT

AAN ZEE
f 700.- p. m.

Tel. 02507-165 51

PERSCOMBINATIE NV
is de uitgeefster van de dagbladen het Parool, de Volkskrant, Trouw, en>
Weekmedia de nieuws- en huis-aan-huisbladen van Perscombinatie.

In de binnendienst van de afdeling Special Verkoop van de
advertentie-exploitatie Perscombinatie N.V., welke o.a. verantwoordelijk
is voor de advertentie-verkoop van Het Parool, Parool Sport, Parool Uit
en Thuis en Weekmedia, ontstaat op korte termijn een vacature
voor de functie van

TELEFONISCH VERKOPER M/V
Voor deze representatieve, zelfstandige en afwisselende functie gelden
de volgende eisen:
- meerjarige praktische verkoopervaring;
- een opleiding op middelbaar niveau;
- rijbewijs B.E.;
- goede contactuele eigenschappen;
- leeftijd 25-35 jaar;
- het in teamverband kunnen werken;
- klantgericht kunnen denken en handelen.

De juiste kandida(a)t(e) zal in staat dienen te zijn op termijn
adverteerders incidenteel ook persoonlijk te bezoeken.

Nadere inlichtingen omtrent deze functie kunt u inwinnen bij de heer G.
van Vreeswijk, verkoopleider van de afdeling Special Verkoop, telefoon
020-562.2254.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
Perscombinatie N.V., Wibautstraat 148-150,1091 GR Amsterdam, t.a.v. mevrouw L. Witmer,
personeelsfunctionaris, afdeling Sociale Zaken, onder vermelding van LW/60.

HUISHOUDELIJKE
HULP gevraagd l ochtend
per 14 dg. Tel. 12565.

G R A T I S

A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen'1 Bankstel of andere

huisraad te koop? Kortom alles wal u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon

Postcode Plaats

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
rnet vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvoort.

Voordeelprijs:
maat 361/m 46,
kleur naturel

m\im
:MAGASN
SHOE MAGASIN
Haltestraat 37 - Zandvoort
Tel.1 9525

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 7093

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt.

Stx
IK,

Bollenplantmandjes • Brassicol
B olie n p la n tsc hopjes

Winterheide • B/oefende violen
Beplanting voorwinterbakken

Vaste planten *Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten

Ejnrn
woningbouwvereniging eendracht maakt macht

2e inschrijving november 1984

Voor leden komen beschikbaar:

1. de bovenduplexwoning
NIC. BEETSLAAN 16
Huur f 279.20 p/m,
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, c.v.

2. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 148a
Huur. f 654.45 p/m,

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, berging, lift,
blokverwarming.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort verlenen
voor deze woningen slechts woonvergunning aan:
• (onvolledige) gezinnen;
• twee-persoonshuishoudens.

3. de woning voor alleenstaanden
ROZENOBELSTRAAT 32hs
Huur f 349.65 p/m,

bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, berging, c.v.

Burgemeester en wethouders van Zandvoort verlenen voor deze woning
slechts woonvergunning aan:
• alleenstaanden.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging
geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen
van woningen".
Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem. In de
inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

• het rangnummer van de vereniging;
• uw geboortedatum;
• het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten-

systeem echter minus het aantal punten voor het onderdeel: duur van
inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 13 november a.s. voor
. 's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wanneer u belangstelling heeft
voor meerdere woningen, kunt u dit kenbaar maken in één brief.
U dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres
Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De be-
oordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag 16 noember
a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor worden ge-
publiceerd.

Ruilrubriek november 1984

1. aangeboden: 4-kamerflatwoning
LORENTZSTRAAT
Huur:/652.45

gevraagd: duplex-benedenwoning
liefstjnet tuin

2. aangeboden: bejaardenwoning complex Huis in de
Duinen
H. HEIJERMANSWEG
(zgn. aanleun-flatwoning) bestaande uit: woonkamer,
slaapkamer, badkamer, berging, lift,'c.v.
Huur: f 900.- per maand (incl. stook/service-kosten,
gas, water, elektra).
Ruilkandidaten moeten de leeftijd van 65 jaar hebben
bereikt of 55 jaar met een medische urgentie.

gevraagd: 3-kamerflat of benedenwonïng

3. aangeboden: 2-kamerwoning met douche en c.v.
SWALUESTRAAT
Huur: f398.50 per maand.

gevraagd: eengezinswoning

4. aangeboden: eengezinswoning
L'AMISTRAAT (gemeentewoning)
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche,
berging, voor- en achtertuin.
Huur^ f 270.50 per maand

gevraagd: grotere eengezinswoning

5. aangeboden: 4-kamerflatwoning
KEESOMSTRAAT
Huur: f 598.90 per maand.

gevraagd: eengezinswoning

6. aangeboden: 4-kamerf latwoning, 3-hoog
CELSIUSSTRAAT
Huur ƒ446.55

gevraagd: eengezinswoning

Reacties dient u vóór het einde van deze maand schriftelijk in te dienen
bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1. Woning-
ruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. Hierin
staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rang-
nummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op
't moment van verhuizing, hoogst uitgereikte rangnummer. U kunt uit-
sluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.
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SPORT KORT

ZHC-hockey
ZANDVOORT - In de hockeycom-

petitie kwamen de dames- en heren-
teams van Zandvoort tot goede resul-
taten. De dames kwam in het verre
Breda tot een verdienstelijke 0-0 en
de heren zorgden voor een prima
overwinning op Weesp, 2-1.

In de eerste helft hielden de heren-
teams van Zandvoort en Weesp el-
kaar goed in evenwicht. Geen der
teams kon aanspraak maken op een
voorsprong. In de tweede helft veran-
derde al snel het spelbeeld en nam
Zandvoort duidelijk een overwicht
dat resulteerde in doelpunten van
Olaf van Ekeren en Ron Eijsvogel. In
de slotfase zette Weesp alles op de
aanval en werd het Zandvoortse doel
onder vuur genomen. Wel werd het 2-
1 maar verder liet de uitstekende
Zandvoortse doelman Floris Goezin-
ne het niet kornen.

De dames speelden een evenwichti-
ge partij op het kunstgras van Breda
maar konden niet tot doelrijpe kan-
sen komen. In de tweede helft liep
het wat beter bij Zandvoort, daar-
tegenover stond dat Breda meerdere
strafcorners kon forceren, die niets
opleverden. De stand bleef 0-0.

«—

Sandevoerde houdt
kaartleesrit

ZANDVOORT - De autosportver-
eniging „Sandevoerde" organiseert
op vrijdag 9 november een kaartlees-
rit. De start voor deze rit vindt plaats
om 20 uur bij Hotel „Delicia", Kerk-
straat 16 en men kan vanaf 19 uur bij
„Delicia" inschrijven. Het inschrijf-
geld bedraagt ƒ 10.- per equipe, leden
van „Sandevoerde" krijgen ƒ l.- kor-
ting. De rit, 'die binnen de grenzen
van de gemeente Zandvoort wordt
gehouden, is 30 km lang. De uitslag
bepaalt mede het kampioenschap
van de vereniging. Nadere inlichtin-
gen zijn te verkrijgen bij het secreta-
riaat, tel. 12507-13180.

Bridge-nieuws
ZANDVOORT - Op woensdag 31

oktober heeft de Zandvoortse Brid-
geclub haar tweede wedstrijd van de
tweede-competitie gehouden. In de
A-lijn kwamen mevrouw T. Hagen en
de heer Wanna als eerste uit de strijd
met 56.79%. De tweede plaats ging
naar de familie Peeman met 54.64%.
In de B-lijn wonnen de pas gepromo-
veerde dames Kinderdij k/Lemmens
de eerste plaats met 61.617t>, gevolgd
door de ook zojuist gepromoveerde '
dames Droon/Schröder met 59.37%.
In de C-lijn ging de overwinning naar
de heren Baan/Kause met 59.37% ter-
wijl de tweede plaats' naar de familie
Stor ging met 56.70%.

ZBC doet in het district mee met
drie viertallen aan de viertallen com-
petitie. Deze competitie begint op 15
november en op zaterdag 17 novem-
ber vindt de dertiende bridge-ont-
moeting plaats met BBC uit Bever-
wijk. De stand is momenteel ZBC-
BBC: 7-5. Voor nadere inlichtingen
kan men bellen naar tel. 14060 of
18035.

Uitslag viswedstrijd
ZANDVOORT - De onlangs opge-

richte „Zeevisvereniging Zandvoort"
heeft op maandag 29 oktober een zee-
viswedstrijd gehouden. Deze wed-
strijd was de eerste van een reeks van
vier door de vereniging te houden vis-
wedstrijden. Op dit moment is de
stand als volgt: 1. C. Al met een vis
van zeven pond, 2. H. Hogkamer met
een vijfponder en 3. M. Dröse met een
drie pond wegende vis. Aan de wed-
strijd werd door vijftien personen
deelgenomen en in totaal werd naar
schatting zevenentwintig pond vis
gevangen, waaronder een zeebaars
van drie pond hetgeen zeldzaam is
voor deze vorm van strand visserij.
De volgende zeeviswedstrijd wordt
gehouden op zaterdag 10 november
vanaf 16 uur op het Noorderstrand.

Hardwerkend Zandvoortmeeuwen
klopt verdiend beter OSV

ZANDVOpRT - Evenals vo-
rig jaar blijkt Zandvoortmeeu-
wen een gevreesde tegenstander
voor koplopers te zijn. Konden
ook toen de ranglijstaanvoerders

met lege handen vertrekken nu
was het de beurt aan leider OSV
dat met een 1-0 nederlaag werd
teruggewezen. OSV had over het
geheel genomen technisch het
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Raymond Roode, niet af te stoppen met de voeten, dan maar met de handen.
Foto: Frans Jongen.

beste van het spel en kreeg in de
eerste fase enige goede gelegen-
heden maar Zandvoortmeeuwen
stelde daar een enorme inzet te-
genoyer wat de verdiende over-
winning opleverde.

Een voorbeeld van inzet was John
van der Zeijs die in de spits een zeer
moeilijke taak had, weinig aanspeel-
bare ballen kreeg, maar toch bleef
doorgaan. Zijn inzet werd beloond in
de slotfase met een schitterend doel-
punt van zijn voet. „Voor de rust had
ik al pech met een kopbal tegen de
lat. Nu zag ik het schot prachtig in de
bovenhoek gaan en ik was er hart-
stikke blij mee. Ja, je staat dan direct
in het middelpunt als je scoort maar
de gehele ploeg heeft voor de over-
winning geknokt", aldus de Zand-
voortse spits.

Zandvoortmeeuwen begon met een
stormachtige wind in de rug, maar
dat bleek geenszins een voordeel te
zijn. Te vaak werd de bal te hard ge-
passt en daardoor leed Zandvoort-
meeuwen veel balverlies. OSV liet
zien niet voor niets bovenaan te
staan en zeer gemakkelijk ging de bal
van man tot man en daarmee had de
Zandvoortse defensie de nodige
moeite.

Kansen
OSV schiep zich door het goede

combinatiespel enige goede kansen
maar kon die niet verzilveren. Een-
maal kon aanvoerder Smit, vrij voor
doelman Ed Steffers de hoek uitzoe-
ken, maar dat ging te rustig en de bal
verdween naast. Even later was Stef-
fers geheel gepasseerd maar de voor-
treffelijk spelende Richard Kerkman
redde op de doellijn. Daar tegenover
stelde Zandvoortmeeuwen twee kop-
ballen. Een van John van der Zeijs
tegen de lat en een van Hans
Schmidt in handen van de OSV-doel-
man.

Na de rust trok OSV met de wind
mee direct ten aanval en moest Ed
Steffers een boogbal tot hoekschop
verwerken. OSV bleef wel sterker
maar kon niet meer tot het vloeiende
spel van de eerste helft komen. Zand-
voortmeeuwen vocht zich knap on-
der de druk vandaan en Jos van der
Meij zag een knap schot net naast
gaan.

ZANDVOORT - Zandvoort '75
lijkt een abonnement te hebben
op gelijke spelen aangezien de
achtste wedstrijd het vijfde ge-
lijkspel opleverde. Tegen Half-
weg speelden de Zandvoorters
een goede eerste helft en namen
een 1-0 voorsprong, maar in het
tweede gedeelte was het betere
spel voor Halfweg dat de stand in
evenwicht wist te brengen, 1-1.

Na een gelijkopgaande openingsfa-
se werd Zandvoort '75 overwegens
sterker. De combinaties liepen soepel
en Halfweg werd geheel in de defen-
sie gedreven. In deze eerste periode
had Zandvoort '75 voldoende afstand
kunnen nemen op Halfweg dat in het
geheel niet gevaarlijk kon worden
daar de Zandvoortse defensie er goed
kijk op had. Na een vlotte aanval
schoot Rob Gansner de bal op de
paal en de terugspringende bal werd
door Jeroen Turkenburg via de bin-
nenkant van de paal afgerond. 1-0.

De badgasten bleven overheersen
en het goede spel leverde enige kan-
sen op maar verhoging van de score
bleef achterwege. Coen van de Heu-
vel kwam in goede positie maar mis-
te en ook Rob Gansner brak door na
een fraaie combinatie maar zijn inzet
verdween rakelings naast.

In de tweede helft zakte het spel-
peil van Zandvoort '75 dat direct al
tweemaal in moeilijkheden kwam
toen de buitenspelval niet werkte.
Doelman Ruud Bakx redde echter
goed. Halfweg was nu de beter com-
binerende ploeg, mede in staat ge-
steld door het Zandvoortse midden-
veld dat een groot gat liet vallen.
Zandvoort '75 moest het in deze pe-

VIJFDE GELIJKSPEL

Zandvoort '75 valt in
tweede helft terug
riode hebben van verre inworpen van
Johan van Marie die nog wel eens
voor onrust in de Halfweg verdedi-
ging zorgden. Daardoor kwam Arjan
de Boer tot een verrassend schot dat
tot hoekshop werd verwerkt. Uit deze
hoekschop ontstond een scrimmage
waaruit Reinier Kreuger de bal langs
de doelman schoot maar op de doel-
lijn blokkeerde een Halfweg-verdedi-
ger de bal.

Halfweg kwam steeds beter in de
strijd en in de vijfendertigste minuut
leverde dat de gelijkmaker op. De
Zandvoortse defensie werd kansloos
uitgespeeld en doelman Bakx was
kanloos, 1-1. In de spannende slotfa-

se kwam Zandvoort '75 enigszins on-
der de druk vandaan en kogelde Wim
van Straten net over. Het gelijkspel
gaf echter de verhouding goed weer.
Trainer Gerard Nijkamp vond het
jammer dat het in de tweede helft
niet meer ging. „Voor de rust liep het
goed en hadden het toen moeten af-
maken. Na de rust viel het midden-
veld weg en werden de taken niet
meer goed uitgevoerd en dan kom je
in moeilijkheden. Over het geheel ge-
nomen gaat het echter niet slecht. De
eerste wedstrijden verloren we maar
daarna zijn we reeds zeven wedstrijd
ongeslagen en daar ben ik wel tevre-
den over", aldus Nijkamp.

Sterk Zandvoort-Noord
verslaat koploper Berbee

ZANDVOORT - Het eerste
herenteam van de FC Zandvoort
Noord heeft zich in de zaalvoet-
balcompetitie goed hersteld van
de nederlaag tegen De Gier. Met
5-3 werd koploper Berbee versla-
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AUTOSPORT
Tijdens het weekend van 3 en •

november is de 21-jarige Neder
lander Gerrit van Kouwen we
reldkampioen geworden in di
Formule Ford 1600 op het circui
van Brands Hatch, Engeland. He
is de eerste maal in de geschiede
nis dat een Nederlander het kam
pioenschap in deze klasse be
haalt. Zijn instructeur, de Zand
voorter Alfred Abbenes, vertel1

na het triomfantelijke weekend ir
Engeland trots „hoe het allemaa
in z'n werk is gegaan".

„Je kan mij van alles van Gerril
noemen, z'n ontdekker, z'n leer-
meester, z'n mentor, verzin maai
wat. Zelfs een beetje z'n vadei
want toen Gerrit zestien was
heeft hij een hele tijd bij mij thuis
in Zandvoort gewoond. Hij ging
dan wel de weekenden naar huis.

Gerrit van Kouwen is geboren
en getogen in De Meern bij
Utrecht. Oorspronkelijk kwam hij
alleen maar met vrienden mee
naar het circuit, met curisten die
bij mij in de leer waren. Hij ver-
wisselde dan banden en maakte
de ruiten van de wagens schoon
en deed allerlei klusjes want hij
was heel technisch, hij zat op de
MTS. Als beloning mocht hij een
keer een rondje rijden en toen viel
hij me direct op.

Ik heb mij dan ook niet in hem
vergist toen ik tegen hem zei dat
hij door moest gaan en het heel
ver zou brengen. Vijfjaar lang heb

ik hem opgeleid en in de afgelo-
pen jaren is hij Nederlands, Bene-
lux en tweemaal Europees kam-
pioen geweest. En nu dus dit we-
reldkampioenschap en dan te be-
denken dat er 247 coureurs aan de
wedstrijd deelnamen afkomstig
uit alle mogelijke landen.

Gerrit heeft trouwens ook nog
tijdens het afgelopen weekend
het ronde-record gevestigd wat
hem maar liefst 5000 Engelse pon-
den opleverde, niet mis hè?

Ik blijf mentor van Gerrit, hij

gaat nu over naar het rijden van
de Formule III en rijdt mee in het
Nederlandse Baron Racing Team.
Die Formule Ford 1600 is trou-
wens wel de basis hoor voor al die
andere formules zoals Formule I
enzo, ook Jan Lammere is zo be-
gonnen. Gerrit blijft nu in Enge-
land wonen want in Nederland
komt hij niet veel verder met dat
ene circuit dat we hebben, dat
wordt te kostbaar. Je moet als
coureur iedere dag testen en dat
gaat makkelijker in Engeland
omdat ze daar meer circuits heb-
ben. -

Ik ben trouwens wel gaar. ik
ben vanmorgen met de nachtboot
uit Engeland gekomen. Eén ding
wil ik nog even vertellen, de cou-
reur Huub Rothengatter stuurde,
overigens als enige, een gelukste-
legram naar Gerrit. dat is toch
wel heel attent, de andere „grote"
Nederlandse jongens lieten het af-
weten".

Gerrit van Kouwen op zijn thuisbasis: het circuit van Zandvoort. In septcm-
ber nam hij hier deel aan de Europese (kampioenschappen. Kouwen hier als
eerste bij het uitgaan van de Tarzanbochl.

Constance IM. Basart
J

gen in een boeiende, en zeer spor-
tief verlopen strijd, waarin de
noorderlingen hun grotere inzet
en uitstekend keeperswerk van
Peter Theunissen beloond zagen
met een overwinning.

Zandvoort Noord-coach Dirk Kreu-
ger sr. had gekozen voor een behou-
dend concept, waardoor Berbee de
kans kreeg om aan te vallen. Aanval-
lende akties die echter strandden op
de uitstekend op dreef zijnde Zand-
voort Noord-verdediging, die de Hil-
legommers weinig ruimte bood.
Ruimte kreeg wel de aanval van
Zandvoort Noord, maar goede moge-
lijkheden voor Hans Kreuger, Wim
van der Kuyl en Ferry van Rhee ver-
dwenen net over of naast het doel.
Een solo van Richard Kreuger werd
op het nippertje door de Hillegomse
keeper verwerkt.

In de laatste vijf minuten van de
eerste helft zorgden Ferry van Rhee
en Angelo Koning voor de stand 2-0.
Van Rhee opende de score met een
fraaie lob, terwijl Koning het leer kei-
hard achter de doelman schoot.

De tweede helft leverde aanvanke-
lijk een sterker Barbee op dat van de
korrekt leidende scheidsrechter
Draijer zelfs een strafschop kreeg toe-
gewezen, die weliswaar benut werd,
maar door een overtreding bij het ne-
men ervan werd geannuleerd. Na
acht minuten werd het echter toch 2-
1 uit een vrije trap.

De tegenslag gaf Zandvoort Noord
meer inspiratie en opnieuw voerden
binnen twee minuten Angelo Koning
nu met Jan Willem Spiers de score op
tot 4-1. Met een wanhoopsoffensief
poogde Berbee Zandvoort Noord on-
der druk te zetten. Ook nu zag de Hil-
legomse formatie kans uit een vrije
trap doelman Theunisen te kloppen.
4-2. Wim van der Kuijl maakte zes
minuten voor het einde aan alle onze-
kerheid een einde door van een mis-
verstand te profiteren, 5-2. In de aller-
laatste minuut wist Berbee alsnog te
scoren en ook nu was daarvoor een
vrije trap nodig, 5-3.

Zandvoortmeeuwen-HG Snack-
huis 3-3. Zandvoortmeeuwen 4-Zand-
voort Noord 6 4-2, De Meer 2-Zand-
voortmeeuwen 2 5-3, Zandvoort
Noord-Berbee 5-3, Sekura 3-Zand-
voort Noord 5 5-0, BSM 4-Zandvoort
Centrum 3 9-2.

Door het uitblijven van een doel-
punt werd OSV steeds nerveuzer en
de Meeuwen konden daardoor de
strijd naar zich toetrekken. De defen-
sie had weinig problemen meer en
aanvallend liep het beter vooral via
de goed op dreef zijnde Raymond
Roode. De slotfase werd wat romme-
lig mede doordat Ed Vastenhomv
van dichtbij de bal keihard tegen zi]n
hoofd kreeg en per brancard het veld
werd afgedragen. Steel Water was
zijn vervangpr.

Treffer
Ondanks dit ongelukkige voorval

bleef Zandvoortmeeuwen knokken
en kreeg daar vijf minuten voor het
einde de beloning voor. John van der
Zeijs speelde zich knap vrij en knalde
onhoudbaar de bal m de bovenhoek.
1-0. OSV probeerde met een laatste
offensief alsnog tot de gelijkmaker te
komen maar kreeg geen kans meer.
John van der Zeijs werd nog wel een-
maal fraai gelanceerd door Raymond
Roode maar zijn kopbal ging over.

Trainer Willem Groen was zeer op-
gelucht na afloop. „We hadden wat
problemen met de opstelling doordat
ik twee andere jongens had opge-
steld, maar na alles goed op een rijtje
gezet te hebben bleek het goed te
gaan. Vooraf zeiden de jongens we
gaan er voor honderd procent tegen-
aan en dat is uitstekend uitgekomen.
Het is een belangrijke overwinning
op een heel belangrijk moment, die ik
vooral wijt aan het collectief. Er is
keihard gewerkt voor de punten en
dat stemt tot tevredenheid, aldus
Groen, die denkt dat Zandvoort-
meeuwen op de goede weg is. „We
zijn er nog niet en zondag kunnen we
de borst nat maken tegen VIOS.
maar vandaag hebben we karakter
getoond".

Programma
badminton

ZANDVOORT - Op zondag 11 no-
vember worden de volgende badmin-
tonwedstrijden gehouden in de Pelli-
kaanhal te Zandvoort:

09.30 uur: Lotus 7-IJmond 5, Lotus
8-IJmond G, Lotus 9-IJmond 8. Lotus
heren l-Shell l, Lotus Bl-Velsen B2.
Lotus B2-IJmond BI, Lotus B3-IJ-
mond B2, Lotus Cl, IJmond Cl.

13.00 uur: Lotus 1-Slotermeer l, Lo-
tus 2-Leiden 2, Lotus 3-IJmond 3. Lo-
tus 4-NAB Spirit 2, Lotus 5-Amster-
dam 5, Lotus 6-Kennemerland 6.

' ; . Standen voettoalclïibs M ̂
Tweede klasse KNVB
Hollandia
OSV
WFC
Vitesse'22
Zeevogels
ADO'2Ü
Zandvoorim.
SVW'27
HBC
Rapiditas
VIOSW
Vierde klasse KNVB zaterdag
Aalsmeer
RCH
Zandvoort'75
DSC'74
Altius
Halfweg
SCZ'58
De Spartaan
De Kennemers
Hoofddorp
Sporting Zuid
DVVA
Tweede klasse IIVB
Onze Ge/.ellen
EHS
BSM
DSC'74
VVH
Schalkwijk
Heemstede
Spaarnevogels
Alliance
CBS
TZB
Vogelenzang

7-13
8-13
7-10
8-10
7- 8
8- 8
8- 7
8- 5
8- 5
7- 4
8- 4

7-10
8-10
8- 9
8- 9
7- 8
7- 8
7- 7
7- 7
8- 7
8- 0
7- 4
G- 3

9-14
9-13
8-11
9-10
9-10
9- 9
9- 9
9- 8
8- 6
9- 6
9- G
9- 4

Zaalvoetbal hoofdklasse
Hong Kong
Internationaal
DIO
Blauw Wit'80
De Zon
Griffioens
Kopper OG
Wilms Floet
IJmond'73
De Ezel
Hillegoin
Score Advert.

Ie klasse
TZB
Sekura
Concordia
K. Kroezen
NiholL.
L. Hoofddorp
Beurszicht
Rmko
Marktzicht
Out
2e klasse-
De Gier
Berbee
De Meer
Zandv. Centrum
Zandv. Noord
Palet En tege
Wilho
Parade Boys
HD'80
Zandvoortm.
HG'Snackhuis

7-14
7-11
7- 9
7- 8
7- 8
7- 7
7- 6
7- 6
7- 5
7- 4
7- 3
7- 3

5-10
5- 8
5- 6
5- 6
5- 5
5- 5
5- 5
5- 2
5- 2
5- 1

6-10
G- 7
6- 7
4- 6
5- 6
5- 5
5- 5
5- 4
5- 3
6- 3
5- 2

Sporting OSS
HAARLEM - Het veertiende

district ..Haarlem en Haarlem-
mermeer" organiseerde opnieuw
de jaarlijkse beker-kampioens-
wedstrijden voor de jeugd in de
Groenendaal-sporthal in Heem-
stede. De Sporting OSS volley-
bal adspiranten meisjes wisten
daar de beker succesvol te verde-
digen. Het eerste damesteam
kwam tweemaal in het veld en
leed even zovele nederlagen.

De adspiranten van Sporung OSS
moesten de titel verdedigen tegen
OVRA. HSVC. Die Raeckse uit Haar-
lem, Brother Martinus, Delta Lloyd
uit Amstelveen, CSV uit Heemstede
en VCH uit Hoofddorp. Sporting OSS
.startte direct zeer goed door cle eer-
ste wedstrijd overtuigend te winnen.
De coach hamerde op vooral een goe-
dc concentratie, die Sporting het ge-
hele toernooi behield. Het zeer goede
spelpeil stond borg voor een ongcsla-
gen koppositie in de poule en ook in
de finale toonden de Zandvoortsen
zich de sterksten. Het succesvolle
team bestond uit: Jacquelme Blom.
Marjan Giesberg. Anja v.d. Voort.

Saskia Hassink. Jolanda Dekker,
Pauline Vosse en Arienne Akkerman.

Het eerste damesteam speelde
twee wedstrijden maar wist geen
punten te behalen. De eerste beker-
wedstrrjd betekende direct uitscha-
keling tegen VVO uit Uithoorn. De
eerste set was veelbelovend van
Sporting en leverde een verdiende
setwinst op met 15-7. In de tweede en
derde set, waarin bij Sporting de con-
centratie was afgenomen, zagen zij
een verbeten VVO tegenover zich,
dat met hoogstaand volleybal zeer
hard terugsloeg en beide setzeges
veilig stelde. Sporting streed dapper
maar kon "een vat meer krijgen op
dit sterke tegenspel en verloor eervol.

In de competitie trad Sporting
OSS aan tegen het derde team van
Brother Martinus in Amstelveen en
ging met 3-0 ten onder in een partij
waarin zeker kansen zijn geweest. De
eerste set werd wel kansloos met 15-6
verloren maar in de tweede set draai-
cle Sporting een stuk beter en bleef
lang bij. Toch setverlies met 15-10. In
cle derde set was Sporting in het juis-
te ritme en leek lange tijd naar set-
wmst te gaan. Door de spanning ont-
stonden er een paar kleine foutjes en
dat werd op dit niveau keihard afge-
straft. 1G-14.

Yvonne de Jong scoort op fraaie wijze. Foto: Frans Jongen

ZVM-
voor

ZANDVOORT - In een goed
bezette Zandvoortse Pellikaan-
hal behaalden cle zaalhandbal-
Leams van ZVM zeer verdiende
overwinningen. De dames zege-
vierden na een niet grootse partij
met 11-8 over Concordia en de
ZVM-heren waren veel te sterk
voor Monnickendam. 22-16.

De strijd tussen ZVM en Concordia
ging in de eerste helft vrijwel gelijk
op. ZVM nam een 2-0 voorsprong
door Erna Duker en Jannekc de
Reus. De voorsprong had groter kun-
nen zijn als de breaks beter waren al-
gerond. Nu bleef Concordia in de
buurt van ZVM. Door een strafworp
kwam Concordia dichterbij maar
Yvonne de Jong scoorde even latei-
fraai en bracht 3-1 op het scorebord.
De voorsprong ging echter teloor en
door goede reddingen van Greet Vas-
tenhouw kwam ZVM niet op achter-
stand. Nog voor de rust gaf Janna ter
Wolbeek ZVM opnieuw de leiding
maar een geluksdoelpunt van Con-
cordia betekende 4-4.

Na de rust liep het beter bij ZVM.
Verdedigend gaven de Zandvoortse
dames weinig kansen weg en aanval-
lend ging het wat gemakkelijker. Met
enige afstandsschoten zorgde Truus
Hofstra voor afstand en snelle breaks
via Janneke de Reus brachten ZVM
op ruimere voorsprong. 9-4 naar uit-
eindelijk 11-8. Coach Geert Dijkstra
was wel blij met de punten maar nog
niet over het vertoonde spel. „In de
tweede helft ging het wat beter dan
voor de rust, maar groots was het nog

niet Er werd te weinig gekeken maar
het ziin twee belangrijke punten".

Ondanks dat ZVM snel een 2-0
voorsprong wist te nemen liep de vij l-
een verdediging met best Monmc-
kendain kon daardoor teruukonirn
en een 4-2 voorsprong nemen. Toen
coach Henny van de Koekelt over-
schakelde op het y.es-nul systeem hep
het direct beter en werd Monmrkcn-
dani weggespeeld. Nog voor de rust
liep ZVM uit naar een ruime K)-.")
voorsprong.

Na de paiuc kreeg topseorer C'or

van cle Koekelt niandekking en daar
profiteerden de anderen nu beter van
dan vorige week. In verdedigend op-
zicht .speelt Pieier Trommel opnieuw
een betrouwbare part i j en zorgde
voor knappe reddingen. Ondanks ür
/.ware dekking kon Cor van de Koe-
kelt l och de nodige treiters scoren en
met acht doelpunten was hij weer
uitstekcrcl op dreef. Voor de overige
trellers / jrnden Hans Moll 4. Ernst
Phele 3, Joost Berkhout 2. Wim Brug-
m.in 2. DiuriT Boukes '2. Joop Boukes
l

Jan Lanmiers Europees kampioen
ZANDVOORT - Jan Lam-

mers heeft opnieuw het Europees
kampioenschap in de Renault,
Turbo-klasse veroverd. Hierme-
de prolongeerde hij zijn titel van
1983. Michae! Bleekemolen werd
tweede, doch had meer moeite
om deze plaats te bereiken dan
Lammers, die een bekeken race
heeft gereden in Lc Castellel
(Frankri jk) .

Voordat Lammers aan deze laatste
rit voor het Europees kampioen-
schap begon, stond al vast dat hem
de uiteindelijke overwinning in de
Renault 5 Turbo-klasse niet meer
kon ontgaan. Zevenmaal eindiude
Lammers als overwinnaar en ook al-
gelopen zondag nam hij geen onnodi-
ge risico's. Aan het einde van de rit
nam hij de koppositie over en ging
als onbcdreigd overwinnaar over de
eindstreep.

Dat Bleekemolen nog een tweede
plaats kon behalen, mag wel geweten
worden aan zi jn sterke finish. Met be-
hulp van de Italiaan Sigala en diens
teamgenoot Larroun kwam Bleeke-
niolen terug in de race. nadat hij door
de Fransman Gouhier letterlijk van
cle baan was geramd.

Bleekemolen voerde het klasse-
ment aan. doch de rijtechniek van
Gouhier zorgde ervoor dat hij ver te-
rugviel De auto van Bleekemolen
was niet bestand tegen de herhaalde
ratnpartijen van Gouhier.

Momenteel speelt Lammers met de
gedachte terug te keren in de Fonnu-
le-I klasse Hij bevindt zich momen-
teel in het Midden-Oosten op zoek
naar sponsors Of dit lukt. is nog niet
zeker, wel dat Lammers niet meer zal
uitkomen in de Renault 5 Turbo klas-
se. Volgend jaar start namelijk een
nieuwe Europese competitie, maar
dan met de spectaculaire Renault Al-
pine GTA.
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H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 - Zandvoort

Tel.1 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT

Van Ostadestraat

WOONHUIS
voorz v gas c v , met zomerhuis, geschikt

voor dubbele bewoning of verhuren
Vrije opgang naar boven

Ind entree, woonkamer (balkenplafond), luxe
open keuken, 1 slaapk , douche/toilet, 1e etage
4 slaapk , kitchenette, toilet, stookgelegenheid
Ind zomerhuis entree, woonk , keuken, toilet,

1e etage 2 slaapk
Vraagprijs f168 000 -k k

ZANDVOORT

Spoorbuurtstraat 9
Goed onderhouden

WOONHUIS
in centrum dorp

Ind beg gr woonkamer met parket, hal en
keuken met plavuizen, douche/toilet, 1e etage
3 slaapkamers
Tuin met schuur (via achterom)

Vraagprijs f 115.000.- k k.

ZANDVOORT

Van Galenstraat
Luxe, verbouwde

3-KAMERFLAT
op 4e etage (lift) met uitzicht op zee

Ind entree, woonk /eetk met ruim balkon op
het zuiden, ruime slaapk , badk /bad, toilet,
keuken Met berging op beg gr

ZANDVOORT

Brederodestraat

WOONHUIS
met garage, nabij strand, duinen en

centrum dorp
Ind entree, grote woonk , keuken, toilet/
douche, 1e etage 3 slaapk., keukentje, balkon,
2e etage vaste trap, grote kamer, berging

ZANDVOORT te koo

Dr. C. A. Gerkestraat
Beneden

HOEKWONING
m goede staat van onderhoud, met garage,

schuur en zeer royale zonnige tuin
Opp 456 m2

woonkamer met parket en open haard,
slaapkamers, badkamer met douche

Ind

Collegiaal met J. Attema

DE NIEUWE OPEL KADETT

«a.

Proef z'n techniek. Maak snel een rif.
In één oogopslag ziet u <ctèt

de nieuwe Opel Kadett voor u is

gemaakt De techniek manifeste t̂

zich o.a. duidelijk in het funktióflète
dasnboard.

Alle bedieningselemente)|:'
zijn in duidelijke, overzichtelijke tôü$l-
tiezones ingedeeld. Het dashboard is

op deze manier in één oogopslag te
overzien.

Eerst de mens, dan de auto.

Ofwel... bij het ontwerpen van

de nieuwe Opel Kadett stond de

belangpjkite maatstaf centraal: de
ment C'ii pioefl u aan zijn techniek,
zijn stroomlijn, ruimte, komfort en
zuinigheid

U bent bij ons van harte wei-

kom voor een onthullende proefrit
Tot ziens!

De nleuvwi Opet Kadett.
reeds vanaf

Prijs inclusief BTW exclusief geadviseerde afleve
nngskosten(321 - AfGeneralMotorsNederlandB V
Rotterdam Prijs en specifikatiewijzigingen voor
behouden

BEREKEND OP DE TOEKOMST.

Bij de Opel-dealer staan ze altijd voor u klaar.

van lent autobedrijven zandvoort
kamerlingh onneéstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 -1 53 46

ledere woensdagavond voor
de liefhebbers:

DART-avontb
in de

OASE BAR

Tot straks!
inde

Kosterstraat 9, Zandvoort -"'2
tel; 02507-15381

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn
Halrestraat 16 - Tel 02507 - 1 62 04
Zondags gesloten.
Maandags geopend van 10 00 tot
18 00 uur.

Ambachtelijk uit onze keuken:

PATÉ „FRUITS DU MER"
ZALM/RQÜMPATE
GARWAlENKROKETTEft^,
vol Hollandse garnaaltjes

ONOVERTROFFEN !! \

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven

alle verzekeringen

Uw adres voor
EP-AST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7-Zandvoort

Tel 02507 -1 23 27

TE KOOP GEVRAAGD:

WONING
m de gemeente

Zandvoort/Bentveld
Prijs indicatie

van f 175 000 tot
f 300 000

Brieven onder nr 808
aan bur van dit blad

Te koop aangeboden te Zandvoort:

STRANDPAVILJOEN
Zeer gunstig gelegen bij centrum dorp.

Koopsom n.o.t.k.
Zonder contanten onnodig te reflecteren.

Brieven onder nr. Z 811 aan bureau
van dit blad.

BESTEMMINGSPLANNEN

De burgemeester van Zandvoort, maakt, ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door de
gemeenteraad m zijn vergadering van 30
oktober 1984 vastgestelde wijziging van de
voorschriften behorende bij het bestem-
mingsplan "Natuur- en recreatiegebieden"
van maandag, 12 november 1984 af
gedurende een maand ter gemeentesecreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening, voor een ieder ter inzage ligt

Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad hebben gewend, kunnen
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland schriftelijk
bezwaren tegen de vaststelling van deze
wijziging van de voorschriften indienen

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder,
die bezwaren heeft tegen de wijzigingen m
de voorschriften, welke bij de vaststelling
zijn aangebracht

Zandvoort, 1 november 1984.
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen

Een barometer n een \vriuiflif> iiülnimenl l/al aangecjl
HUI \ oor H eer n e hebben

(AMBROSEBIERCE 1S42-19I4)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
heeft horloges. Klokken en wekkers die ?eer

nauwkeurig j.mge\en u.it \oor ti |d u e hebben
Vcrnulnge instrumenten, waar u altijd \an op aan

kunt Het uordt trouwens tijd om aan St NicoUiste
denken'

/// on', eigen iiielnr tepuieien H (/ zei], nok oude en
antieke klokken

Pri}\npi>a\ e \ooriif Volledigeguiantit

Kruisvereniging Zandvoort
organiseert voor haar leden

GRATIS

ZWANGERSCHAPS-
GYMNASTflEK
De zwangerschapsgymnastiek is een cursus
1 voor tijdens de zwangerschap

• oefeningen om overbelasting tijdens deze periode
te voorkomen,

• bespreken technische en praktische kant van de
zwangerschap

2 als voorbereiding op de bevalling
• wat is bevallen en wat kun je zelf en/of je partrner

doen tijdens de bevalling
ontspannen, ademhalmgstechnieken, persen en
pershoudmgen

3 voorbereiding op het kraambed
(tijdens de cursus wordt de partner één avond

uitgenodigd)

De cursus wordt gegeven m het wijkgebouw Beatnx-
plantsoen 1 te Zandvoort op de dinsdagavonden door
mevr A Smit, oefentherapeute Mensendieck

Opgave en inlichtingen: Beatrixplantsoen 1,
Zandvoort, tel. 1 63 64

VREEBURG & Zn. ^
HALTESTRAAT 54-ZANDVOORT ^

TEL. 1 24 51 ^

KAWT-EN-KLAAR MAALTIJDEN <
HUTSPOT-BOERENKOOL-ZUURKOOL ^

Voor WELD en GEVOGELTE ook naar d& Topslager ^
o.a.: hazebout - hazerug - duinkonijn - tam konijn - parelhoen ^

Bij inlevering van deze bon:
LEKKERE

HUZARENSLAATJES
betalen

'/iv ;;:; Grut» »ort«rin flt;; v' H- ';
JOGGINGPAKKEN,

BROEKEN M SWEATERS
• Ook apart t'i verkrijgen '

'• Gehcl* w«*k g*op«nd '
van 10.00 totH.OO uur.

Vrijdafl koopavond.

De specialist
K in al uw
f bloemwerken.

Maak het maar eens
fijn en versier uzelf
met bloemen van

BLOEMEISIHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

EEN SELEKT PUBLIEK.
De Opel Corsa Swing Daar is er maar een beperkt aantal van.

AU u daarin rijdt, behoort u dus tot een sclckt publiek. Maar dat is met
liet enige exclusieve aan de Opel Corsa Swing Zijn vele extra's zijn
namelijk ook met alledaags' speciale bekleding,
extra ventilatieopeningen, Luxus-stuurwicl en
middenconsole, kwaitsklok, gelaagde voorruit,
djgullcr, dag- en naclitipicgiT, kaartciitasscii,
sportvclgi.il niet 145 SR 13-bandcu, achtcrruit-
wisscr en zijstnps

Ecu liclc rus, nietwaar'
Opel Corw Swing slechts f 15 760,-

MEt'N EXTRA HOCJF,INRtjll.PIUJS
.v Vot>R Uvc HUlhir;)? AUTO.

Verder is de Opel Corsa Swing uitgerust met een sterke,
zuinige l O S-motor (m beperkte mate ook nog beschikbaar met
\2 S-motor) U kunt kiezen uit een aantal moderne kleuren.

Krijgt u al de knebcls? Stap dan snel naar
de dichtstbijzijnde Opel-dealer voor een uiterst
sportieve proefrit en... laat u dan meteen ver-
rassen door een aantrekkelijke inniilpnj's voor
uw huidige auto

l'njs inclusief BTW , exclusief gcadvi-
secrde aflevenngbkostcn f321,-. Af General Motors Nederland 13 V.,
Rotterdam l'rijs-enspccifikaticwijzigm- l il ' *[ l -C\
gen voorbehouden. BEREKEND OP DE rOEKOWT

DE OPEL CORSA SWING. EEN ZELDZAAM MOOI DING.
van lent autobedrijven zandvoort
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort - tel. 02507 -1 53 46

Zandvoort; s.
IMieuirVsblad

VYD-Kamerleden

Sorry, dat we bij een aantal
verkooppunten waren uitverkocht,
maar... het is ook niet niks
2 kwaliteitskranten voor één gulden!
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LANGS DE VLOEDLIJN

Geen dompig kerkerhol noch ijz'ren
keet'nen, kan ooit de kracht der geest
in boeien slaan.

Shakespeare (1564-1616)

DONDERDAG 15 NOVEMBER 1984 44e jaargang no. 46 Red. en adm. Gasthuisplein 12, Zandvoort • Tel. 02507-17166 Postbus 26, 2040 AA Zandvoort Losse nummers ƒ 0,90 Uitgave Wet-knu'did lï V

ZANDVOORT — Aan de kop van de.Van Lennepweg zou een groot
recreatieproject kunnen worden ontwikkeld, waarbij de nadruk
wordt gelegd op verblijfsrecreatie.

Centrum zou een zogenaamd water-zon-paradijs kunnen zijn, met
„alles erop en eraan". Het recreatieprojekt omvat het gehele gebied
Kop y. Lennepweg inclusief het zwembad De Duinpan en kampeer-
terrein-caravanterrein De Zeereep. De nadruk zal worden gelegd op
de sportieve verblijfsrecreatie die ook voor de regio, Amsterdam en
Haarlem, een grote functie heeft. „Zandvoort zou surfbadplaats
nummer één kunnen worden, wij hebben daar ook aan gedacht, van-
daar de verbinding die staat aangegeven vanaf het toekomstige
zwembad naar het strand", legt burgemeester Machielsen uit aan de
vooravond van de presentatie van het project, die op woensdag-
avond 14 november plaats vond.

Water-zon-paradijs
aan Kop v. Lennepweg

Volgens de heer Machielsen is het
college van mening dat het een goed
plan is dat gisteravond werd gepre-
senteerd door onder andere de heren
Van Hezik van Hezik & Partners de
stedebouwkundigen van Zandvoort
en De Lint van de projectontwikke-
lingsmaatschappij Mabon uit Den
Haag.

Hobbels
De heer Machielsen is ervan over-

tüigd dat, ondanks dat er wel enkele
.hobbels" genomen zullen moeten
worden, de basis van het plan goed is.
,Het is een uitwerking van de be-
stuurlijke aantekeningen zoals die
door de raad zijn vastgesteld. Naar
aanleiding daarvan zijn ook verschil-
ende wijzigingen aangebracht, in-
plaats van de Van Lennepweg naar
rechts te laten ombuigen is nu de weg
naar links geprojecteerd. Argumen-
;en van de raadsleden „windgaten"
;e vermijden, komen ook in het plan
tot uitdrukking.

Het ligt in de bedoeling het recrea-
tieproject het gehele jaar open te la-
ten, zodat sluiting in de wintermaan-
den niet voorkomt.

De vele „hobbels" die nog glad ge-
streken moeten worden zijn natuur-
lijk de diverse bestemmingsplannen
die aangepast en gewijzigd dienen te
worden. Met spanning ziet de heer
Machielsen uit naar reacties van
raadsleden en andere betrokkenen
en belanghebbenden.

Veranderingen
Er zal namelijk heel wat veranderd

en verplaatst en ook afgebroken
moeten worden wil dit project ooit
worden uitgevoerd.

Gedacht wordt zwembad De Duin-
pan een grotere sportieve functie te
geven, een functie die het exploitatie-
tekort moet terugdringen. Hiertoe
zou kunnen behoren afbreken van
het buitenbad en duiktoren van De
Duinpan, realiseren van meer tennis-
banen, zodat de tennissport meer

aandacht krijgt, misschien zelfs via
speciale „tennistrainingskampen"
die in Amerika heel gebruikelijk zijn.

Het verplaatsen van sporthal De
Pellikaan naar dit terrein is niet on-
denkbaar. Op het huidige terrein van
deze sporthal zou woningbouw kun-
nen worden uitgevoerd.

Caravanterrein De Zeereep moet
verdwijnen, hiervoor in de plaats zou-
den kleine bungalows kunnen ko-
men. Wel moet een oplossing gezocht
worden voor caravanbezitters die al
jaren van deze camping gebruik ma-
ken. Hetzelfde geldt voor Garage
Strijder, en de kabelloods verdwijnt.

Eveneens werd gedacht aan een
conferentieruimte, terwijl het gehele
project een speels aanzien moet krij-
gen door een aan te leggen waterka-
naal door het project.

Verkeersluw
Het gebied rond de Karel Door-

manschool blijft bestemd voor socia-
le woningbouw, terwijl deze wijk ver-
keersluw gemaakt dient te worden.
Dit geldt ook voor de Burgemeester
Van Alphenstraat die slechts een toe-
voerfunctie krijgt voor de bewoners
van de huidige flatgebouwen en re-
creanten. Het verkeer zal via de Von-
delweg om het gehele project worden
geleid.

Het gebied krijgt door deze opzet
een heel open karakter, zowel naar en
vanuit het dorp, zodat ook Zandvoor-
ters van de nieuwe faciliteiten, zwem-
baden, sporthal, tennisbanen etc. ge-
bruik kunnen maken.

De heer Machielsen verwacht, wan-
neer het project wordt gerealiseerd
dat Zandvoort in de toekomst zo'n
tweeduizend gasten gedurende het
hele jaar zal hebben.

No cure-no pay
Volgen het principe „no cure-no

pay" heeft Mabon Projectontwikke-
lings Maatschappij de plannen ont-
worpen. Mabon is een dochter van de
Hollandse betongroep. Het is ook de
projectontwikkelaar die de investeer-
ders zoekt, de investeerder, de ex-
ploitant. „Daar willen wij als ge-
meente niets mee te maken hebben".

„Laten wij het zo stellen, deze club
van mensen denkt zicht te hebben op
realisatiemogelijkheden van het ge-
hele project. Wij presenteren het om
te zien wat anderen ervan denken.
Het zal stukjes bij beetjes uitgevoerd
kunnen worden, en dan bedoel ik de
administratieve weg, maar wij heb-
ben, dacht ik, eindelijk een goed
plan, en dat is het bestuderen
waard", aldus de burgemeester van
Zandvoort.

^

'•toy'••'/-,^ *>. \X/ '
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Het recreatieproject zoals dat gisteravond werd voorgelegd aan de raadsleden en anderen die hierbij betrokken zijn
of zullen worden.

XDNCLUSIE NA URENLANGE RAADSVERGADERING:

Zandvoort is boos op
Kamer v. Koophandel en
vecht voor woningbouw

ZANDVOORT - De gemeen-
eraad van Zandvoort heeft dins-
lagavond tijdens een extra
aadsvergadering met algemene
temmen de motie aangenomen
an de CDA-fraktie, waarin op

luidelijke wijze afstand wordt
;enomen van het schorsingsver-
oek dat door de Kamer van
:oophandel is ingediend.
Deze motie zal langs de gebrui-

celijke kanalen ter kennis wor-
len gebracht van gedeputeerde
taten van Noord-Holland, pro-
inciale staten, de inspecteur
an de volksgezondheid, het mi-
listerie van VROM en de Kamer
an Koophandel.
-Een motie van de VVD, die een uit-
ieping en concretisering betekent
an het standpunt dat door de ge-
neenteraad al in november 1983
verd aangenomen, namelijk dat de
"Irand Prix als een uitzonderlijke be-
rijfsomstandigheid dient te worden
eschouwd, ontving de steun van
ÏVD, Inspraak Nu, Gemeentebelan-
en en Richard van As (CDA). Ing-
versen, eveneens CDA, sprak zijn
aardering uit voor deze motie, doch
on hem niet steunen gezien zijn in-
enomen principestandpunt ten aan-
ien van het circuit.
PvdA en D'66 stemden tegen, waar-

Ij opgemerkt moet worden dat ook
3'66 niet afweek van een eerder inge-

nomen principestandpunt.
De extra 'raadsvergadering was

aangevraagd door de PvdA, ge-
steund door het CDA. Dit gebeurde
naar aanleiding van het door de Ka-
mer van Koophandel en Fabrieken
Haarlem e.o. ingediende bezwaar-
schrift en het verzoek tot schorsing
van de verklaring van geen bezwaar
die door GS voor de woningbouw in
Zandvoort is afgegeven.

Beide partijen wensten een uit-
spraak van de raad over deze han-
delswijze van de Kamer van Koop-
handel. Beide frakties wensten te-
vens dat door het college stappen
zouden worden ondernomen om de
Kamer van Koophandel ertoe te
brengen de bezwaarschriften en het
schorsingsverzoek in te trekken.
Zulks in verband met de toekomstige
woningbouw van Zandvoort, die wel
eens stopgezet zou kunnen worden
wanneer de Kamer van Koophandel
in een Arob-procedure door de voor-
zitter van de afdeling rechtspraak
van de Raad van State haar zin zou
krijgen.

Brieven
Door het college is op 9 november

een brief geschreven aan provinciale
staten waarin in bedekte termen ge-
deputeerde staten verantwoordelijk

wordt gesteld voor de impasse die in
deze circuitproblematiek is ontstaan.

Wanneer GS namelijk een ander
principebesluit had genomen en de
Grand Prix als uitzonderlijke be-
drijfsomstandigheid had aange-
merkt, dan was de huidige situatie er
niet geweest. Was de eerste steen
voor de Slokker-woningen al lang ge-
leden gelegd en zou de woningbouw
voortgang hebben kunnen vinden.
Niet voor niets demonstreerden de
toekomstige „Slokker-bewoners"
voor deze oplossing enkele maanden
geleden bij het college van GS.

Het CDA had zo zijn bedenkingen
tegen de teneur van dit schrijven en
wenste dat het college, hoe goed be-
doeld ook, had gewacht tot na de ex-
tra raadsvergadering.

De WD-fraktie, Inspraak Nu en
Gemeentebelangen, ondersteunden
het college in deze brief, want, zo was
het argument van de WD: „Wanneer
een verklaring van geen bezwaar
wordt afgegeven voor woningbouw in
een wijk waar het verkeerslawaai 65
dBa en soms zelfs hoger is, waarom
moet het circuit én de Grand Prix
dan voldoen aan een geluidsgrens
van 55 dBa. Wij mogen best wel eens
een verwijtend woord laten horen",
aldus Van Caspel.

Vervolg op pag. 3

(Advertentie)

f juweliers en diamantairs v~

yZandvoorts kleinste winkeltje
nét even anders!

U vindt ons in de hal van -.
het Bouwes hotel. f

Inbrekers
verdwijnen
met kostbare buit

ZANDVOORT - Uit de woning
van een 59-jarige Zandvoorter aan de
boulevard Paulus Loot is een Zaanse
hangklok gestolen, waarvan de waar-
de wordt geschat op ƒ20.000.-. De
Zandvoorter werd gewekt door zijn
alarminstallatie, maar de misdadi-
gers hadden al kans gezien de kost-
bare klok van de muur te rukken en
ermee vandoor te gaan. De inbrekers
hebben zich toegang tot de woning
verschaft door een gat te boren in één
van de terrasdeuren, waardoor de
spanjolet kon worden verwijderd. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

Minister moet nu
maar besluit nemen

ZANDVOORT - De Cenav is
van mening dat de minister van
volkshuisvesting, ruimtelijke or-
dening en milieubeheer (drs.
Winsemius VROM) een besluit
moet nemen ten aanzien van het
ciruit.

Per aangetekend schrijven
heeft men de staatsman verzocht
een uitspraak te doen in de kwes-
tie rond het verlenen van de sta-
tus „uitzonderlijke bedrijfsom-
standigheid" van de Grand Prix.

De minister kan in het kader van
artikel 40 van de wet geluidhinder
maatregelen nemen die kunnen re-
sulteren in het aanmerken van de
Grand Prix als uitzonderlijke be-
drijfsomstandigheid. Wanneer dit ge-
beurt, dan bevordert de minister niet
alleen de belangen van de autosport-
liefhebbers, doch ook die van de
Zandvoortse woningzoekenden.
Wanneer opnieuw een uitspraak op
de lange baan geschoven wordt, dan
kan dit wel eens het einde betekenen
van het Zandvoortse circuit, aldus
een pessimistische directie van de
Cenav, die het politieke geharrewar
rond het ciruit meer dan beu is.

Verwarring

A D V E R T E N T I E S VOOR DE PARTICULIER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD

r—WATER--,
L-STANDEN-J
)atum
5 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.
0 nov.
1 nov.
2 nov.

HW
07.35
08.27
09.41
10.55
12.04
00.41
01.42
02.27

LW
02.33
03.46
04.52
06.09
07.28
08.37
09.41
10.36

HW
19.48
21.00
22.15
23.32

13.07
14.02
14.46

LW
15.11
16.09
17.27
18.50
20.05
21.08
22.02
22.49

Vaanstanden:
rijdag 16 november LK 07.59 uur
onderdag 22 november NM 23.57 uur
Doodtij: vrijdag 16 november NAP +
4 cm.

(Advertentie)

koud?
een

lammy
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

Prix d'Humanité
voor Van Veen

HILLEGOM - Zaterdag-
avond 10 november werd in
een uitverkocht Treslong in
Hillegom door de president
van de Lions Club Zandvoort/

Aerdenhout de Prix d'Huma-
nité 1984 uitgereikt aan de ca-
baretier Herman van Veen.
De artiest ontving het beeldje
dat speciaal voor hem werd

Herman van Veen zaterdag; 10 november '84 in Treslong.

vervaardigd door de kunste-
naresse Bep Sturm-v.d. Berg
voor het vele werk dat hij be-
langeloos verricht voor Uni-
cef.

De uitreiking geschiedde na een
bijzonder succesvol optreden van
Van Veen, een optreden dat niet
voor niets het hoogtepunt van de
avond werd genoemd, door presi-
dent Pieter Joustra, want juist
het feit dat Van Veen ook hier be-
langeloos optrad was de reden
dat de Lions Club de zeshonderd
toegangskaarten zo snel had ver-
kocht. Trots kon dan ook gemeld
worden dat deze avond vijfdui-
zend gulden heeft opgeleverd
voor het doel van de Lions Club,
de SOS-kinderdorpen.

De show van Herman van Veen,
die begon met „de meeste trei-
nen", de „bom valt niet" gevolgd
door een hommage aan Edith Piaf
stond in het teken van groot vak-
manschap. Een wervelende show
met veel licht- en geluidseffecten,
met wrange en vertederende tek-
sten (onder andere „Later" dat Si-
mon Carmiggelt in de veertiger
jaren schreef onder zijn pseudo-
niem Karel Bralleput) bracht het
publiek in verrukking.

Een verrassende show waarin
de „clown" Van Veen dikwijls aan
het woord kwam, de nar, die de
mensen waarschuwt.

Kostelijk was de parodie op de
Amerikaanse artiest in zijn „O,
my God aren't you beautifull?",
direct daarop vroeg het in Duits
gebrachte „Mein Vater werd ge-
sucht" de beklemmende aan-
dacht.

Kortom, een eigentijdse show,
waarin musici en technici zeker
evenveel recht hebben op bewon-
dering.

Foto Frans Jongen

Jammer dat Nederlanders een
bijzonder dorstig volk zijn. Tegen
het einde van de show meende
een deel van het publiek geheel
ten onrechte dat het „over" was.
Een aantal bezoekers haastte zich
al naar de bar, om er vooral voor
te zorgen dat men de eerste was.
Glasgerinkel en rumoer zorgde er-
voor dat de laatste twee nummers
van Van Veen voor het publiek
achter in de zaal onverstaanbaar
werden.

Het dit jaar door Bep Sturm-
v.d. Berg ontworpen kunstwerk,
een vioolspeler op een wereldbol,
omringd door twee kinderen en
een moeder met kind (symbool
van Unicef) symboliseert op uit-
stekende wijze het werk van deze
ambassadeur van deze organisa-
üe.

Van Veen toonde zich bijzonder
verheugd met de onderscheiding.
Het feit dat de cabaretier voor de-
ze avond in Hillegom zijn tournee
in Duitsland onderbrak, en
„even" van Aken naar de bollen-
streek kwam om diezelfde nacht
nog te vertrekken naar Hamburg,
onderstreepte nog eens de vele
avonden die Van Veen belange-
loos optreedt voor Unicef.

In het verzoek aan de minister
wordt door de Cenav nog eens een re-
capitulatie gegeven van de lijst van
tegenstrijdige besluiten die de laat-
ste maanden zijn genomen ten aan-
zien van dit punt.

Teneerste het principebesluit van
gedeputeerde staten van Noord-Hol-
land, de Grand Prix van Zandvoort
en Nederland niet aan te merken als
uitzonderlijke bedrijfsomstandig-
heid, waardoor het voortbestaan van
het circuit na 1988 een discutabele
zaak wordt.

Ten tweede het wél verlenen van
gedeputeerde staten van een vergun-
ning van „geen bezwaar" voor de wo-
ningbouwplannen in Zandvoort.
Twee besluiten die niet met elkaar in
overeenstemming zijn, omdat het
geanticipeerd mag worden op een
woonomstandigheid die zich mogelij-
kerwijs in 1988 zal voordoen.

Ten derde werd dr. Copier, hoofdin-
specteur van volksgezondheid en mi-
lieuhygiéne in Noord-Holland door
deze besluitvorming gedwongen be-
zwaar aan te tekenen tegen het verle-
nen van een verklaring van geen be-
zwaar. Hierdoor kan de gemeente
Zandvoort geen bouwvergunning af-
geven en wordt de bouw van onder
andere de 33 Slokker-woningen on-
nodig vertraagd, terwijl ook andere
woningbouwplannen worden opge-
houden.

Als laatste komt hier dan nog bij
het bezwaar van de Kamer van
Koophandel, maar wat zwaarder
weegt het schorsingsverzoek van de
kamer. Wanneer dit laatste verzoek
„ontvankelijk" wordt verklaard,
wordt aan alle aktiviteiten een einde
gemaakt. Woningbouw en autosport
zullen hiervan hinder ondervinden.
De Cenav zal niet investeren en ge-
ruisloos verdwijnen, terwijl deson-
danks de woningbouw wordt lam ge-
legd. Deze wijze van besluitvorming
belemmert de Cenav in een doeltref-
fende exploitatie, is het argument in
het schrijven. De minister wordt nu
gevraagd zo snel mogelijk een ver-
gunning te verlenen de Grand Prix
als uitzonderlijke bedrijfsomstandig-
heid aan te merken, waardoor wo-
ningbouw in Zandvoort nu en in de
toekomst gewaarborgd is. De Cenav
is van plan voor wat betreft de oven-
ge exploitatie te voldoen aan de door
de minister in zijn vergunning te stel-
len eisen, mits dit niet de verdere ex-
ploitatie van het circuit verhindert.
In bijlagen van het schrijven wordt
door de Cenav nog nader ingegaan
op de exploitatie van het circuit en
de reden waarom de Grand Prix zo
belangrijk is, niet alleen voor de Ce-
nav en Zandvoort, rnaar ook voor Ne-
derland en de nationale autosport.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Gewond door val
van barkruk

ZANDVOORT - Een 60-jarige
Zandvoorter heeft een flinke hoofd-
wond opgelopen toen hij tijdens zijn
bezoek aan een café in de HaltestraaS
achterover van een barkruk viel. De^
man kwam op een plavuizenvloer te~
recht. Hij is voor onderzoek en be--
handeling naar het Marinehospitaal-'
overgebracht. Aangenomen wordt?
dat de val het gevolg was van een
overdosis alcohol.

„Honderd jaar"
BENTVELD - Op zaterdag 17

november viert mevrouw A.L.
Kost-Keusen haar honderdste
verjaardag. Honderd is een lan-
ge tijd, er zijn slechts enkelen
die deze mijlpaal bereiken.

Wanneer je honderd jaar
wordt en je kunt nog enthou-
siast vertellen over de jaren
rond de eeuwwisseling, de eerste
én tweede wereldoorlog, de ja-

\ ren twintig en dertig, én een re-
volutie die je aan den lijve hebt
ondervonden, dan, ja dan kan
gesteld worden datje een „geze-
gende ouderdom hebt bereikt".

Een interview op pagina 5

(Advertentie)

Donderdag 22 nove™k°!l(

i]
"Een eenvoudige Sinterklaas-prijsvraag voor jong en oud.
Vind een bekend Sinterklaasliedje en maak kans op de hoofdprijs,
een

BETAMAX VIDEORECORDER
beschikbaar gesteld door:

MOERENBURG
H altestraat 8;
2e prijs:

DAMES- of
HERENFIETS
beschikbaar gesteld door:

VERSTEEGE
WIELERSPORT
Haltestraat 31.

Volgende week in het Zandvoorts Nieuwsblad.
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FAMILIEBERICHTEN

IN PLAATS VAN KAARTEN

Voor de vele blijken van hartelijke belangstelling
en medeleven die wij van u mochten ontvangen tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn dierba-

,re man

Guus Koper

betuig ik u. mede namens de kinderen, mijn hartc-
lijke dank.

C.B. Koper-Brugman.

Geheel onverwachts en tot ons diep leedwezen ging
van ons heen op 11 november mi jn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Hermina Petronella
Paap-Disbcrgen

op de leeftijd van"7(i jaar.

J. Paap
Solihull (Engeland):
K.H. Johnston-Paap
WE. Johnston
Paula, Jan en Lesley

2042 PR Zandvoort
12 november 1984
Quarles van Uffordlaan 24

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van „Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan
l te Zandvoort op donderdag 15 november van
19.00-20.00 uur.

De crematie zal plaatshebben op vrijdag l G novem-
ber om 13.00 uur in het crematorium Velscn te
Driehuis-Westerveld.

Vertrek van Quarles van Uffordlaan 24 om 12.15
uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Geen bloemen.

Helaas moeten wij u tot ons groot leedwezen mede-
delen, dat op 12 november jl. geheel onverwacht, op
53-jarige leeftijd is overleden

Jan van Oevcren

Jan was een gewaardeerd vakman, een f i j n mens,
die binnen ons bedrijf een grote leegte zal achterla-
ten.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen
en verdere familieleden, die wij veel sterkte wensen
in de moeilijke tijd die voor hen ligt.

Hoofddirectie Perscombinatie NV
Directie Weekmedia

Amsterdam, 14 november 1984.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
onverwachte overlijden van onze zeer gewaardeer-
de collega, chef van de advertentie-orderafdeling

Jan van Oevercn

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

Medewerkers Advertentie-Exploitatie
Perscombinatie NV

Amsterdam, 14 november 1984.

Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden?
Wie kan voelen wal je hebt doorstaan?

Bedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis dat
na een ziekte die zij op een dappere wijze heeft
gedragen, in alle rust van ons is heengegaan, mijn
innig geliefde vrouw, mijn onvergetelijk lieve ma-
ma, onze dochter, schoondochter, schoonzuster en
tante

Annemick Eizcma

echtgenote van
Johan Maarten Oskamp

.'op de leeftijd van 36 jaar.

Onze liefde over en weer is niet in woorden uit te
drukken.

Hans
Esther
Papa en mama Eizema
Oma van der Wijngaard
en verdere familie

12 november 1984
Mandemakerslaan 15
3454 DA De Meern

De crematieplcchtigheid heeft in besloten kring
plaatsgehad op woensdag 14 november jl. in het
crematorium ..Daelwijck" te Utrecht.

t
Op 10 november 1984 heeft onze lieve, dappere

Maria Catharina „Mens" Vinken

weduwe van J. Roosenboom

afscheid genomen van het leven, waar zij zoveel
van hield. Zij is 72 jaar geworden.
Wij zi jn haar dankbaar, voor alles wat zij voor ons
betekende.

Lia
Maren en Jesse
K.J. Vinken

Correspondentie-adres:
Lia Roosenboom
Lorentzstraat 77
2041 RC Zandvoort

De eucharistieviering en de crematieplechtigheid
heeft op woensdag 14 november jl. plaatsgevonden.

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken,
gelet op artikel 12 van de Wet algemene
bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op
l oktober 1984 bij hen zijn binnengekomen
aanvragen om vergunningen op grond van de
Hinderwet en de Wet geluidhinder van
CENAV B.V. te Zandvoort voor het oprichten etc.
van een auto- en motorcircuit, gelegen aan de
Burgemeester Van Alphenstraat te Zandvoort.
Exemplaren van de aanvragen en van de andere
daarop betrekking hebbende stukken liggen op
werkdagen, gedurende een maand, gerekend
vanaf vrijdag 16 november 1904 ter inzage
tijdens de kantooruren:
- ten Provinciehuize te Haarlem,

Afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7 te
Haarlem;

- ter secretarie der gemeente Zandvoort,
Swaluestraat 2 te Zandvoort en

- ter secretarie der gemeente Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Tevens liggen de stukken ter inzage in de
Openbare Bibliotheek van Zandvoort, Prinsesse-
weg 32-34 te Zandvoort op:
- maandag

van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 15.00 uur tot 17.00 uur;
van 19.00 uur tot 21.00 uur;

- dinsdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 15.00 uur tot 17.00 uur;

- woensdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 13.00 uur tot 17.00 uur;
van 19.00 uur tot 21.00 uur;

- vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 13.00 uur tot 17.00 uur;
van 19.00 uur tot 21.00 uur;

- zaterdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Desgewenst kan na telefonische afspraak met dé
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland (telefoon: 023-
174242) mondelinge toelichting op de stukken
worden verkregen.
Een ieder heeft de gelegenheid gemotiveerde
bezwaren in te brengen tegen het verlenen van
de gevraagde vergunningen:
a. schriftelijk binnen een maand, gerekend

vanaf bovenvermelde datum. Het bezwaar-
schrift moet worden gericht aan: '
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD HAARLEM. Degene,
die een bezwaarschrift indient, kan tevens
verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken.
Het verzoek daartoe dient tegelijkertijd met
het bezwaarschrift te worden ingediend;

b. mondeling tijdens de openbare zitting die op
maandag 3 december 1984 om 14.00 uur
zal worden gehouden in de raadszaal van de
secretarie van Zandvoort.

Met toepassing van het bepaalde in artikel 43,
tweede lid, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne, is bij hun besluit van 30 oktober
1984, nummer 147 de termijn voor het nemen
van een beschikking op de aanvraag verlengd
met negen maanden, zulks met ingang van l
mei 1984.

Haarlem, 15 november 1984.

provinciaal bestuur
van noord-hdland ̂

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT

Bij de Beheersdienst van het Zandvoortse politiekorps ontstaat
per 1 januari 1985 een vacature voor een

administratieve
medewerker m/v

belast met financieel en materieel beheer alsmede met de
plaatsvervanging van de chef Beheersdienst.

De Beheersdienst heeft tot taak het verrichten van (gespeciali-
seerde) uitvoerende/ondersteunende en beleidsvoorbereidende
werkzaamheden, welke in principe niet behoren tot de feitelijke
executieve politiewerkzaamheden.

Functie-inhoud:
- vervangen chef Beheersdienst (planning, organisatie en

uitvoering);
- behartigen alle voorkomende financiële zaken (begroting, kre-

dietbewaking, rekeningen en declaraties, kasgelden);
- behartigen alle voorkomende materiële zaken (gebouwen,

voertuigen, kleding en uitrusting, kantoorbenodigdheden).

Functie-eisen:
- leeftijd tussen 25 en 35 jaar;

- diploma praktijk boekhouden of M.B.A. (voorkeur) en/of
diploma politie-administratie of bestuursambtenaar;

- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring met de te verrichten werkzaamheden strekken tot

aanbeveling.

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bedraagt het
salaris vooralsnog maximaal f. 2.691,-- bruto per maand, in
afwachting van de definitieve vaststelling van de functiewaarde-
ring. Overigens zijn de bij de overheid gebruikelijke rechtsposi-
tieregelingen van toepassing.

Informatie:
Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot de chef
Beheersdienst, telefoon: 02507-13043 toestel 34.

Solliciteren:
Met de hand geschreven sollicitaties, gericht aan de Burge-
meester van Zandvoort, dienen uiterlijk 23 november 1984 te
worden ingezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van
gemeentepolitie, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort.

de Hoofdinspecteur-Korpschef van gemeentepolitie Zandvoort,
H.J.A. Menkhorst.

STICHTING DIENSTENCENTRA
HAARLEM E.O.

CENTRAAL BUREAU: Nieuwe Groenmarkt 5-
2011 TT Haarlem - Tel. 023 - 31 31 37

is actief op het terrein van de coördinatie van het werk voor

ouderen en adviseert en bemiddelt t.a.v. de hulp- en dienst-

verlening voor ouderen.

Voor het nieuwe project Coördinatie Ouderenwerk in
ZAND VOORT wordt met spoed gevraagd een

FUNCTIONARIS GECOÖRDINEERD
OUDERENWERK f uil time (m/v)

TAKEN:
• het verstrekken van advies en informatie, alsmede het

bemiddelen op het terrein van de hulp- en dienstverlening
• het dagelijks houden van een spreekuur
• het signaleren van ontbrekende voorzieningen
• het (zo nodig) organiseren van activiteiten
• het aandacht vragen voor ouderen in de samenleving.

Het beleid t.a.v. de coördinatie zal worden ontwikkeld in
samenwerking met het in oprichting zijnde Platform Ouderen-
werk Zandvoort, waarin vertegenwoordigd zijn de plaat-
selijke instellingen, werkzaam op het terrein van het
ouderenwerk.

GEVRAAGD WORDT:
• een opleiding op HBO-niveau (MW/CW/OW sociale

academie/sociale pedagogiek A), ervaring in het zelf-
standig en coördinerend werken met en voor ouderen,
organisatorisch vermogen, contactuele eigenschappen en
pionierszin

• leeftijd vanaf ca. 30 jaar.

GEBODEN WORDT:
• een salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, tot max.

f 3.548.33 of f 4.031.06 p. m.; CAO-Welzijn, pensioen-
regeling PGGM. Begeleiding vanuit het Centraal Bureau
van de stichting.

Inlichtingen .verkrijgbaar bij het Centraal Bureau van de stichting: tei.
023 - 31 31 37. Brieven met vermelding van persoonlijke gegevens, werk-
ervaring en opleiding, gaarne binnen 10 dagen richten aan de Sollicitatie-
commissie, Nieuwe Groenmarkt 5, 2011 TT Haarlem,, t.a.v. Arianne
Leg u ij t.

10
OLIEBOLLEN

2.50
APPELBOLLEN

50 cent per stuk
Boulevard Barnaart 8-20,

Zandvoort;
Bloemendaal aan Zee.

Tel. 02507-143 01

INTERCLEAN SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt voor directe indiensttreding:

nette schoonmaaksters
Aanmelden tussen 9.00 en 12.00 uu r:

tel.02503-1 7581

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraatl
Zandvoort

PIANOVALS/
STUK of VUIL?

BEL
01880-18216

3e stem beurt
30.-

Ik kom overal.

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

I J m i I i n i l l l l l i n n i l i n i m i n i i n i l l i n i l l l l l L

FOTO QUELLE
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

l MOERENBURG
H altestraat 8
Zandvoort

Finnn minimin iinnniinnnmiminiir

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DAG EN NACHT VERZORGING

DE NIEUWE OPEL KADEn

Proef z'n komtort. Maak snel een rit.
Graagnodigen wij u uitom het

komfort van de nieuwe Opel Kadettte
vergelijken met de auto waarin u nu
rijdt. Het begint bij de ruime instap.
Zowel voor als achter.

Het interieur is zeer royaal
bemeten in de nieuwe OpelKadett.

En als u nu toch zit, dan
voelt u ook hoeveel extra steun de
stoelen geven.

Eenmaal rijdend valt het des
te meer op dat de wind geen grip

meer heeft op de aërodynamische
karrosserie.

Volkomen stilte, ongeacht
het wegdek waar u overheen zoeft.

Eerst de mens, dan de auto.

Ofwel... bij het ontwerpen van
de nieuwe Opel Kadett stond de
belangrijkste maatstaf centraal: de
mens. Dat proeft u aan zijn techniek,
zijn afmetingen en zuinigheid.

U bent bij ons van harte wei-

kom voor een onthullende proefrit.
Tot ziens!

De nieuwe Opel Kadett
reeds vanaf f!8.530r

Prijs inclusief B.T.W.. exclusief geadviseerde afleve-
nngskostenf321,-.AfGeneralMotorsNederlandB.V.,
Rotterdam. Prijs- en specifikatiewijzigingen voor-
behouden.

LJF
BEREKEND OP DE TOEKOMST.

Bij de Opel-dealer staan ze altijd voor u klaar.

van lent - opel
kamerlingh onnesstraat 15 -zandvoort

tel. 02507 -1 53 46
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WD-Kamerleden
ondernemen actie om
circuit te behouden

\', ttim ttrtiK naar Tante Irmis

~$£& [Een extra klontje graag.

Je zult maar in Zandvoort wonen!
2 kwaliteitsbladen samen voor 'n piek!
Het Parool en Het Zandvoorts Nieuwsblad samen voor een gulden. Op alle verkooppunten verkrijgbaar.
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leerlingen op
jssenjacht

NDVOORT - Door ouderraad
leerkrachten van de Hannie

!|,aftschool werd dit jaar een vos-
njacht georganiseerd voor de leer-
jen.
)aarom liepen er op zaterdagmor-

27 oktober een aantal vreemde
uren door het dorp; twee medewer-
rs van de dienst PW, die zo te zien

onhandig rondklungelden, een
prkwaardige figuur op het Raad-
isplein in gezelschap van een oude
u, punkmeisjes, een uit de kluiten
«•assen crossfietser en een visser.
or de kinderen waren deze dorpsfl-
ren toch niet zo onherkenbaar, de
;ers hadden hun prooi tenminste
el gevonden.
je middag werd besloten met
»p, broodjes en een door de leerlin-
n georganiseerde playbackshow.
ize aktiviteit bracht veel onver-
jed talent voor het voetlicht.
pe feestdag duurde tot 's avonds
gen uur, waarna ouders en kinde-
i zeer tevreden huiswaarts trok-
n. De ouderraad en leerkrachten
nnen gerust zijn, ook deze aktivi-

tt kon als „zeer geslaagd" worden
Slassificeerd.

litslagen
uulininton
ZANDVOORT- De badmintonver-
jging „BC Lotus" heeft op 11 no-
niber een aantal wedstrijden ge-
eeld. Van deze wedstrijden luiden
uitslagen als volgt:

itus 1-Slotermeer l 3-5
itus 2-Leiden 2 4-4
itus 3-IJmond 3 4-4
itus4-Nab. Spirit 2 5-3
itus 5-Amsterdam 5 2-6
itus 6-Kennemerland 6 2-6
itus 7-IJmond 5 4-4
itus 8-IJmond 6 2-6
tus 9-IJmond 8 0-8
itus Heren 1-Shell Heren l 8-0
itusBl-VelsenB2 4-4
itusB2-IJmondBl 0-8
itus B3-IJmond B2 2-6
itus Cl-IJmond Cl .4-4

Kobus I van de Schuimkoppen tijdens zijn installatie.
Foto: Frans Jongen.

De prinsen komen weer
ZANDVOORT - Van oudsher is de elfde van de elfde dé da-

tum geweest waarop de carnavalsverenigingen bij elkaar ko-
men om een heel gewichtige zaak te beklinken, namelijk die
van de verkiezing van de nieuwe prins.

De Zandvoortse carnavalsvereniging De Schuimkoppen
heeft zich in dit opzicht dan ook niet onbetuigd gelaten en zon-
dagavond 11 november werd in hotel Esplanade aan het Bad-
huisplein met veel vertoon de installatie van prins Kobus den
Ursten gevierd.

In aanwezigheid van talrijke leden, gasten en belangstellen-
den werd omstreeks 11 uur 's avonds de nieuwe prins aan het
Schuimkoppenvolk getoond en hield Kobus I zijn speech.

Het was in hotel Esplanade, voor iedereen die het carnaval
een warm hart toedraagt, goed toeven, spreekstalmeester Wil-
lem Broertjes jr. bleek uitstekend opgewassen voor zijn taak,
evenals trouwens de overige leden van het bestuur terwijl de
muziek van de Beekelaars het beste doet vermoeden voor de
carnavalsviering die in februari 1985 zal plaatsvinden.

Tweede nederlaag
voor Zandvoort '75

HILVERSUM - In een span-
nende en vrijwel gelijkopgaande
partij heeft Zandvoort '75 uitein-
delijk tegen Altius in Hilversum,
met een 1-0 nederlaag genoegen
moeten nemen.

Het eerste offensief kwam van de
Zandvoorters die al direkt enige kan-
sen kregen. Coen van de Heuvel knal-
de het leer net over en luttele secon-
den later kreeg Zandvoort '75 op-
nieuw de gelegenheid te scoren. Een
paniekerige situatie voor het doel der
gastheren had een doelpunt moeten
opleveren maar de richting ontbrak.
De weinige aanvallen van Altius wer-
den door de Zandvoortse defensie
goed opgevangen. Bij een botsing
van Arjan de Boer met zijn clubge-
noot Bob Brune werd eertstgenoem-
de voor een aantal minuten uitge-
schakeld.

Altius kwam eenmaal goed door
maar André Allis redde op de doellijn
en doelman Ruud Bakx moest even
later in actie komen bij een terug-
speelbal, en deed dat bekwaam. Nog
voor de rust leek Zandvoort '75 te
gaan scoren maar Toine Toonen
kreeg de bal verkeerd op het hoofd.
Grote verwarring ontstond toen
Coen van de Heuvel voor buitenspel
werd teruggefloten maar had volgens
de regels door kunnen gaan. Aan de
andere kant schoot de Altius-spits de
bal van verre rakelings over de lat.

Het begin van de tweede helft was
opnieuw voor de Zandvoorters met
een gevaarlijke inzet van Wim van
Straten. Toen was het Altius dat de
strijd in handen nam en Zandvoort
'75 kwam goed weg toen de centrum-
spits alleen voor doelman Bakx faal-
de. Het was uitstel van executie daar
na tien minuten de beslissing zou val-
len. Een vrije trap van Altius ver-
dween via de staander achter doel-
man Bakx, 1-0.

Zandvoort '75 heeft na die treffer
van alles geprobeerd om alsnog een
gelijkspel te bemachtigen. Rob
Gansner zag een schot van veertig
meter net naast gaan, terwijl' Wim
van Straten de bal rakelings over-
knalde.

Handbal
Zondag:
ZVM-dames -
Pellikaanhal.
ZVM-heren - Zeeburg 13.45 uur Pelli-
kaanhal.

Hoofddorp 12.30 uur

Hockey
Zondag:
Zandvoort dames - Acolus 13.00 uur
Duintjesveld.
Terriërs heren - Zandvoort 14.45 uur.

Basketbal
Zaterdag:
Lions-dames - White Stars 19.15 uur
Pellikaanhal.
Lions-heren - TYBB 20.30 uur Pelli-
kaanhal.
Zaalvoetbal
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
Zandvoortmeeuwen Cl - Hoofddorp
Cl 18.00 uur: Zandvoort Centrum BI
- Concordia BI 18.30 uur; Nihot A2 -
VVH A l 19.00 uur; Zandvoortmeeu-
wen A2 - Concordia A2 19.45 uur;
Zandvoort Centrum - Zandvoort-
meeuwen 20.40 uur; TZB 3 - Hong
Kong 2 21.25 uur: Zandvoort Noord '2
- Sea Gulls 2 22.15 uur.

De badmintonvercniging heeft
voor het weekend van 17 en 18 no-
vember de volgende uitwedstrijden
op het programma staan:
Van Zijderveld 7-Lotus l
ASVU l-Lotus 2
Treffers I-Lotus 3
Keizer Otto 2-Lotus 4
ASVU 2-Lotus 5
Keizer Otto 3-Lotus G
Insulinde 2-Lotus 7
Insulinde 3-Lotus 8
Duinwijck 12-Lotus 9
Slotermeer B2-Lotus BI
Meentmeppers B2-Lotus B2
Meentmeppers B3-Lotus B3
Badhoevedorp Cl-Lotus Cl
Duinwijck heren 2-Lotus heren l

ICRO
lüCCESVOLLE KLEINE
DVERTENTIES VOOR DE
AKENMAN EN PARTICULIER
cro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
eedte in diverse lettergrootten.

aticulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
ifCRO'S".
aatsing is mogelijk in de volgende edities
ndvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
jjttijd: dinsdag 17.00 uur.
kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977-
'4) 1 of afgeven of zenden aan:
:Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
io'rt.
:Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
i Aalsmeer.

Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-

id, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
want, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
ï Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
srdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
isl-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-

, Muider Post en Almere Post.
I.80 per millimeter.
Wijd: vrijdag 16.00 uur.

Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
maties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
jgbaar.
Voor brieven onder nummer wordt f 4.50 in rekening ge-

acht.
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers

ïsluurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders'buiten het
'spreidingsbied één krant verstuurd, hiervoor wordt / 1.00
rekening gebracht.

Te koop KINDER SKI-
SCHOENEN m. 26, 28, 37,
kinder skibroeken m. 116,
128 en 134, heren skijack
m. 48, tel. 16422^
* Med. student
koop SKELET,
en torso, tel.
16085.

vraagt te
borstkast

(02507)-

* Te koop z.g.a.n. vierkan-
te eiken SALONTAFEL met
plavuizen. Tel. 18340 +
nieuwe Viking noren mt.
39.
* Te koop eiken BABY-
KLEPKAST z.g.a.n. tel.
02507-15622.

HONDENKAPSALON

RENEE
voor uw rashond en

bastaard.
Gespec. inpoede/s en

kl. terriërs.
Oren-, nagel- en anaal-
klierverzorging zijn bij de
behandeling inbegrepen.

v. Ostadestraat 26.
tel.02507-156 26.

Gevestigd sinds 1955.
Aangesloten bij HTCK..

Sociologe met jarenlange
ervaring als WERKSTU-
DENTE zoekt (BIJ)VER-
DIENSTE(N), serieuze
reakties naar Postbus
14501 Amsterdam.
* Gevr. BRIL m. gr. ETUI
omg. Fr. Zwaanstr., tel.
02507-14104.
* Te koop DATSUN 1000
LUXE, kl. geel, (roest), mo-
tor prima, prijs 175.-, tel.
02507-19450.
* Te koop ÉÉNPERSOONS-
BED m. matras, lattenbo-
dem en nachtk. + hang/
legkast met schuifd. Alles
in wit ƒ 200.-, tel. 02507-
13962.

* Te koop wegens kleiner
wonen ONDERSCHUIF-
BED ƒ 50.-, uitschuiftafel
ƒ 40.-, 2 wollen tafelkleden
ƒ 25.-, per stuk en divers
overtollig huisraad, Burg.
Engelbertsstr. 14.
* Te koop gevraagd
KLEEFVOET (antenne met
magneet), ik geef er ƒ 15.-
voor. Tel. 05507-15052.
* Kerst en nieuwjaar 1984.
Ook voor een scholiere is
december een dure maand.
Ik bezorg voor 25 et uw
wenskaart in Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout.
Nadine, tel. na 18.00 uur
02507-12011.
* Wie weet een leuke ma-
nier b.v. ZWARTE MARKT
om samen met mij haar
overtollige kleding te ver-
kopen, tel. 02507-13859. l
* Te koop komplete super
8 FILMSOUNDSET half
prof., tel. 02507-17820.
* Wie wil ook haar overbo-
dige KLEDING met mij
(vr.) verkopen op de Zwarte
Markt? Tel. reakties
02507-13859.

* Heeft u zin om te ZIN-
GEN? ,,ZAMOR" kan nog
nieuwe leden gebruiken.
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 20 tot 22.30 in
Hotel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.

* VOLLEYBALVER.
SPORTING-OSS zoekt
nieuwe leden voor seizoen
'84-'85, zowel senioren als
jeugd v.a. 8 jr. in competi-
tieverband of recreatief.
Tel. inl. 15556 en 16312.

Tuinaanleg
Bert Pols Jr.

Erkend hovenier. Vraag
offerte. Tel. 020-999245.

A D V E R T E N T I E S V O O R D E P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere

huisraad te koop? Kortom alles wat u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300 - KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

*
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Tiaar
inde

Naar

Ad re

Telef

Post

5e tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
idag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
jzelfde week op donderdag.

p

s

oon

codel Plaat<;

— -

-

kil

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor :
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

Of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 23}

Jong verloofd stel zoekt
met spoed WOONRUIMTE
in Zandvoort tot ƒ 600.-
incl. P. v. Steyn, tel. 02507-
16680.
Man, 58 jaar, goede positie
(gem. ambtenaar), voelt
zich, ondanks het bezit van
een auto, een gerieflijke
kleine woning en vast
werk ERG EENZAAM.
Welke vrouw die ook erg
eenzaam is, durft hierop te
reageren? Een kind is vol-
gens mij geen bezwaar.
Voorlopig' is het de bedoe-
ling de eenzaamheid in de
weekends en de komende
feestdagen op te lossen. Br.
ond. nr. Z 814 bur. v.d.
blad.
Weg-, leeft. aang. ouder-
wets DUBBEL HUIS,
gesch. v. verhuur, ach-
terst. onderhoud, lage hr.
gevr. kl. zonn. huis, evt.
ben.hs., verh. voorjaar. Br.
ond. nr. 813 bur. v.d. blad.
,,Remi" Ie klas 2e HANDS
kinderkleding, elke di. en
vr. geopend 9.30-11.00
uur. Ook inname, Lo-
rentzstr. 216.
Wie wil een oude dame hel-
pen met KOKEN, evt. mee-
eten. Br. ond. nr. Z 812
bur. v.d. blad.
Hallo allemaal! Wij zijn
weer open! BRUIN WOR-
DEN of bruin blijven bij El-
lie van Straaten zonnekuur
(bank en hemel). Per 30
min. ƒ 7.50, gezichtska-
non per 15 min. ƒ 7.50,
abonnement 10 x ƒ 65.-.
Maandag, woensdag en
vrijdag zijn wij open van
10.00-21.00 uur. Voor inf.
en afspraken tel. 02507-
18097. TOT ZIENS.

TE KOOP GEVRAAGD:
HUIS MET TUIN

totplm. f 150.000.-.
Oud en opknappen geen

bezwaar.
Tevens

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD

Brieven onder nr. Z 815
aan bur. v. d. blad.

Te koop MITSUBISHI SAP-
PORO 1600 GL 1980 met
LPG, met.blauw, in pr.
staat. Vr.prijs ƒ 8300.- Tel.
02507-12446.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avond s.

Tel. 02507 - 1 9 6 32

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand • leven
alle verzekeringen

• DUIKTEAM ZAND-
VOORT start nieuwe snor-
kel- en duikeropleiding.
Bel voor inl. 02507-17237.
* STRAATMAKER heeft
tijd om uw straatje of paad-
je op te hogen of te veran-
deren, lage prijzen! Goede
ref. Tel. 02507-19593.
* Gevr. HULP in de huis-
houding vrijdagochtend
van 9-12. Kapsalon ,,Yvon-
ne" Haltestr. 63, 02507-
12214.
* Gevr. accurate huishou-
delijke HULP, tijd n.o.t.k.
tel. 02507-12193.

ALMONpEHOEVE - An-
tiekboerderij. Duizenden
brood-, glaskastcn. eethou-
ken en/., zonder tierclantij-
nen. Ei kon. blankgrenen..
Spaans, vee] klein antiek.
Almondeweg 2. Oegst-
geest. Tel. tijden, óók
weekend 10-22 uur. Koop-
avond. Tel. 071-172757.
Gratis 1,007. fotodoc.

Voor voordelig- SCHILDER-
, WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel. 02507-15655. voor
vrijblivjende prijsopgave.

HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Ban van Bergen, tel.
19507.
MUISART.SEN1MIAKTI.IK Bonman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15GOO en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson. tel. 12058.
Drenth. tel. i:«55, Flieringa. tel.
12181. Zwerver, tel. 124U9.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek. A.
van Kampen, tel. lüOT.'i.
WIJKVERPLEGING: voor infonna-
tic over dienstdoende wijkverpleeg-
kunclif ïe: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Koehstraat GA, Zand-
voort. tel. 02507-14437. b.fï.fl. 023-
313233.

HERVORMDE K E R K , Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: d.s. J.A. van Leeu-
wen. Ge/.insdiensl. Medewerking
Herv. Kerkkoor en kindermuziek-
Kroep. Crèche aanwoxig.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianawcg 15:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman.
Thema: ..Job's Sprong". Klnderne-
vendienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
BniRstraat I!)
Zondag: mevr. ds. C.E. Ofl'erhaus.
Haarlem.
Woensdag 14.30-1 (i.30 uur: verkoop-
middag.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel sa-
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. Zondag 10.45 uur: hoogmis
m.m.v. St. Caeciliakoor. Thema:
„Een sterke vrouw".
KERK VAN DE NA/ARENER,
ZijlweR 218 te Haarlem.
Zondag 10.00 uur: morgendienst. ds.
J. Overduin m.m.v. „Continental Sin-
gers".
Zondag 19.00 uur: avonddienst ds. J.
Overduin.
Woensdag 20.00 uur: bijeenkomst cel-
groepen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst.
Maandag om 15.00 "uur, tel.: 14878.

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
beckestraat 17. Zandvoort. tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPAI KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12GOO.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17G41.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
1. telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur. maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tol 1.2.30 uur. Schriftelijk: postbus
100. 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.

BÖRGE^UJKE

Geboren: Stcfanie Elizabeth. doch-
ter van: Van Groen, Johan F. en Cha-
se, Georgina E.: Cindy, dochter van:
Van Houten, Josephus P.L. en Zwem-
mer, Cornelia.

Ondertrouwd: Van Oostrum, Cor-
nelis J.P. en Schievink, Yvonne J.
Koper, Florus D. en Brune. Cornelia.

Gehuwd: Gmelig, Dono E. en War-
mordam. Maria J.D.

Overleden: Van der Mije, Jan J.,
oud 92 jaar; Teunisse, Johanna C,
oud 69 jaar; Roosenboom geb. Vin-
ken. Maria C. oud 72 jaar.

C r ui j ff en Lammers
ZANDVOORT - Op zondag 18 no-

vember wordt in nachtclub-restau-
rant Cecils in Hotel Bouwes het eer-
ste exemplaar van het Cecils Magazi-
ne nr. 2 aangeboden aan Johan
Cruijlï. Bovendien wordt op deze
avond Jan Lammers gehuldigd in
verband met het door hem behaalde
kampioenschap. De muziek wordt
extra luister bijgezet door het optre-
den van een speciale gast, de Franse
zangeres Jeanne Mas. De avond in
Cecils begint om 22 uur. De toegang
voor leden gratis, belangstellenden
welkom.

Tussen gemoedelijke nazo-
mer en ijzige winter ligt soms maar

één enkel nachtje. 'n Verraderlijk nachtje
dus. Daarom attenderen wij u bijtijds op onze

Herfst Service. Die is speciaal bedoeld om uw auto in
winter-conditie te brengen. Op zcTn 15 essentiële punten

wordt hij grondig gecontroleerd. Voor slechts f65,- incl. BTW.
Voor die prijs wordt uw motor ook nog piekfijn en zuinig

afgesteld. En adviseren wij u tevens hoe uw auto 't wegenzout
niet hoeft te bezuren.

HB«SBa3H»««H88»

Pu
ËRDELEN

Ruiidelen tot 50%
voordeliger.

Bij inruil zijn o.a. de
volgende defecte on-
derdelen geld waard.

• koppelingsplaat

• dynamo

• dieselbrandstof-
pomp

• waterpomp

• remschoenen

u de prijs van een grote beurt.
Inclusief een controle op 48 v i tu l e
punten , lien WN-inspectie en V.A.Ci
2000 test. Voor Polo, Golfen Je t ta v.a.
£245.^ Dieselmoddlen v.a. I'N5.-.

LLeMiLUJiyJiül1 P-Ü-0
Yoor i ' i l lc m e r k e n en m o d e l l e n .
I n c l u s i e f monume: l'15').-.

V DO i n bouwnieters
Voor water- en olie-temperatuur,
vol t /ampère, o l i edruk , ccononiy/
verbru ik en b u i t e n t e m p e r a t u u r .
Prijzen v.a. 0 ,̂50.

Neem geen
risico,
neem

originele
Volkswagen on Audi remblok-

ken. Voor Polo, Goll', Je t ta en
Passat, incl. montage v.a. I'S5.-.

OiiLMiiele ( ii)ll
per. Met

•.pcci.ilc nikkdcoalmg be'-cherm-
l.i.ij:. N 11 een Itccha.ir g.ir.mtic.
InclUMel nomade \.,i. l 145.-.

ver -o l 'h reeds ln j -
Iers A l l e e n voor de üol l .

Xoryl voor een v e i l i g en he lder
/ ich t . Ook onder de s lechts te
omstandigheden .
Inclusief monume: f271).-.

AUTO
Burg. Van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 45 65

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP
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BIJ UW COSMETICA ADVIESCENTRUM.
Vakkundige adviezen, die

er helemaal op zijn gericht uw
persoonlijkheid een extra
individueel accent te verlenen.

Vanzelfsprekend vergt
zo'n schoonheidsconsulttijd.
Tijd die we graag voor u maken,
om samen met u een oplossing
te zoeken voor uw specifieke
cosmetica-probleem.

Daarbij kunt u rekenen
op een zeer persoonlijke aan-
dacht, op gedegen advies, voort-
komend uit een gedegen
vakkennis.

Uiteraard werken wij met het eersteklas internationaal
cosmetica-assortiment. Voor haar en voor hem. Binnen dit
assortiment voeren wij ookhettop-cosmetica-huis Estée Lauder.

Uitsluitend tijdens de hieronder genoemde dagen ontvangt elke
klant die bij ons komt voor een gratis huidadvies, een lipstick van dit
beroemde huis cadeau

Eén pet klant en zolang de vooi raad stiekt. Tevens is op deze
dagen een Estée Lauder schoonheidsspecialiste in onze zaaK aanwezig.
Tot ziens bij

GRATIS LIPSTICK

De aktiedagen zijn donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 november

Tevens biedt parf Wildermg samen met Estee Lauder u een heerlijk 5-
gangendmer aan op vrijdagavond 23 november m het gerenomeerde hotel-
restaurant Queenie (mtroducees toegestaan, uw bijdrage 20 -)

Kaarten verkrijgbaar bij parf Wildenng
Kerkstraat 23, tel 12107

IK VOND WAT IK ZOCHT OP DE GROTE KROCHT

KWALITEÏTS RUNDVLEES

OPENINGSTIJDEN Dl WOF
DO VRIJ 900 1800UUR
ZAT 900 15 00 UUR

ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE
BINNENWEG 117
ZANDVOORT
GROTEKROCHT7

HILLEGOM HOOFDSTRAAT83-LISSE BLOKHUIS18 let op! ons filiaal Botermarkt 8O
IB de GEHELE WEEK GEOPEND!

VRIJDAG en ZATERDAG
Grote

MANDARIJNEN
zonder pit

10 voor . 2.25
De mooiste

SPERZIEBONEN
héél pond

GIESER WILDEMAN
heerlijke roodkokende

stoofperen, 3 pond . .

2.25
0B

. • "

MAANDAG en DINSDAG
vers van het mes

BOERENKOOL
gesneden, heel pond 1.45

AART
VEER

GROENTEN en FRUIT
Grote Krocht 23-Zandvoort-Tel. 1 4404

BLOEMENMAGAZIJN

',, Erica''
GROTEKROCHT24 - ZANDVOORT

MAANDAG 19 NOVEMBER AANSTAANDE
zijn wij

WEGENS VERBOUWING GESLOTEN.
Daarom gaan ZATERDAG de PLANTEN

er tegen ACTIEPRIJZEN uit!!!

Voordelig
brillen!

Dat kan nu weer
De handige eerste hulp om de

kleinste lettertjes weer te kunnen lezen
(telefoonboek, krant, etc.).

De LOOK-OVER is er weer m alle
sterkten van s +1 00 t/m s + 3 00
voer nog steeds
dezelfde lage /[/j Cfl
AANBIEDINGSPRIJS .. . .TTtaJU
Halvemaanbril mcl glazen

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort Tel 02507-1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen
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COMMENTAAR
Onverkwikkelijk

De discussies in de Zandvoortse
raadszaal bereikten dinsdag-
avond tijdens de extra raadsver-
gadering een absoluut diepte-
punt.

Een punt waarbij je je kunt af-
vragen, waar de geachte af-
gevaardigden zich mee bezighou-
den.

Door Jaap Koning (Gemeente-
belangen) werd in deze vergade-
ring gereageerd op de duidelijke
„open doekjes", die de PvdA ont-
ving van de toekomstige bewo-
ners van de Slokkerwoningen die
zich op de publieke tribune be-
vonden en hun mening niet onder
stoelen of banken staken, waar
het ging om bijval aan de PvdA
en in mindere mate het CDA en
het afkeurend gemompel en ge-
lach wanneer vertegenwoordigers
van WD, Inspraak Nu en Ge-
meentebelangen aan het woord
waren.

In plaats van zich te beperken
tot de materie, en zakelijk te blij-
ven, richtte hij zich in een recht-
streekse aanval tot de PvdA in
wat genoemd zou kunnen worden
„onomwonden taal" en kreeg ook
het CDA een veeg uit de pan.

Door Richard van As werd hier-
op gereageerd dat hij de wijze van
behandeling van raadslid Koning
niet terzakedoende vond, en dat
hij het wilde beschouwen als een
„slip van de pen". „Ik ben het niet
eens met de wijze, waarop Jaap
Koning zich meent te moeten ma-
nifesteren als raadslid, dat is jam-
mer, want het is een aardige ke-
rel". Hierop volgden excuses van
Koning.

De PvdA-fractie echter nam de
geuite beschuldigingen hoog op,
wat toen volgde was een onver-
kwikkelijke zaak.

Woordvoerder Gert Toonen, die
zelf nimmer een blad voor de
mond neemt, getuige zijn verkla-
ring dat hij de in de pers geuite
beschuldiging aan het adres van
de Kamer van Koophandel „dat
die een vies en goor spelletje had
gespeeld" niet wenste terug te ne-
men, vond de uitlatingen van het
raadslid van Gemeentebelangen
alle perken te buiten gaan. „De
kwalijke leugens en beschuldigin-
gen vinden wij onaanvaardbaar.
Ik wil nog verdergaan, ik zou wen-
sen niet meer aan één tafel met
deze partij te zitten die zich pp
een centrumpartij-achtige wijze
laat horen. Dit is onaanvaard-
baar, en het is een crime om met
deze partij nog verder te moeten
werken".

Hierbij vergat Toonen overdui-
delijk dat hij zichzelf schuldig
maakte aan praktijken, die hij
Koning verweet. Juist was de
reactie van raadslid André Gielen
(Inspraak Nu) die het een kwalij-
ke zaak vond waarop de raadsle-
den over en weer meenden te
moeten converseren. „Dit is een
niveau waarvoor ik mij schaam.
Het is duidelijk dat wij over ver-
schillende zaken anders denken
maar het zakelijk luisteren naar
elkaar is daarbij een eerste vereis-
te. Men kan niet besturen in een
sfeer, waarbij een taboe geldt".

Noch Koning, noch Toonen wa-
ren verder van plan voor de in het
openbaar gemaakte beschuldi-
gingen een excuus ook in het
openbaar aan te bieden.

Dan kun je je afvragen waar
men in Zandvoort mee bezig is,
als men elkaar met woorden wil
afslachten voor een kennelijk zo
nodig „open doekje" van het pu-
bliek, dan kan toch van echt be-
sturen en meedenken in moeilijke
kwesties niet meer worden ge-
sproken en zal het schip van
dorpsbestuur ten ondergaan in de
provinciale stormen, die nu woe-
den.

Margreet Ates

ZANDVOORT - De meerder-
heid van de leden van de Zand-
vportse Ondernemers Vereni-
ging, Federatie Handels'vereni-
ging Hanze, duiden het de Ka-
mer van Koophandel Haarlem
e.o. niet euvel, dat door deze in-
stantie een schorsingsverzoek en
bezwaarschrift is ingediend te-
gen het afgeven van een verkla-
ring van geen bezwaar door Ge-
deputeerde Staten voor woning-
bouw in Zandvoort, met name de
33 Slokkerwoningen aan de Van
Lennepweg.

Donderdagavond 8 november kwa-
men de Zandvoortse ondernemers
bijeen in een ledenvergadering in ho-
tel Keur. Aan de agenda was op ver-
zoek van ondernemer/raadslid Gert
Toonen toegevoegd een agendapunt
waarin de ondernemers werd ver-
zocht de handelwijze van de KvK af
te wijzen c.q. af te keuren.

„Door de KvK is overhaast te werk
gegaan, en mocht het zo zijn dat zij in
het gelijk gesteld wordt door de Raad
van State dan is woningbouw in
Zandvoort niet meer mogelijk". Door
Toonen werd naar voren gebracht
dat de KvK in haar steun aan het cir-
cuit voorbijgegaan was aan de belan-
gen van de Zandvoortse ingezetenen
en met name de woningzoekenden.
„Door deze aktie komen 33 gezinnen
in de kou te staan en ik vind dat de

ONDANKS MOGELIJK WONINGBOUWSTOP

Meerderheid ondernemers
voor behoud van circuit
KvK duidelijk buiten haar boekje is
gegaan". Hij" verwachtte dat het be-
stuur van de Federatie dit ook ken-
baar zou maken aan de KvK.

Reactie
Door de heer Tielenius Kruithof,

secretaris van de Haarlemse Kamer
van Koophandel werd uitvoerig inge-
gaan op de in zijn ogen onaanvaard-
bare besluitvorming van Gedepu-
teerde Staten: De besluiten van het
college van Gedeputeerde Staten
van N-Holland om verklaringen van
geen bezwaar af te geven voor de.
bouw van flats en woningen in een
gebied waarin dat onder de huidige
omstandigheden op grond van de
wet op de geluidhinder niet mogelijk
is, zijn in strijd met de beginselen van
behoorlijk bestuur.

De Kamer heeft daartegen bezwaar

moeten maken nu het college van GS
in strijd met alle adviezen van desku-
digen en in strijd met de wet er van-
uit gaat vooruit te kunnen lopen op
een verbod tot het houden van
Grand Prix-races, dat zij voornemens
is t.z.t.'af te geven. Deze voorgeno-
men beslissing is door GS nog niet
genomen, omdat op de aanvraag van
CENAV BV tot het verkrijgen van
een vergunning op grond van de wet
op geluidhinder nog niet is beslist.
Bovendien kan CENAV BV van die
beslissing zonodig nog beroep instel-
len en is het niet ondenkbaar, ja zelfs
waarschijnlijk, dat de beroepsinstan-
tie een dergelijk verbod zal vernieti-
gen.

De Kamer kan niet berusten in een
besluit om woningen te laten bouwen
waarin dat bij kontmuering van de
Grand Prix-races niet is toegestaan.
De Kamer beijvert zich immers om
de organisatie van die races voor de
toekomst veilig te stellen vanwege

het grote ekonomische belang daar-
van voor de regio. Om die reden heeft
de Kamer een bezwaarschrift inge-
diend tegen deze beschikkingen van
het college van GS van N-Holland.

Tevens heeft de Kamer schorsing
van die besluiten verzocht bij de
voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State.

De belangen van de gemeente
Zandvoort bij woningbouw, alsmede
die van de woningzoekenden wegen
ook voor de kamer zwaar. Maar de
aanwijzing van het circuit als een in-
dustriedawaailgebied heeft nu een-
maal bij wet geregelde konsekwen-
ties, die door het provinciaal bestuur
niet terzijde gesteld kunnen worden.
Nog minder kan de kamer aksepte-
ren dat Zandvoort haar Grand Pnx
verliest en daarmede haar trekpleis-
ter van internationale allure, waar-
aan Zandvoort in belangrijke mate
haar bekendheid te danken heeft.
Om die reden zal de kamer de pogin-

gen van CENAV BV om de Grand
Prix te doen aanmerken als bijzonde-
re bednjfsomstandigheid blijven
steunen, om zodoende zowel woning-
bouw als de Grand Pnx voor Zand-
voort mogelijk te maken m de toe-
komst.

Alvorens tot stemming werd over-
gegaan, werd door voorzitter Moeren-
burg naar voren gebracht dat uit een
enquête van enkele jaren geleden
duidelijk is gebleken dat de overgro-
te meerderheid (tachtig procent) van
de bevolking voor het behoud van
het circuit is.

„Daar zullen wij nu onze gevolg-
trekkingen uit moeten maken. Wan-
neer wij hiermee bereiken dat in de
toekomst wel gebouwd kan worden,
dan moeten wij stellen, dat de kamer
onze belangen behartigt en dat het
dan erg moeilijk is om zich ook nog
voor de Slokkerwoningen in te zet-
ten".

Het voorstel van Toonen (het KvK-
verzoek tot schorsing van de bouw-
vergunmng af te keuren) werd echter
met een ruime meerderheid verwor-
pen.

Een voorstel uit de vergadering om
via een verzoekschrift druk uit te oe-
fenen op PvdA- en CDA-fraktie in
Provinciale Staten om de Grand Prix
als uitzonderlijke bedrijfsomstandig-
heid aan te merken werd met ruime
meerderheid aangenomen.

Groepsinformatie :

over echtscheiding
HAARLEM - Op dinsdag 20 no-

vember organiseert het Informatie-
punt Echtscheiding een bijeenkomst
over,,Echtscheiding en wat daar alle-
maal bij komt kijken". De bijeen-
komst wordt gehouden op het adres
van het Informatiepunt Echtschei-
ding, Koningstraat 14, Haarlem en
begint om 20.00 uur. Er is deze avond
gelegenheid voor iedereen die met
een scheiding bezig is of ermee begint
vragen te stellen. Het eerste gedeelte
van de avond geeft informatie over
de persoonlijke en maatschappelijke
kanten van de echtscheiding, de juri-
dische aspecten, de regelingen ten
aanzien van de kinderen, de financie-
le kanten en de huisvestingsproble-
men. Tijdens het tweede gedeelte is
er gelegenheid om vragen te stellen.
Deze informatie-avond heeft tot doel
om scheldende mensen de gelegen-
heid te geven zich zo goed mogelijk te
laten informeren en te laten advise-
ren. Men kan vrijblijvend en anoniem
advies krijgen. Het Informatiepunt
Echtscheiding heeft op maandag van
9.00 tot 12.00 uur en op woensdag van
19.00 tot 21.00 uur spreekuurtijden
zonder afspraak. Het Informatiepunt
is ook telefonisch bereikbaar: op
maandagochtend van 9.00 tot 12.00
uur, op dinsdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur en op woensdagavond van
19.00 tot 21.00 uur, tel. 023-318787 of
315090.

BELANGSTELLING NEEMT TOE

't Stekkie staat bol
van activiteiten

ZANDVOORT - Er gebeurt
veel in het buurtcentrum 't Stek-
kie en er staat nog een heleboel
meer te gebeuren. Zo werd er de
afgelopen zaterdag een zeer ge-
slaagde rommelmarkt gehouden,
waaraan speciaal door de kinde-
ren met veel enthousiasme werd
deelgenomen.

Jongens en meisjes die dachten
met een tientje naar huis te gaan, ble-
ken soms wel veertig gulden rijker te
zijn geworden. De organisatie van 't
Stekkie kreeg dan ook veel verzoe-
ken om gauw weer een rommelmarkt
te organiseren met daarbij een apar-
te kledingbeurs.

De kinderen hebben ook duidelijk
veel plezier in de diverse wekelijkse
activiteiten in het buurthuis. Er ko-
men regelmatig nieuwe aanmeldin-

De zeer druk bezochte
rommelmarkt van 't Stekkie.

Foto Berlott

gen binnen, voor de spelletjes- en^
knutselmiddagen, voor de dans- en*
toneellessen en voor de tafeltennis-
wedstrijden. Dit ligt zeker niet in de
laatste plaats aan de mensen die de
organisatie van deze middagen in
handen hebben, hun enthousiasme
werkt aanstekelijk.

't Nieuwe gebouw
Inmiddels is het nieuwe gebouw

van 't Stekkie bezig te verrijzen. En-
kele weken geleden is men met de
bouw hiervan begonnen en tot nu toe
verloopt alles volgens plan. Er wor-
den geen noemenswaardige stagna-
ties verwacht en ook het weer werkt
goed mee. Geruchten als zou het af-
gesproken bedrag worden overschre-
den kan men met een gerust hart
naar het land der fabeltjes verwijzen.
Het nieuwe pand wordt medio maart
1985 opgeleverd en natuurlijk kijken
zowel de kinderen als het bestuur
van het Stekkie reikhalzend uit naar
de officiële opening. Maar intussen

De omvang: van het nieuwe wijkcentrum begint al duidelijke vormen aan te
nemen. Foto Berlott

veel op het programma voor de ko-
mende maand.

Sinterklaas
Op zaterdag 17 november komt

Sinterklaas naar het buurthuis. Kin-
deren in de leeftijd van 4 tot 8 jaar
kunnen de Sint ontmoeten. Natuur-
lijk neemt hij voor iedereen een klein
cadeautje mee. Het feest begint om

STICHTING BEHOUD MARINE HOSPITAAL

Bestuur vraagt herziening
advies in plenair overleg
i OVERVEEN - De Stichting
behoud Marine Hospitaal is op-
tiieuw in aktie gekomen om het
Ziekenhuis voor de burgerbevol-
king in stand te houden.
| In een brief aan de leden van
provinciale staten dringt de
stichting aan op een aanpassing
yan het advies van gedeputeerde
staten aan de staatssecretaris

J/an WVC (Welzijn Volksgezond-
:::::heid en Cultuur).
•iji-j In een advies aan de staatssecreta-
•''Tis heeft het college van gedeputeer-
••tie staten gemeend dat het Marine

Hospitaal de burgerafdeling wel kan
feluiten. Zulks in tegenstelling tot de
Staatssecretaris van defensie die van
nening is dat het ziekenhuis voor het
•ninisterie van defensie een onmisba-
e functie vervult.

Door het stichtingsbestuur wordt
er in een schrijven opgewezen dat
door een aantal leden van de com-
missie volksgezondheid van de pro-
vinciale staten van Noord-Holland
tijdens de hoorzitting op 27 juni 1984
al twijfels zijn geuit ten aanzien van
het door GS ingenomen standpunt
de burgerafdeling te sluiten. On-
danks deze twijfels werd vastgehou-
den aan het reeds eerder ingenomen
standpunt en een negatief advies uit-
gebracht.

Over de positie van het Marine

Hospitaal zullen de twee staatssecre-
tarissen op grond van de wet zieken-
huisvoorzieningen tot een volledige
overeenstemming dienen te komen.

Wanneer zelfs de commissieleden
verdeeld zijn in hun mening, de
staatssecretarissen niet eenzelfde
standpunt delen, lijkt het het be-
stuur gewenst dat de staatssecretaris
van WVC een realistischer beeld
wordt geschetst van de huidige situa-
tie dan uit het advies van GS blijkt.
In dit realistischer beeld kan dan
worden meengenomen de verdeeld-
heid van de commissieleden én de fei-
telijke situatie in de regio met be-
trekking tot de functie van het Mari-
ne Hospitaal.

Aangedrongen wordt deze kwestie
in het plenaire overleg binnen de pro-
vinciale staten alsnog aan de orde Ie
stellen.

Eerste concert
familieserie NPO

HAARLEM - Op zondag 18 no-
vember geeft het Noordhollands
Philharmonisch Orkest het eerste
concert van de familieserie in het
Concertgebouw te Haarlem, aanvang
half drie. Het orkest staat onder lei-
ding van Jan Stulen en de solisten
van deze middag zijn de violiste Gali-
na Stamenova en de tubaist Hans
Nickel. De verteller op dit concert is
Wim de Meijer. Het concert wordt ge-
opend met I Vespri Siciliani van Ver-
di, gevolgd door de wals/scherzo van
Tsjaikowsky. Daarna wordt de Tob-
be de Tuba van Kleinsinger vertolkt.
Na de pauze speelt het orkest Ma Mè-
re l'Oie en Stamenova Tzigane van
Ravel. Het concert wordt besloten
met de ouverture „De Komedianten"
van Kabalewsky.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
/ 16.25 per hall jaar, ƒ34.50 per jaar.
Voor poslabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gaslhuisplein 12,
Zandvoort. lel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur. donder-
dag van 10.00-12.00 en 13 00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Krant nl«t ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags tussen 09.00 en 12.00 uur.
R»dictit: Dick Piet (chel), Margreet
Ales.

rPlan voor verkoop gemeentewoningen
„zit eraan te komen"

ZANDVOORT - Nog voor l ja-
nuari 1985, waarschijnlijk in de
raadsvergadering van 18 decem-
ber, zullen de raadsleden in ken-
nis worden gesteld welke wonin-
gen uit het gemeentelijk woning-
bezit nu voor verkoop in aanmer-
king komen en welke niet. Er zul-
len dan nog geen prijskaartjes
aan de diverse huizen hangen,
wel zal dan eindelijk besloten
worden welke woningen eventu-
eel aan de huurders verkocht
kunnen worden.

Sinds lange tijd is er sprake van
dat het verspreid door de gemeente
aanwezige woningbezit (het zoge-
naamde complex zeven) aan de huur-
ders te koop aan te bieden. Hier
wordt al jaren over gesproken. Maar
omdat het nu eenmaal geen zaak is
die volgens wethouder Attema „op
zijn jan-boeren-fluitjes op een regen-
achtige woensdagmiddag wordt be-
slist" zit er weinig schot in de zaak.

De tijd dringt echter, want hangen-
de de eventuele verkoop, is het on-

derhoud aan deze woningen stopge-
zet, en worden ze niet verkocht, dan
zal de huisbaas in casu de gemeente
Zandvoort toch dat onderhoud voor
zijn rekening dienen te nemen.

Uit en te na is er al gesproken over
diverse woningen, maar welke nu
verkocht zullen worden is nog steeds
niet duidelijk.

Daar komt bij dat het college van
mening is dat onrust onder de huur-
ders vermeden moet worden, dat er
getaxeerd moet worden etc. etc.

Bovendien bleek dat wethouder
Attema in deze kwestie sterk afhan-
kelijk is van de afdeling Volkshuis-
vesting/Ruimtelijke Ordening die de-
ze zaak moet voorbereiden en over te
weinig mankracht beschikt.

Door Pim Kuijken werd voorge-
steld te beslissen welke woningen
voor verkoop in aanmerking komen,
dan de woningen te laten taxeren, en
dan pas de bewoners te benaderen
om te informeren of zij belangstelling
hebben.

Het merendeel der raadsleden on-
dersteunt echter de al eerder door de

raad gekozen procedure, namelijk
eerst vaststellen welke verkocht kun-
nen worden, dan de bewoners in een
persoonlijk gesprek op de hoogte
stellen van de mogelijkheden, dan la-
ten taxeren en eventueel verkopen.

Over één ding zijn alle raadsleden
het wel eens, de verkoop zal niet af-
hankelijk gesteld worden van de leef-
tijd van de bewoners, evenmin mag
onrust onder de bewoners ontstaan.

Wil men kopen dan mag het, het
hoeft niet, dan blijft het huis eigen-
dpm van de gemeente, men hoeft dus
niet bang te zijn voor een „vreemde"
huisbaas.

Een wat zorgelijk kijkend hoofd
van de afdeling Volkshuisvesting/
RO, beloofde in deze vergadering al-
les in het werk te stellen om nog op
de raadsvergadering van 18 decem-
ber 1984 tegemoet te komen aan de
wens van de raadsleden, eindelijk
eens een exacte verkooplijst te pro-
duceren.

half 4 en duurt tot half 5. De kosten
zijn ƒ 1.- per kind.

Surprises maken
De tijd van de surprises maken is

weer aangebroken. Om de rommel
niet thuis te hebben organiseert 't
Stekkie speciale surprise-avonden.
Iedereen vanaf 18 jaar kan hiervoor
in het buurthuis terecht op dinsdag-
avond 20 november van 20.00 tot
22.30 uur, jongelui van 14 tot 17 jaar
zijn op woensdagavond 21 november
van harte welkom, ook tussen 20.00
en 22.30 uur. Het buurthuis zorgt dan
voor de gebruikelijke materialen, zo-
als gips, klei, papier en dergelijke.
Mochten er nog andere materialen
nodig zijn, dan kan men daar ook
voor zorgen. Wel dient tijdig te wor-
den opgegeven wanneer men belang-
stelling voor deze avonden heeft en
wat men zoal nodig heeft. Is de sur-
prise niet klaar, dan kan worden be-
keken of er nog een andere avond
voor zal worden gereserveerd. Voor
meer informatie hierover kan Yvon
Roosendaal bij 't Stekkie worden ge-
beld, tel. 16055. De kosten zijn ƒ 2.50
per persoon.

Volksdansen
Het gaat goed met het volksdan-

sen. Er zijn zelfs veel nieuwe aanmel-
dingen zodat overwogen wordt een
nieuwe cursus voor beginners te star-
ten. Op dit moment vindt het volks-
dansen plaats op dinsdagavond. Be-
langstellenden kunnen mevrouw
Puts, tel. 18371 bellen, of mevrouw
Tebbenhof, tel. 17734.

Op aandringen dr. Copier

Contract Cenav wordt gewijzigd
ZANDVOORT - In het kader

van de nieuwbouwproblematiek
van Zandvoort heeft de Cenav
besloten een nadere uitwerking
te geven aan de strekking van de
motie van de gemeenteraad
Zandvoort van 10 november 1983
en besloten in te stemmen met
een tussentijdse wijziging in het
contract tussen de gemeente
Zandvoort en de Cenav.

De wijziging houdt onder andere in
dat het gebruik van het circuit voor
wat betreft de „overige races" en/of
andere exploitaties, buiten de GP-
dagen, niet meer geluid produceert
dan de richtlijnen geven in de ver-
gunning aan de Cenav m het kader
van de wet geluidhinder.

De Cenav verklaart, zo lang de te
verlenen vergunning met betrekking
tot de aan te houden geluidnorm niet
anders bepaalt, er aan te zullen stre-
ven naar een etmaalwaarde van 55
dB(a) in de woonomgeving. De Cenav
verbindt zich tot dat tijdstip al die
maatregelen te zullen nemen die fi-
nancieel, technisch en praktisch mo-
gelijk zijn die redelijkerwijs van haar
verlangd kunnen worden.

De controle en uitvoering hierop
berust tot het moment van vergun-
ningverlening, bij een bij raadsbe-
sluit in te stellen commissie wet ge-
luidhinder waarvan de Cenav deel zal
uitmaken.

Met dit voorstel aan de raad van
Zandvoort, meent de Cenav een we-
zenlijke bijdrage geleverd te hebben
die zal leiden tot een oplossing van
de huidige woningbouwproblema-
tiek. Van deze wijziging in het con-
tract van de gemeente en Cenav wer-
den de raadsleden op de ingelaste
raadsvergadering in kennis gesteld.

Grote concessie
Hoewel deze wijziging nog geen ge-

nade ondervond in de ogen van de
PvdA, werd er door wethouder
Jpngsma op gewezen dat deze wijzi-
ging voor de Cenav verstrekkende
gevolgen kan hebben. Wanneer het
niet wordt nageleefd, dan kan ge-
sproken worden van contactbreuk en
kan het contract éénzijdig worden
opgezegd door de gemeente.

Deze wijziging is volgens wethou-
der Jongsma ook tot standgekomen
op verzoek van dr. Copier van volks-
gezondheid en milieuhygiëne die van
mening is dat de Cenav ook moet

kunnen aantonen dat zij serieus be-
zig is met de bestrijding van de ge-
luidhinder.

Door de Cenav zijn de laatste jaren
verschillende maatregelen uitge-
voerd die erop wijzen dat de geluid-
hinder door de circuitexploitant op
doelftreffende wijze bestreden zal
worden, mits men de zekerheid heeft-
dat men in de toekomst nog langdu-
ng over het terrein kan beschikken».
Anders vmdt men nieuwe mvesterin- -
gen weggegooid geld.

Een zienswijze waarvoor de VVD-
fractie, Inspraak Nu en Gemeentebe-
langen m de Zandvoortse gemeente-
raad wel begrip kan opbrengen, doch
die niet wordt gedeeld door een min-
derheid van het CDA, ide PvdA en
D'66. Waarschijnlijk zal deze con-
tractswijziging in de naaste toe-
komst door de gemeenteraad worden
behandeld.

Veewagen in brand
ZANDVOORT- Een veewagen, die

geparkeerd stond op de Vinken-
straat, is in de nacht van zondag op
maandag geheel uitgebrand. Ook het
dekzeil van de aanhangwagen van de
veewagen werd door het vuur vernie-
tigd, evenals een boom die er vlakbij
stond. Door de grote hitte, die de
brand veroorzaakte, trok eenjan,-,
taarnpaal krom. De politie vermoedt
dat de brand is aangestoken. De uit-
gebrande veewagen heeft een waarde
van omstreeks ƒ 12.000.-.

Geen alcohol
in het verkeer

ZANDVOORT - Zelfs het vervoer
van alcohol in een auto kan nadelig
zijn voor de bestuurder. Dat ontdek-
te een 26-jange Zandvoorter die over
de Prinsesseweg reed en tijdens het
rijden de bierflesjes probeerde op te
pakken die van de voorbank rolden, •
Hij verloor daarbij de macht over het
stuur waardoor hij inreed op de auto •:
van een 51-jarige Zandvoorter, die op
zijn beurt tegen de auto van een 50-
jange Zandvoorter botste. Het ge-
volg was zware schade aan de voer-
tuigen van de 26-jarige en de 51-jarige
Zandvoorters, de auto van de 50-jari-
ge liep lichte schade op

Zandvoort boos op Kamer van Koophandel
Vervolg van pag. l

Moties
Het zag er niet uit dat iedere fraktie

die zichzelf serieus neemt met een
motie, soms zelfs twee, ter vergade-
ring was gekomen.

De PvdA diende een motie in waar-
in het college werd gevraagd stappen
te ondernemen om het schorsmgs-
verzoek van de KvK ongedaan te ma-
ken. De onvrede over het gedrag van
de KvK kwam hierin duidelijk tot ui-
ting.

Hoewel het college tijdens de
schorsing de fraktie van de PvdA be-
loofde de motie (na enkele wijzigin-
gen en weglatingen) wel te willen on-
dersteunen. bleek bij hervatting van
de vergadering dit toch niet het geval
te zijn.

Na fraktieberaad wilden de wét-
houders zoveel alinea's schrappen
dat er niets van de motie overbleef.
De reactie van fraktievoorzitter Too-
nen laat zich dan ook niet raden.
Woorden van „onbehoorlijk bestuur"
vlogen over tafel.

Door André Gielen werd deze mo-
tie helemaal getorpedeerd. ..Het
staat iedereen in onze democratie
vrij een bezwaarschrift in te dienen,
hoe vervelend dit soms ook is. Dat is
één van de verworvenheden van een
democratie. Wanneer je dat niet ziet.
dan moet je deze motie aannemen,
maar dan de naam KvK weglaten, en
met inkt invullen, dan kun je de mp-
tie vele malen gebruiken, namelijk
wanneer een bezwaarschrift ons on-
welgevallig is", was zijn commentaar.

Tevreden
Door wethouder Jongsma werd uit-

gebreid uit de doeken gedaan waar
het college zich momenteel mee be-
zig houdt en welke argumenten in
het overleg met de hoofdinspecteur
van de volksgezondheid naar voren
worden en zijn gebracht. Welke rap-
porten en onderzoekingen zijn en
worden verricht, dit alles om de wo-
ningbouw in Zandvoort niet te be-
lemmeren.

Toonen toonde zich met deze uit-
eenzetting zeer tevreden. „Ik begrijp
dat het college er alles aan doet om
het schorsingsverzoek ingetrokken
te krijgen en de woningbouw van
Zandvoort bovenaan zet. Ik ben con-
tent met het antwoord van de wét-
houder en trek de motie in", was zijn
slotconclusie.

Voorafgaande aan deze vergade-
ring legde wethouder Jongsma al een
verklaring af waaruit bleek dat het
college onaangenaam verrast ge-
weest was met de acties van de Ka-
mer van Koophandel Er was direct
contact geweest niet de secretaris
van de KvK, doch. hoewel de wét-
houder zulks wel had verzocht, was

het schorsingsverzoek. dat de hele
onderhandelingen van het college
met de inspecteur van de volksge-
zondheid doorkruist, nog niet ge-
volgd

Tijdens de vergadering kwam ook
overduidelijk naar voren dat alle
frakties ervan o\ eruned zijn dat \vo-
ningbouw in Zancivoort en'met name
de bouw van cie Slokker-woningen
doorgang moet \ inden Deze toekom-
stige bewoners kopers lijken de dupe
te worden van de ingediende be-
zwaarschnften c q hei; schoisings-
verzoek Over de wijze waarop de \vo-
nmgbouw het beste kan worden be-
reikt blijkt echter verschil van me-
nmc te bestaan

Zandvoort;e

iedere week zelf in de bus
'Abonnementsprijs slechts / 18 '5 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bi/gaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal / 9.95, halfjaar ƒ 18.25, jaar ƒ 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad /<^\ L
.1
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goedkope,
grage en altijd

Sintkado-s
Die vindt u
zeer zeker

in onze
Kopra-fietsenzaak.

Grote, ruime
boodschappentas
Voor de fiets, met
het handige pak-af-
systeem. In maar
liefst zeven verschil
lende kleuren.

Tijdens deze
Smtweek
voor,

24.95

Armlampjes
Handig toebehoren voor
fietsers, wandelaars,
ruiters Nu extra voordelig

22 samenwerkende fietsenzaken

Spaak-
reflektoren
Een veilig en goed-
koop accessoire
voor de fiets Snel te
bevestigen tussen
de spaken
Per set n nc
slechts t.

Helmmuts
Oftewel de bekende
bivakmuts. Heerlijk
warm tijdens gure
dagen. - qr-

In het zwart *»•

Koplamp + dynamo
Kontroleer eens alle
fietsverlichting bij u
thuis. Voor deze prijs is
een nieuwe set geen
overbodige «A QC
luxe.. . . "

Agu-Sport koploper
Reflekterende hoofdband,
gemaakt van vochtabsorberend
katoen. Vanaf 150 meter _ __
duidelijk zichtbaar voor U 95

En ... gratis batterij!

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31 -Zandvoort

KUfySTGEBITTENREPARATIES

A. RSTMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

| Stam Fashion
DAMES- en

HERENTRUIEN
en

LEUKE KADO
ARTIKELEN

Ook verkopen wij
PLAYBOY
Haltestraat 10

Zandvoort

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

te koop aangeboden

2-kamerflat
aan Schuitengat.

Uiterste prijs f 98.000.-
Inlichtingen:

tel. 02507 -1 55 31

TE HUUR:

gemeub. kamer
Tel. 1 6033, na 19.00 uur

tel. 1 51 82

NIEUW!
/ïN^?;^ i- . \ ;•• /• ; :;.;"v':

DAMES-

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS

VERKOOP

enz.
Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507 - 1 88 12 / 1 57 05

Tandtechnisch lab. Zandvoort BV
VRAAGT EEN

LEERLING TANDTECHNIEKER
(MNL.)

Leeftijd _±_ 17 jaar
Tel. 02507 -1 42 99

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 23

KROCHT

NIEUWE
OORRAAD

\^ftS!''^ï'V.;;-/;*£'KÏf

iinliï
DIT JAAR VOOR IEDEREEN
GRATIS SINT NICOLAAS-

EN KERSTCADEAUS

Deelnemers aan
Sint Nicolaas-
en kerstaktie 1984:
KERKSTRAAT

v. Dam Magasin
Drommel Exclusief
Drogisterij De Gaper
Brossois Schoenen
Bloemenmagazijn Peter Reinders
Lansdorp Juwelier
Aranka Mode
Parfumerie Wildering
Virgin Mode
C'est Bon voor lekkere noten
Alferink Schoenenhandel
Fa. Bakels N.V., Foto - Kino -
Huish. art.

Dat wordt mogelijk gemaakt door de Sint Nicolaas- en kerstaktie van
de daaraan deelnemende winkeliers in Zandvoort.

Bij besteding van f 5.00 ontvangt u een bon van 10 punten.

U verzamelt deze bonnen en zoekt uit een grote verscheidenheid aan
speelgoed en gebruiksartikelen uw cadeau.

Voor meerdere punten grotere of meerdere cadeaus. Voor weinig
punten een kleiner artikel.

Dus koop bij de deelnemende winkeliers, welke kenbaar zijn aan het
raambiljet en vraag om bonnen en spaar zo uw Sint Nicolaas- en
kerstcadeaus bij elkaar.

Uw cadeaus zoekt u uit bij Hotel Faber, Verl. Haltestraat, op de data
24/11 -28/11 -1/12 en 5/12 tussen 14.00 en 16.00 uur.

Deze aktie start op vrijdag 16 november.

Afhaaldata voor kerstcadeaus worden nader bekend gemaakt en
staan ook op de bonnen.

Vergunning Kamer van Koophandel St. Nicolaasaktie is nr. 30. en voor de kerstaktie is nr. 31.

GROTE KROCHT
Reisburo Kerkman
Opticien Slinger
Herman Harms Schoenen
Bloemenmagazijn Erica
Aart Veer Groenten en Fruitspec.
Reformhuis De Lentebloesem
Kadotiek De Schatkist
R. Visser Kantoorboekhandel

WINKELCENTRUM NOORD
Bakkerij J. v. d. Werff
Bloemenmagazijn W. Bluys
De Boet
Drogisterij-Kapsalon Ton Goossens

En verder:
Drogisterij Bouman, Oranjestraat
Bakkerij v. d. Werff, Gasthuisplein
Bakkerij v. d. Werff, J. Steenstraat
Oliebollenkraam Harry Faase,
Raadhuisplein
Bakkerij Balk, Hogeweg
Bakkerij R. v. d. Werff, Tolweg
Bakkerij M. Keur, Raadhuisplein
Cortina Mode, Kerkplein

HALTESTRAAT
Drugstore Moerenburg
Opticien Looman
Fa. v. d. Schelde Modemag.
Sigarenmagazijn Lissenberg
Bata Schoenen
Bakkerij Seysener
Sportshop Leo Steegman
Bloemenmagazijn Bluys
Radio Peeters
Slagerij Vreeburg
Sigarenmagazijn Jacqueline
Fa. Kruys Confectie
Slagerij Arbouw
Fa. A. Schaap BV Porselein en
aardewerk
Visspeciaalzaak Van Duivenvoorde
De Kaashoek
Rinus'Fruithuis
Fa. Stam Textiel
Tweewielerbedrijf Versteege
Moerenburg Delta speelgoed
v. Dam Magasin

JUMPER

piüs

-

lEEl

VOOR-
iiüi

Zandvoortse Operette Vereniging
brengt op

zaterdag 17 november
vrijdag 23 november
zaterdag 24 november

UZ! KALE
AVONDEN

in gebouw „De Krocht"
Aanvang 20.00 uur.

Muzikale leiding: BERT VAN POELGEEST
Regie: RUDOLF VOGLER

Kaartverkoop donateurs f 3.50
Koopkaarten 5.00

Te bestellen bij de volgende telefoonnummers:
02507 - 1 38 40 / 02507 - 1 95 65 / 023 - 25 63 161

In studie momenteel Graf in Maritza.
Nieuwe leden die hieraan willen meedoen zijn iedere donderdag-'

avond20.00 uur van harte welkom in het
Gemeenschapshuis.

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

OLIEBOLLEN
2.50

APPELBOLLEN
50 cent per stuk
Boulevard Barnaart 8-20,
' r Zandvoort;

BloemernlaalaanZea
Tel. 02507-143 01

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DEWITVERHUIZINGEN

u ^-f » ••••%• *••• VB^M

VERHUIZERS
A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem-Tel. 023-31 0404

ra. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal.

Schelpenplein - Tei. 1 50 68 /1 3612 /1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

DANSEN LEREN
NIEUWE STIJL

Privé of kleine clubs
(ten minste 5 pers.)

PRIJS OP AANVRAAG

DANSLERAAR LAURENS
Boulevard Barnaart 8-10

Tel. 02507 -1 43 01 / 1 4364 / 1 85 58

Vrou wen hebben veel minder gevoel voor tijd
dan mannen.

R. W. EMERSON (1803-1882)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiawcg4 - Tel. l 2307
ervaart echter steeds weer dat voor zijn, tijd zowel
vrouwen als mannen een zeer nauwkeurig gevoel hebben,
't Kan ook niet anders, want Waaning brengt altijd de

juiste tijd.
I k't is zeker nu de tijd te denken aan

St. Nicolaas voor haar of hem.
In ons eigen atelier repareren wij zelf.

Ook oude en antieke klokken.
Steeds prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

Fill-in
haarstukjes
nu ook bij:

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel.(02507)14040

parfumeriën/ nouveautes

IEDERE
iwiEK
ttËÜP

SNEL

KROCHT

OPEN
DI.-ZA.

10.00-
17.00
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Piet Visser op het Gasthuis-
plein is zondermeer bekend.
Winter en zomer, herfst en len-
te, Piet zit het grootste deel
van de tijd voor de deur van
zijft woning. Het moet al erg
slecht weer zijn, wanneer Piet
Visser, geboren en getogen in
Zandvoort, niet present is.

Door pastoor Voets werd in
het archief van het Bisdom
Haarlem een ansichtkaart
ontdekt, die de wijdse on-
dertitel heeft „Zandvoort in
Vogelvlucht".

Omdat Zandvoort voor 1940
er duidelijk heel anders uit-
zag, is het bijzonder moeilijk
met de kaart, verzonden in
1903, in de hand na te gaan
welk deel van Zandvoort hier
in vogelvlucht op de glazen
plaat werd vastgelegd.

Wij vroegen het diverse
Zandvoorters, antwoorden
waren: de Burgemeester En-
gelbertsstraat en het Kerk-
dwarspad, maar Piet zei, zon-
der met zijn ogen te knippe-
ren: „Da's toch ommers het
ouwe schoolplein".

Over deze Zandvoorter en
zijn kennis van het oude dorp
het volgende:

Piet Visser (78)

JL/a's gewoon het schoolplein.
Hier op het uiterste hoekie an de
rechterkant, daar stond de
school, waar nou het Gemeen-
schapshuis is. Kijk dat grote huis
aan de overkant dat was een
kroeg (eerste gebouw links op de
foto), en in dat vierde hoissie daar
woonde mijn tante Dirkie.

Tante Dirkie was getrouwd met
ene Snellings. Die werkte bij de
tram als wikkelaar. Ja, dan moest
je magneten omwikkelen voor de
tram, maar dat beurt al lang niet
meer.

Kijk op het end daarvan, daar
was de Willemstraat, net bij het
hoissie van tante Dirkie, daar
ging je de hoek om, dan stond je
in de Willemstraat. Die kroeg was
van Van Zandvoort.

Ja, ik weet het zeker. Ik heb niet
voor niks mijn hele leven hier ge-
woond.

Jullie denken dat het Gasthuis-
plein altijd zo geweest is, nou da's
niet waar. Waar jullie kantoor nou
is, daar ben ik geboren. Jullie
kantoor was vroeger de potten- en
pannenwinkel van mijn vader.
Daar achter was de smederij. Mijn
vader was loodgieter en smid. Wij
hadden acht kinderen, vier jon-
gens en vier meiden.

Kijk, dat heette vroeger de Ro-
zenobelstraat. Waar nu het Gast-
huishofje is, dat was er vroeger
niet. Je kon rechtdeur naar boven
lopen, daar stond de oude water-
toren. De hoissies op het hoffle
zijn na de oorlog gebouwd.

Het Cultureel Centrum was
eerst niet het Oudemannenhuis
hoor. Ben je gek, dat was een ho-
tel van Van de Vosse. Die heeft
het later verkocht. Het oude man-
nenhuis stond hier recht voor de
deur en waar ik nou woon, dat
was De Baan.

Ze hebben toen het oude man-
nenhuis afgebroken en de ouwe
mensen zijn toen verhuisd naar
wat nou het Cultureel Centrum is.
Voor de deur waar de boom staat,
daar was de groentetuin van het

huis. Op het Dorpsplein had je
vroeger ook een smederij, en wat
nu De Witte Zwaan is, dat was
eerst van Ons Huis. Een gebouw
van de kerk, maar toen d'r geen '
mensen meer kwamen, toen heb-
ben ze het verkocht.

Ik ben altijd schilder geweest.
vroeger bij Van der Mije uit de
Willemstraat.

Wist je dat je zomers hier niet
mocht werken. Wel nee, dan had-
den de gasten d'r last van, en dat
mocht niet. Dus zomers werkten
wij in de nieuwbouw. Ik heb nog
een tijd gewerkt in Haarlem aan
de Kleverlaan. Die buurt werd
toen gebouwd. Ja, dat benne nu
wel oude huizen, maar toen waren
ze nieuw. Ook in Beverwijk en
Leiden, noem maar op, wij heb-
ben zomers overal gewerkt.

Toen ik getrouwd was, hebben
wij eerst aan de Parallelweg ge-
woond en later hier aan De Baan.

De crisisjaren? De tijd van
vriend Colijn zogezegd met zijn
werkverschaffing? Nou, daar heb
ik niet in gewerkt. Als d'r geen
werk was, dan ging je het duin in.
Een konijntje of zo en op het
strand hè.

Mijn vader voer al met zijn zeil-
boot de mensen langs de kust.
Heb ik ook gedaan, eerst met een
sloep en later met een vlet met
middelzwaard.

Moest je al die lui in de boot til-
len, ja wat denk je, ze mochten
geen natte voeten krijgen, en
maar gillen die meiden als we wat
schuin gingen.

Maar als wij niet meer konden
varen, dan kon er geen mens meer

varen. Al zeg ik het zelf. WP kón-
den goed vaien. mi]n vader en ik

Mijn vader was Klaas Visser,
maar niemand noemde hem zo
Het was alüjd Klaas de Keke Als
ze bij mijn moeder in de winkel
kwamen, vroegen ze alti]d ,,Ben
ik hier bij Klaas de Keke'" Ze
wisten amper dat hij Visser heet-
te.

Ja, het strand hè. dat heelt ons
wel gered m de slechte tijd Mijn
hele familie zat op het strand, m
tenten, met badkoetsen, en a?
werkten bij Hotel Groot Badhuis
Mijn moeder was een Antie Paap.
dat zegt genoeg. Nee. wij hebben
allemaal op het strand gezeten.

Trouwens wat moet een Zancl-
voorter zonder strand, geelt daar
's antwoord op?999"

MARGRAAT ATES

Antiekhandelaar
blijkt oplichter

ZANDVOORT - In de maand au-
gustus verkocht een Zandvoorter een
antieke kast ter waarde van zevene-
neenhalf duizend gulden aan een an-
tiekhandelaar in Arnhem. De af-
spraak was dat de handelaar de kast
op een Duitse veilnng zou aanbieden,
waarna de Zandvoorter zijn geld zou
ontvangen

Deze week hoorde de man via de
ANP-radiomeuwsdienst dat de poli-
tie te 's Grave een antiekhandelaar
in de kraag had gevat uit Arnhem die
op deze wijze opereerde en een op-
lichter bleek te zijn.

Omdat de Zandvoorter nog geen
geld heeft ontvangen, heeft hij ook
zijn „verkoop" aan de Zandvoortse
politie gemeld, die hiervoor haar col-
lega's in 's Grave op de hoogte heeft
gesteld

Carnavalsavond in
Hotel Bouwes

ZANDVOORT - Op zaterdag 17
november organiseert de Zandvoort-
se carnavalsvereniging „De Scharre-
koppen" een uitgebreide leestavond
in Hotel Bouwes Er wordt al om l
uur 's middags begonnen met het
versieren van de zalen. De leden van
de Zandvoortse carnavalsvereniging
verzamelen zich om 20.15 m Bouwes
en de band .,De Kwalletrappers"
gaat om 20.30 uur van start. Op deze
avond wordt de nieuwe Prins Carna-
val door de voorzitter voorgesteld.

De eerste daad van de prins zal dan
zijn het onderscheiden van de raad
van elfen de vorsten. Ook de prinsen
van de bezoekende carnavalsvereni-
gingen zullen onderscheidingen ont-
vangen. Venvacht wordt dat de
avond tot omstreeks kwart voor twee
de volgende ochtend zal duren.

.quarellen en keramiek
n Gebouw Noord-Holland
HAARLEM - Van 3 tot en met 28
ivember 1984 exposeren Gerrit Ne-
m en Jan Leeuwenburgh aquarel-
nm Gebouw Noord-Holland. Beide
mstenaars zijn woonachtig in
'hoonhoven en zijn maanden gele-
11 uitgenodigd hun werk in Haar-
mte tonen. Met name Gerrit Neven
feit daarbij gevraagd de nodige
lorbereidingstijd in acht te mogen
'men. Niet voor niets, zoals uit deze
ipositie blijkt.

Een nieuwe serie aquarellen is het
sultaat van een beleving van het
ollandse landschap anno 1984. Zo is

feven er onder andere in geslaagd
|n spoor van herkenning weer te ge-
In van zijn studie over het land-
hap tussen Wieringen, de Westfrie-
zeedijk en Purmerend, inclusief de
kenmerkende stolpboerderijen,

enmerkend, zonder vaste herken-
ngstekens, want dat laat het neve-
'f m zijn gehanteerde techniek niet

Neven gebruikt meer water dan
rf en laat daarbij de kleuren uiterst
,n uitvloeien, waardoor zeer zachte
iten ontstaan. Zo komt Neven tot
n land van water en verten, van
it en stilte in najaar en wintergetij,
i de mistbanken opkomen en delen
n het landschap versluieren.

Voor liefhebbers van keramiek is
deze tentoonstelling werk te zien
Jan Leeuwenburgh. Zijn meeste

tente werk is een serie van donker-
getinte mannetjes, waarvan de

rste een verbeelding was van Cees
iddingh's stripfiguur uit de jaren
rtig: de meewarige kruiper. Het

tragi-komische figuren, onver-
torbaar en kinderlijk onschuldig.

Cees Buddingh's stripfiguur van Jan
Leeuwenburg

Gelaten gaan zij hun gang: sommi-
gen zitten of liggen er treurig bij, an-
deren vermaken zich al fietsend,
zwemmend of steppend.

De expositie is te zien op alle werk-
dagen in november in Gebouw
Noord-Holland te Haarlem, gelegen
aan het Spaarne/hoek Schipholweg.
Op zaterdag 3 november aanstaande
is er een extra open huis van 15.00 tot
17.00 uur, met muzikale omlijsting
van Bert van den Brink, piano. Toe-
gang gratis.

Novemberstormen
Ln deze eeuw zijn in ons land

•ruim dertig zware stormen voor-
' gekomen. Onder een zware storm
'wordt verstaan een stormwind
die gemiddeld over één vol uur
een snelheid haalt van tenminste
89 km per uur, dit is windkracht
10. De meeste ervan kwamen voor
m januari. November is de tweede
in de ranglijst met het aantal zwa-
re stormen. Recente beruchte no-

• vemberstormen waren die van 13
'november 1972, die we hier zullen
•beschrijven, en 27 november 1983.
,De laatste, die maar liefst 49 mm
etmaalregen bracht en waarbij de
barometer voor Nederlandse be-

.grippen tot een ongekend diepte-

. punt zakte, luidde een zeer storm-
achtig winterseizoen in, waarin
nog een zware storm tot ontwik-
keling kwam, die van 14 januari
1984.

Een van de zwaarste stormen
;Hie ons land ooit teisterde was die
van 13 november 1972 meteen on-
voorstelbare ravage, dertien do-
den en een groot aantal gewon-
den. Met uitschieters van wind-
snelheden tot 162 km per uur (ge-
meten in Cadzand) evenaarde zij
de kracht van de orkaan die op 6
november 1921 bij Hoek van Hol-
land een record liet registreren.
Slechts het feit dat de storm niet
samenviel met springtij heeft een
ramp voorkomen.

De orkaan van maandag de der-
tiende begon zondag met een min
of meer normale depressie op de
oceaan. Die was met warme lucht
gevuld. Zij stootte bij Ierland ech-
ter op een koufront en als gevolg
van de plotseling grote tempera-
tuurverschillen diepte de depres-
sie sterk uit. Met de krachtige
westelijke luchtstrorning in de ho-
Kere niveaus trok zij via west Ier-
land, waar de kerndruk rond het
iniddaguur 990 mb bedroeg, in
oostelijke richting. Om zeven uur
's avonds lag het centrum boven
de Ierse Zee met een laagste
'uchtdrukwaarde van 976 mb.
Vóór het centium uit gaf de de-
Dressie zeer sterke barometerda-
'ingen te zien: in de loop van de

middag in zuidoost Ierland 16 mb
over drie uur. In Engeland kwa-
men toen al windstoten voor van
ongeveer 60 km per uur en viel er
zware regen.

Met een snelheid van ongeveer
60 km per uur stak de depressie
de Noordzee over en bereikte in
de vroege ochtenduren vanmaan-
dag tussen kwart voor vijf en
kwart voor zeven met een ex-
treem lage barometerstand van
955 mb het noorden van de Wad-
deneilanden en Noord-Gronin-
gen.

Maastricht noteerde als laagste
stand 990 mb, een luchtdrukver-
schil in ons land van liefst 35 mil-
libar! Om acht uur had de depres-
sie de Duitse Bocht bereikt en
werd in Hamburg een laagste
stand van 955 mb gemeten: 10
millibar onder het oude record
van 1876. Op een gegeven ogen-
blik passeerde het centrum
Brunsbuttel, ten oosten van Cux-
hafen, waar een tijdje volkomen
windstilte heerste: het oog van de
storm. Behalve zeer hoge wind-
snelheden brachten de fronten
van de depressie veel regen,
plaatselijk enkele tientallen milli-
meters. Naast de abrupte lucht-
drukdalingen trok vooral de stij-
ging van de luchtdruk na het
doorkomen van de noordwestelij -
ke orkaanwind sterk de aan-
dacht: een tijd lang werd een stij-
ging van 10 millibar over één uur
bereikt; Eelde had zelfs een lucht-
drukstijging van 20 millibar in
drie uur tijd. Zo'n snelle lucht-
drukstijging en snelle stijging
heeft iets cycloonachtigs. Maan-
dagavond lag de depressie boven
de Oostzee, waar het toen nog
flink woei, doch reeds was opge-
vuld tul 970 mb.

De schade die de storm van 13
november 1972 in ons land aan-
richtte bedroeg enkele honderden
miljoenen guldens. Groots was de
schade aan de bossen, waarin van
de 300 miljoen bomen die ons
land telt, ongeveer 4'A miljoen
omwaaide, dit is een half miljoen
kubieke meter. Het ergste getrof-

Uit Zandvoorts historie

De man, die weigerde .
In de zeventiende eeuw was er

in Holland boven de rivieren
maar één bisschop van de ka-
tholieken, die de titel had van
persoonlijke plaatsvervanger
van de paus of vicaris apostoli-
cus. In het jaar 1661 was daar
een zeer bekwaam man voor
aangewezen, een zekere Joan-
nes van Neercassel, die al spoe-
dig doorhad waar de knelpun-
ten lagen. De meer afgelegen
staties zoals Zandvoort dreig-
den tussen wal en schip te vallen
en daarom wilde hij zich per-
soonlijk inzetten om daar wat
voor te gaan doen.

Mensen van goede wil.

In de rapporten las de bis-
schop, dat Zandvoort alles er
voor over had om een eigen
priester in hun 'midden te heb-
ben. Zij hadden een paar huisjes
buiten de kom van het dorp ver-
anderd in een soort van kerk-
zaaltje en hadden toen aan de
pastoor van het Haarlemse Be-
gijnhof gevraagd om een eigen
priester te mogen hebben.,

goed en wel", zo zei deze „maar
dat kunt U onmogelijk betalen.
Wees tevreden met mijn kape-
laan die ik daarvoor zal vrijma-
ken". Ofschoon dit niet direkt de
bedoeling was, toonden ze zich
met deze oplossing tevreden
echter wel met deze aanteke-
ning, dat als het mogelijk was zij
zelf helemaal voor alles wilden
zorgen (Diarium litterarum
OBC rijksarchief Utrecht, 4
maart 1651 Rovenius aan Leo-
nardus Marius van het Haar-
lemse kapittel). Toen J. v. Neer-
cassel bisschop geworden was,
was hij onder de indruk geko-
men toen hij deze aantekenin-
gen over Zandvoort doorlas.
„Priester zijn is geen baantje om
er geld aan te verdienen", zo zei
hij na lezing van de stukken ..Er
moet iemand te vinden sijn die
bereid is om tegen een geringe
vergoeding van onze kant daar
pastoor te willen worden"

Van der Maei wordt s^-
vraagd i

Bisschop Van .Ver c
meende zo iemand gei'O

hebben in de pas gewijde pries-
ter V.d. Maet. Jonge mensen wa-
ren idealist. Zij onderschreven
het woord van Augustinus, de
geliefde leraar van de bisschop
„Een ziel is bisdom genoeg voor
een bisschop", en zouden zeker
een uitdaging om de kleine kud-
de van Zandvoort te verzorgen
aannemen.

Door B. Voets
Geheel in de geest van die tijd,

toen elke persoonlijke inspraak
onmogelijk was, stuurde Neer-
cassel op 31 mei een briefje naar
V.d. Maat waarin hij hem ver-
zocht pastoor van Zandvoort te
worden. Hij moest zelf maar
naar woongelegenheid zoeken,
een kerkje was er allang en wat
de onkosten betrof, hij mocht al-
tijd een beroep doen op de bis-
schop.

Hij ziet het niet zitten

Vermaet of V.d. Maet kwam
uti Utrecht en was heel erg ge-

hecht aan zijn familie. Als, Inj
naar Zandvoorl vcitrok, zmi hij
zijn familie heel wnmg zien en
dat offer kou hij met brengen.
IDianum litterarum OBC Rijki,-
archicf Utrecht. 31 mei 1672)

Toen de secretaris van de bis-
schop de stukken van Zand-
voort bij hel huis van zijn ouders
had afgegeven ging V.d. Maet,
toen hij alles doorgelezen had.
direkt naar de verblijfplaats
van de bisschop. „Wat heeft uwe
Hoogwaardigheid mij aange-
daan door mij te zenden naar
deze onbekende plaats", zo
sprak hy handenwungend te-
gen zijn bisschop. „Het is nn-
mers oorlog' de krijg is nog lang
met geluwd. Ik weet niet hoe ik
daar moet aankomen en als ik
daar eenmaal zit, zie ik mis-
schie7i mijn familie aan wie ik
alles te dankeii heb. nooit meer
terug. Doorluchtige hoogheid,
dat kunt U niy niet aandoen".
Het viel Neercassel hard tegen
maar hij begreep wel dat hij de-
ze jonge V.d. Maet niet kon
dwingen.

Haarlemse kapittel 1

Aan de aartspriester van Ken- '
nemerland de Haarlemse pas-
toorJ. de Groot, die de vertegen-
woordiger van Neercassel m dal
distnkt was schreef hij met
droeflieid „Vermaet heeft tot
mijn grote spijt afgezien van de

zielzorg m Zandvoort. Hij wenst
er geen pastoor te worden iDia-
riarum litterarum OBC Rijkar-
chief Utrecht, 4 juni 1672). De
Groot had dit al verwacht. Toen
Neercassel in hel begin van 1672
op een provicarissenvergade-
rmg m Utrecht verteld had wat
Inj met Zandvoort van plan was,
merkte De Groot op: „Ik hoop
dat uwe doorluchtige hoog-
waardigheid zo iemand kan vin-
den, maar geloven doe ik het
met" Toen hij deze brief had ge-
kregen maakte hij met de ka-
mmmkcn een antwoord op: „Wij
zullen de zorg van Zandvoort op
ons blijven riemen. De kapelaan
van het Begijnhof blijft de pas-
toor van het dorp en wij beloven
U plechtig dat we er op zullen
toezien dat de kapelaan zijn
plichten goed zal doen". Zo wil-
de De Groot de zorgen van Neer-
cassel verlichten. Maar hij kon
helaas niet de geestelijke be-
langstelhng, die Neercassel voor
Zandvoort had, opbrengen. De
zielzorg van de kapelaan, hoe
goed ook bedoeld, verslofte:
Haarlem lag toch een paar uur
van Zandvoort af en bovendien
kreeg de kapelaan van het Be-
gijnhof hoe langer hoe meer
voor zijn pastoor te doen. Men
vond het beter om de kapelaan
dichter bij Zandvoort te halen
en daarom werd eenjaar of zes
later een kapelaan naar Over-
veen gestuurd met de opdracht
om pastoor te zijn van Zand-
voort. Maar ook dat was niet
ideaal.

Vrijwilfige Hulpverlening
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fen werden de provincie Drente
en het oosten van Friesland, waar
een oppervlakte van 1500 ha aan
bossen door de storm werd kaal
geslagen. Daarnaast gingen nog
enkele honderden ha in Gelder-
land, Overijssel en Utrecht verlo-
ren.
Rustig en mild

Hoe rustig en mild is het karak-
ter van het weer tot dusver in de-
ze novembermaand geweest. In
de eerste tien dagen lag de gemid-
delde maximumtemperatuur in
Zandvoort met 14,5 gr.C. ruim
vier graden boven het gemiddelde
(10,2 graden voor De Bilt). Een
omvangrijk depressiesysteem
met centrum boven het zeegebied
noordwestelijk van Portugal
stuurde aan zijn oostflank voort-
durend zachte lucht vanuit het
Middellandse Zeegebied in onze
richting. Vooral in de eerste helft
van de week was de aangevoerde
lucht erg vochtig van aard, het-
geen in de ochtenduren mistvor-
ming tot gevolg had. Enkele sto-
ringen die in de zuidelijke tot
zuidoostelijke stroming werden
meegevoerd brachten wat regen,
maar meer dan 5 mm leverde dat
in onze regio niet op. De tempera-
tuur lag op een niveau tussen 11
en 13 graden.

In de loop van de week, met in-
begrip van het weekeinde, liet de
zon zich steeds vaker door de wol-
kenvelden zien en kon de tempe-
ratuur nog iets oplopen, tot 14 a
15 graden. Met 14,8 gr.C. op zater-
dag jl. werd in Zandvoort de hoog-
ste temperatuur geboekt.

Temperatuurnormalen periode
14-21 november:

Maximum (overdag): 8 gr.C.
Minimum ('s nachts): 4 gr.C.

Nederlandse musea
organiseren
activiteiten

LEIDEN - Een aantal Xecerl.\:-.c-.-
se musea organiseren tijdens hè: r..v
tionaal museumweekeinde var. -4 er.
25 november bijzondere ac:iv;:<?::<?::
ten behoeve van het publiek Ir. :ie;
kader hiervan vertoont het Poppen-
spelmuseum La Condola. Warmoe-
straat 11 te Haarlem op zaterdag en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur gratis
poppenfllms en een film over mano-
netten.

Het nationaal museumweek-
einde heeft tot doel de bezoekers uit
de regio aan te trekken en attent te
maken op de bestaande musea, en de
aandacht te vestigen op de uitgifte
van de nieuwe jaargang van de mu-
seumjaarkaart. De vijfde jaargang
van deze museumkaart zal op 15 no-
vember worden uitgereikt aan de mi-
nister van welzijn, volksgezondheid
en cultuur, mr. drs L.C. Brinkman.

De tarieven van de museumjaarkaart
blijven ongewijzigd. De houder van
de kaart heeft vanaf 24 november
1984 tot en met december 1985 het
recht van gratis toegang tot ruim 260
bij de Stichting Museumjaarkaart
aangesloten musea. De kaart is ver-
krijgbaar bij de deelnemende musea
en de VVV-kantoren. Voor informatie
kan men zich wenden tot de musea
en de WV-kantoren of tot het bureau
van de Stichting Museumjaarkaart.

Sinterklaas en
kerstaktie

Door de Federatie Handelsverem-
ging Hanze wordt ook dit jaar een
kerst- en Sint Nicolaasactie gehou-
den, waarbij iedere klant recht heeft
op een prijs. Het systeem is vrij een-
voudig. Bij aankoop van artikelen bij
één der deelnemende winkeliers ont-
vangt men bonnen met waardepun-
ten. Een bepaald aantal punten geeft
recht op een prijs die door de klant
op nog nader vast te stellen data kan
halen bij Hotel Faber, ingang Ver-
lengde Haltestraat. Hier zullen tafels
met geschenken zijn uitgestald. Voor
bijvoorbeeld 100-200 punten is een ta-
fel met pakjes ingericht; van 200-300
punten een andere etc. etc. Voor de-
gene die in Zandvoort al zijn ge-
schenken koopt betekent dit gratis
geschenken. Veel punten geeft recht
op een groot geschenk, minder op
een kleiner.

Else Molenaar is één van de
\ ele jonge mensen, die, omdat ze
m haar ..vak" geen werk kon
vinden, heeft omgeschakeld op
een heel ander beroep en nu be-
hoort tot de categorie .jonge on-
dernemers".

N'adat ze haar MAVO-diploma
had behaald, en een speciale op-
leidmg volgde voor receptioms-
te. kwam ze al snel tot de ont-
dekkmg. dat het percentage
werklozen in deze sector erg
hoog is.

..Ik dacht, ik kom m geen ja-
ren aan het werk. en ben gaan
piekeren over iets anders. Thuis
hebben wij altijd honden gehad,
een boxer en een bouvier en dat
bracht mij op het idee om een
hondentnmsalon te beginnen",
vertelt ze enthousiast.

Ze volgde dus een nieuwe op-
leiding in Leiden, gedurende de-
ze opleiding deed ze in haar sta-
gejaar ervaring op m een tnmsa-
lon in Haarlem, en na het beha-
len van de vereiste papieren
opende ze begin november haar
salon in de Lorentzstraat.

„Mijn ouders hebben mij ge-
holpen Achter het huis is de bij-
keuken ingericht als trimsalon.
Een grote badkuip in een apart
hoekje is de badgelegenheid
voor de klanten, behandeltafel,
tondeuzes werden aangeschaft,
en vanaf begin november ont-
vangt Else haar klanten. ..Eigen-
hjk is het veel leuker werk dan
receptioniste", meldt ze stra-
lend. ..en de reacties die ik tot
nu toe heb ontvangen zijn leuk
geweest. Ik heb al veel Zand-
voortse honden onder handen
gehad en ik hoop dat ik het druk
blijf houden"

Else bekend dat ze alle hon-
den even lief vindt, maar dat
speciaal onder de kleine hondjes
de „bijters" voorkomen „Veel
terriërs en bouviers heb ik al on-
der handen gehad Als je over
een ..modehond" spreekt je
weet wel, soms worden bepaalde
hondenrassen veel gevraagd.
dan zijn het wel de bouviers
denk ik".

Overigens maakt het Else wei-
nig uit welke hond zij onder „het
mes" heeft, in haar ogen zijn ze
allemaal even lief, en het leukste
werk is voor haar misschien nog
wel het trimmen van een bas-
taardhond „gewoon omdat het
zo leuk is, daarvan een mooie
hond te maken".

Else Molenaar dus. een pas be-
gonnen jonge onderneemster in
Zandvoort. Behandeling op af-
spraak, tel. 13077.

Hondentrimsalon ,.Else"

Foto Berlott
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Met het naderen van de winter breekt ook de tijd weer aan, dat
onze getrouwe vierwielers het duidelijk zwaarder te verduren krijgen
dan in de zomermaanden het geval is. En juist in de wintertijd is het
meestal extra onplezierig als onze auto het laat afweten en
bijvoorbeeld op een donkere mistige ochtend of bij snerpende koude
niet aan de praat is te krijgen. Je kunt je dan wel realiseren, dat het
min of meer je eigen schuld is, omdat je verzuimd hebt een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen, maar daar zijn de problemen van
dat moment niet mee opgelost. Wie nu een paar uurtjes aan controle
van enkele vitale onderdelen besteedt, of wellicht nog beter: dit door
de vakmensen in uw garage laat uitvoeren, kan zich daarmee veel
ergernis in de komende maanden besparen.

Begin eens met uw banden te
inspecteren. Is het loopvlak nog wel
voldoende? Vergeet ook niet even
naarde reserveband te kijken. Als u
het motorkapdeksel omhoog hebt
gezet, dan zijn onderdelen als
waterslangen, slangklemnien.
radiateur plus dop. thermostaat,
ventilatorriem. waterpomp en
koelvloeistof een nadere inspectie
waard. Denk om de antivries. niet
alleen in het koelsysteem maar ook
in het reservoir van de
ruitensproeier.

Voorkom startmoeilijkheden
Een zwakke plek in de

ontstekingsketen van de auto. van

accu tot de bougie, wreekt zich in
vochtig en koud weer door
startmoeilijkheden. Snelstart en
vochtwering in spuitbussen zijn vaak
de snelste hulp in nood. Een
leeggestarte accu. of een accu, die
door veelvuldig gebruik van lichten,
ruitewisser. achterruitverwarming,
blower en radio uitgeput is, kan voor
het starten met hulpstartkaels
opgepept worden. Ook een
sleepkabel kan in zo'n geval goede
diensten bewijzen. Het verstandigste
is natuurlijk alle zwakke plekken uit
de keten accu, dynamo, bobine,
verdeler met verdeelkap en
kontaktpunten. bougies en de
verbindende kabels te verwijderen
voor een goede beurt.

Met het uitkomen van het
tweede nummer van Start, dat
tot dusverre alleen via de Opel-
dealers werd verspreid, is het
voor autorijdend Nederland
mogelijk geworden zich voor
ƒ 18,50 per jaar op dit nieuwe
blad te abonneren. Het blad is
uitgevoerd in full colour met veel
foto's en tal van interessante
artikelen.

De nadruk ligt
weliswaar op Opel. maar
daarnaast is er ook algemene
informatie te vinden over
onderwerpen die iedere
automobilist zal interesseren,
zoals autotechniek, autosport,
toeristische attracties. Als u
geïnteresseerd bent, kan de
plaatselijke Opel-dealer u nader
informeren.

Racen met nnodelauto's
wint terrein
Onlangs was er een televisie-
uitzending over het racen met
modelauto's en dat heeft tot
gevolg gehad dat er op tal van
plaatsen aanvragen zijn
binnengestroomd om meer
informatie over deze nog weinig
bekende sport.
Het racen met modelauto's kan op
tal van plaatsen worden beoefend.

zoals op geasfalteerde
parkeerterreinen, pleinen bij scholer
en sporthallen, terwijl het
terreinrijden nog minder eisen aan cl
ondergrond stelt.
Wie er meer over wil weten„kan
terecht bij de overkoepelende
organisatie NOMAC, postbus 4038,
3502 HA Utrecht of bij de Model Aut
Club Heemstede, postbus 302, 2100
AH Heemstede, telefoon 023-292070.
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Radiografisch bestuurde racewagens in actie.

Sneeuw en ijs
Een heel simpel attribuut tegen

dichtgevroren ruiten is de ijskrabber.
Wel even controleren natuurlijk, of u
hem van de zomer niet bent
kwijtgeraakt. Wie het ijskrabben wil
vermijden kan ook een spuitbus met
ruitontdopier aanschaffen en ook
slotspray is een goed middel als de
portiersloten bevroren zijn geraakt.
Wat die slotspray betreft moet u er
wel om denken, dat u er totaal niets
aan heeft als u die in het
dashboardkastje bewaart. Een
plaatsje ergens buiten de auto dus.
hetzij thuis of in uw jaszak of
aktentas. Er bestaan trouwens ook
electrische slotontdooiers in de vorm
van een metalen stripje, dat
verwarmd wordt door twee penlight
batterijen. En om wegrij-problemen
op gladde hellingen te overwinnen
zijn er strooizakken met 25 kg zout in
de handel.

Verlichting
Ook buiten het winterseizoen is het

best aanbevelenswaardig van tijd tot
tijd eens om de auto te lopen om te
controleren of alle lampen nog goed
functioneren. Doe dat dus ook nu bij
deze winter-inspectie en overweeg
ook eens de aanschaf van een stel
goede mistlampen. Bedenk daarbij
wel, dat deze pas optimaal dienst
doen als ze zo laag mogelijk, dus
dicht bij de grond, worden
gemonteerd.

Voor de echte wintersportgangers
worden elders op deze pagina nog
enkele nuttige attributen besproken.
Nogmaals, enkele uurtjes nu aan
voorzorg besteed, kan u ergernis en
narigheid straks besparen. Auto-Info
wenst u een pech vrije winter toe.

Het leveringsprogramma van de
populair Mazda 323-serie is
uitgebreid met een drietal nieuwe
modellen: de Flair, de Noblesse en de
Sport. Ze onderscheiden zich van de
bestaande range van ruim twintig
versies op onderling verschillende
wijze door een zeer hoog niveau qua
uitrusting en uitvoering.

De Mazda 323 Flair is afgeleid van
de normale 323 Hatchback 1,3 met
vier versnellingen en is leverbaar in
twee nauwkeurig op elkaar
afgestemde kleuren metallic lak,
naar keuze twee tinten groen of twee

tinten blauw. Boven de achterruit is
een dakspoiler aangebracht. De Flair
kost/19.195,-.

De Mazda 323 Noblesse is
gebaseerd op de 323 Sedan 1.3 met
vier versnellingen en is eveneens
uitsluitend leverbaar in groen of
blauw metallic lak. Hier is een spoiler
op het kofferdeksel aangebracht. De
Mazda 323 Noblesse heeft een
prijskaartje van ƒ 20.495,-.

De Mazda 323 Sport, die
rechtstreeks van fabriekswege
geleverd wordt, is leverbaar als

-serie uitk-P^JL &.%^ 1*JLl/

driedeurs Hatchback of als vierdeurs
Sedan, in beide gevallen voorzien
van een l ,3 liter motor en vijf- '
versnellingsbak. De Sports zijn
uitsluitend leverbaar in een
exclusieve kleur metallic blauw en
voorzien van grote, geïntegreerde
bumpers, dubbele buitenspiegels,
afhankelijk van het model een dak- o:
kofferdekselspoiler, GT-stuurwiel,
toerenteller en exclusieve bekleding.

De prijzen zijn vastgesteld op
ƒ 19.895,- voor de Sport Hatchback
en ƒ 21.395,- voor de Sport Sedan.
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Per l januari 1984 geldt een totaal
nieuwe subsidieregeling voor premie-
koopwoningen A en B. Deze houdt er
bij voorbeeld rekening mee dat uw in-
komen niet altijd groeit, en dat een in-
komen kan wegvallen. De subsidiere-
geling is inmiddels voor de premie A-
woningen uitgebreid met terugwer-
kende kracht tot l januari 1984. Dat
betekent meer subsidie voor lagere in-
komens. Bovendien is de maximale
inkomensgrens verhoogd, zodat meer
mensen die een huis willen kopen, ook
tweeverdieners, van de regeling kun-
nen profiteren. Het premie A-stelsel
biedt u al met al aanzienlijk meer ze-
kerheid. Het financiële risico voor u
blijft beperkt.

Premie A: het Rijk betaalt mee aan
uw hypotheek

Het premie A-stelsel maakt nieuwe
huizen tot f 132.000,- (in de Randstad
zelfs / 142.000,-) bereikbaar voor ieder-
een. Het Rijk betaalt met de premie
A-subsidie namelijk flink mee aan
een premiewoning. Hoeveel? Dat
hangt af van uw (gezamenlijke) inko-
men. Hoe lager uw inkomen, hoe ho-
ger de subsidie. "Wanneer uw belast-
baar inkomen onder de f 32.500.-
blijft, is de bijdrage van de overheid

het hoogst. Om mensen met lagere in-
komens extra te steunen, is het subsi-
diebedrag voor deze categorie boven-
dien verhoogd naar / 50.000,-! Deze
subsidie ontvangt u in jaarlijkse bij-
dragen van ƒ 5.500,-, waarmee u de
rente en aflossing van een deel van
uw hypotheek kunt betalen. Daar-
naast ontvangt iedereen die tot deze
laagste inkomensgroep behoort een-
malig f 2.000,- belastingvrij. Bij ande-
re inkomens horen uiteraard andere
premiebedragen. Tot een belastbaar
inkomen van ƒ 50.000,- komt u in aan-
merking voor een premie A-subsidie.
Deze maximale inkomensgrens was
oorspronkelijk slechts f 42.500,-. Dat
betekent dat nu ook tweeverdieners
met lage inkomens in aanmerking
kunnen komen voor een premie A-

subsidie. Uitgebreide informatie vindt
u in de nieuwe brochure.

Premie B: minimaal f 10.000,- subsi-
die

Naast een premie A-stelsel bestaat
er ook een premie B-stelsel. Voor een
premie B-subsidie komt u in aanmer-
king als uw gezamenlijk inkomen niet
hoger is dan ƒ 70.000,-. Bovendien mag
het huis niet meer kosten dan
/ 162.000,- (in Randstad f 172.000,-).
Het verschil met de premie A-regeling
is dat u voor de B-premie meer mag
verdienen en een duurder huis kunt
kopen. De subsidie is echter lager. U
ontvangt minimaal 2 en maximaal 5
jaarlijkse premies van ƒ 5.000.-. Voor
elke f 10.000,- die de woning goedko-
per is dan die / 162.000,- wordt de sub-
sidie iets hoger. Dus: hoe duurder de
woning, hoe lager de subsidie.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het hoe
en wat van de premie-regeling voor
koopwoningen A en B vindt u in de
brochure „Premiekoopwoningen A en
B, voor velen bereikbaar" (uitgave mi-
nisterie VROM, september 1984). Deze
brochure kunt u aanvragen bij Post-
bus 51, Den Haag of bij uw gemeente.

De vakbeurzen voor meubelen en woningtextiel zijn
weer achter de rug. Dat betekent, dat u straks, als de
beursorders zijn uitgeleverd, bij uw woonadviseur weer
heel wat nieuwe ideeën kunt opdoen. Stelt u belang in de
nieuwe ontwikkelingen op interieurgebied, aarzel dan
niet in de komende maanden even bij uw woonadviseur
binnen te stappen.

Wat u vooral zal opvallen is de totale kleuromwenteling
in het interieurgebeuren. Bruin zult u nog slechts aan-
tref fen bij het klassieke en rustieke meubel. In vloerbe-
dekking. gordijnen, wandbekleding, bed- en beddegoed
heeft bruin echter geheel plaats moeten maken voor rus-
tige pasteltinten, witten en grijzen. Voor liefhebbers van
een wat pittiger kleurgebruik is er dan ook nog primair
rood, blauw en geel, veelal gecombineerd met contrasten
in zwart. Nieuwe kleuren dus, die in de krap bemeten
woonruimten waarin wij doorgaans onze draai moeten
vinden, voor het oog veel minder ruimte in beslag nemen
dan het aloude donkerbruin. Het bruin in de klassieke en
rustieke meubels is trouwens ook niet meer wat het ge-
weest is. Was hierbij vroeger een wat somber ogend don-
kerbruin troef, nu worden deze meubels gebracht in veel
lichtere bruintinten en in gerookte of geloogde uitvoering.
Vooral ook het romantisch ogende geloogde grenen meu-
bel zal het in menig huiskamer goed doen. Een enkele fa-
brikant heeft het zelfs aangedurfd zijn eiken meubelen
van een antiek-witte finish te voorzien, een zijdeachtige
afwerking waarbij de houtnerfstructuur goed zichtbaar
blijft.

Met de opkomst van het gebruik van M.D.F.-plaatmate-
riaal in de meubelindustrie, winnen dekkend gelakte
meubelen steeds meer terrein. Dit plaatmateriaal is door
zijn hardheid en dichte structuur een gewaardeerde ver-
vanger voor het dure hardhout en leent zich bovendien
uitstekend voor feilloos gladde lakafwerkingen waarbij de
kans op beschadigingen vrij gering is. Bij de met lak afge-
werkte meubelen is veel gespeeld met contrasterende
kleurige accenten zoals knopjes, diagonale strepen, lijs-
twerk en zelfs deurpanelen en ladenfrontjes.

Ook aan de vormgeving van het meubel is het nodige
veranderd. Als antwoord op onze veranderde woon- en
leefomstandigheden is zowel het moderne als het klassieke
en rustieke meubel behoorlijk afgeslankt. Geen zware, ko-
lossale en moeilijk verplaatsbare meubelstukken meer,

maar luchtige decoratieve gebruiksvoorwerpen, die alleen
de hoogst nodige plaats innemen. Zo vraagt het bergen
van de elektronika in onze huiskamer om wandmeubels
die wat dieper zijn dan nodig voor het bergen van boeken,
glazen, servies en snuisterijen. Om aan deze wisselende
ruimte-behoefte te voldoen, zijn er nu aanbouwwandmeu-
bels samengesteld uit losse elementen van variërende
diepte en hoogte, waarmee ieder naar eigen behoefte een
speels ogende opstelling kan maken. Zo'n opstelling kan
tegen de wand geplaatst worden, maar ook vrij in de ruim-
te als scheidingswand tussen afzonderlijke woonfuncties.

Laat de ruimte van het zitgedeelte het plaatsen van een
dergelijke opstelling niet toe, dan kunt u in de zithoek vol-
staan met een speciaal voor dat doel ontworpen afzonder-
lijk meubel voor beeld en geluid, en het aanbouwmeubel
bij voorbeeld plaatsen bij het eetgedeelte. Wilt u het vloer-
oppervlak helemaal vrijhouden dan bieden zwevende
wandelementen voor u de oplossing.

Steeds meer tracht men zowel binnens- als buitenska-
mers andere wegen te vinden met betrekking tot kleur-
schakeringen van de toe te passen bolgewassen. Wit en al-
lerlei pasteltinten spelen daarin een belangrijke rol. Ook
probeert men een relatie aan te brengen tussen het bin-
nen- en buitengebeuren, waardoor een zekere eenheid kan
worden gecreëerd.

Op de Middelbare Tuinbouwschool te Rijswijk, experi-
menteert men al enkele jaren met borders, bestaande uit
éénjarigen en bolgewassen die in één of enkele kleuren
worden uitgevoerd. Vooral de border waarin wit en grijs,
samen met blauw en paars de sfeer bepalen krijgt veel
waardering.

Daarin spelen uiteraard witte zo-
merse bol- en knolgewassen, zoals bij-
voorbeeld de Abessijnse gladiool (Aci-
danthera bicolor) en Lilium candi-
dum de bekende madonnalelie, wit-
bloeiende Mignondahlia's („Sneezy"),
en knolbegonia's rnet witte bloemen
een flink woordje mee. Iets eerder zijn
dan ook bepaalde Alliumsoorten,
waarvan Allium neapolitanum, die in
mei-juni bloeit, speciaal genoemd
moet worden. Ook een tweetal vogel-
melksoorten, Ornithogalum umbella-
tum en Ornithogalum nutans (knik-
kend vogelmelk), kunnen in dit ver-
band genoemd worden.

Indien het mogelijk is wit in het zo-
merseizoen een belangrijke rol te la-
ten spelen, moet dat ook in de voor-
jaarstuinen tot de mogelijkheden be-
horen. We starten natuurlijk al met
de witte sneeuwklokjes, betrekkelijk
snel gevolgd door witte soort crocus-
sen („Jeanne d'Arc) en nog net iets
eerder door Crocus chrysanthus
„Snow Bunting", weliswaar wat klei-
ner van bloem, maar niet minder
mooi.

Bij de tulpen is wat betreft de kleu-
ren wit en pastei een zeer ruime keus
mogelijk. In elke belangrijke groep
zijn ze vertegenwoordigd. Eén van de
mooiste witte is T.fosteriana „Purissi-
ma", die overigens ook „White Empe-
ror" wordt genoemd. Hij bloeit lang
door en wordt plm. 50 cm hoog. De
meeste deskundigen zijn het er over

Witte bollen in
het voorjaar

eens dat dit de beste witte tuintulp is.
„Pink Beauty" is een rose enkele vroe-
ge tulp die veel tuinliefhebbers aan-
spreekt, vooral wanneer voor een
blauwbloeiende buur wordt gezorgd.
„Schoonoord" is een witte beauty in
de groep dubbelvroeg; ze worden
slechts 25 a 30 cm hoog en bloeien
vanaf de tweede week van april.

„Blenda", rose met een witte basis,
komt, wat de pasteltinten bij de
Triumph-tulpen betreft het beste uit
de bus. „Kansas" 40 cm en wit, moet
zeker vermeld worden. „Angelique" is
een dubbele late, dus in de tweede
helft van mei bloeiend. De kleur is
zacht rose-rood in crème-wit over-
gaand en dientengevolge zeer apart.
De zachtste kleuren treffen we aan bij
de leliebloemige tulpen, zoals „Mayti-
me" (lila-rose), „West Point" (primu-
lageel) en „White Triumphator" (wit).

Leliebloemige tulpen hebben niet:
ke sterke stengels en moeten daaror
op wat beschutte plaatsen worden g ̂
plant. Ze bloeien in de tweede helft •
van mei en worden plm 60 cm hoog.'

Het is vooral de unieke bloemvorm'
ze zeer geliefd maakt. U ziet dus dat p
heel wat mogelijkheden zijn om uw
tuin op te fleuren met bol- en knolg
wassen in pasteltinten en witte kleijË
ren. Daarbij is het belangrijk dat er
voeling wordt gehouden met de plai
ten die voor het venster een plaatsje
krijgen. Het is in feite onjuist om
daaraan geen aandacht te besteden
maar eenvoudig is dat zeker niet.

Erg aardig zijn en blijven de Paper-,
whlte-narcissen die direct in de (lici
verwarmde kamer kunnen worden
gezet, nadat ze in schalen met grint
zijn „geplant".

1
• Het Gemeente-energiebedrijf
heeft een informatiecentrum op de
Overtoom, waar bewoners van
Amsterdam en omgeving terecht
kunnen voor een deskundig advies
over aanschaf, installatie en ge-
bruik van toestellen. Maar ook
voor informatie over tarieven, het
huren van warmwatertoestellen
en vele vormen van energiebespa-
ring. Deze activiteiten van het In-
formatiecentrum worden weerge-
geven in de brochure „Steek uw
licht op bij het GEB".

De brochure „Verhuizen en Ver-
bouwen in Amsterdam" infor-
meert de verbruiker hoe moet wor-
den gehandeld met betrekking tot
de gewenste energielevering. Wij
geven beide brochures uit in de
Nederlandse, Turkse en Arabische
taal teneinde een zo breed mogelijk
publiek te kunnen bereiken.

« Op een krappe huurmarkt is
een goed huurcontract nodig. Voor
het huren van verschillende soor-
ten woonruimte (op kamers, al dan

niet inwonend of zelfstandige
woonruimte) zijn nieuwe model-
contracten verschenen. Deze be-
vatten nauwkeurige bepalingen
inzake:
1. kale huurprijs en bijkomende
kosten
2. rol beheerder/huismeester
3. gemeenschappelijke ruimten
4. onderhoudsverplichtingen.

Tevens bestaat er een aanvul-
lende overeenkomst voor woon-
groepen. Inlichtingen Consumen-
tenbond.
• Wat gebeurt er met een bestaand
gebouw dat zijn functie dreigt te
verliezen? Is er een alternatief voor.
sloop? Verbouw tot woonruimte is
soms een mogelijkheid. In het ge-
bouw van Volkshuisvesting van de
provincie Noord-Holland (in Haar-
lem) is van 22 tot en met 29 novem-
ber een tentoonstelling over dat
onderwerp te zien. 'Oude panden -
nieuwe woonruimte' luidt de titel,
dagelijks tussen 14 en 16.30 uur te
zien aan de Dreef 26.

ti

I
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IN BOD AAN STICHTING WORDT MEVROUW KOST-KEUSEN 100 JAAR
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BENTVELD - Zaterdag 17 no-
vember 1984 zal het precies hon-
derd jaar geleden zijn dat me-
vrouw A.L. Kost-Keusen, die mo-
menteel woont in de A.G. Bo-
daan Stichting in Bentveld, in
Hagen (Westfalen) werd geboren.
Een markante persoonlijkheid,
die zestig jaar van haar leven in
de Balkanlanden heeft doorge-
bracht, en pas in 1945 in Neder-
land, het vaderland van haar
echtgenoot, kwam wonen.

Een vrouw die twee wereldoorlogen
en een revolutie meemaakte, en daar
kalm over kan spreken. Die zich wat
eenzaam voelt in de Bodaanstichting
„omdat ik te oud was om nog te wen-
nen", verklaart ze. „Ik was 97 jaar
toen ik hier kwam wonen, en als je
dan al die oude mensen ziet, dan is
het moeilijk jezelf aan te passen. Dit
komt omdat mijn gehoor niet meer
zo goed is en ik niet goed meer kan
zien. Dat is jammer, want dan duren
de twaalf uren dat je op bent wél
lang".

Het is geen klacht, veeleer een con-
statering van de feiten.

Elf jaar was Augusta Louise Keu-
sen toen haar ouders verhuisden
naar Roemenie naar het dorp Sinaia
in het district Prahova in de Trans-
sylvaanse Alpen. Het was vóór de
tweede wereldoorlog de badplaats en
zomerresidentie van de koninklijke
familie. Het Slot Peles was beroemd
in die dagen. Dat was dus m 1895 en
zij moet meegemaakt hebben dat het
klooster uit 1695 in 1903 geheel werd
vernieuwd.

Daar spreekt mevrouw Kost niet
over, wél over haar man die zij daar
ontmoette, Rintje Kost uit Amster-
dam, met wie zij in 1908 in Sinaia in
het huwelijk trad.

, Als je zo oud wordt als ik, —
—dan word je wel eenzaam'

•Haar man „zat in de olie" net als
haar vader. Rintje Kost was boor-
meester en werd later inspecteur.
„Hij was een echte „olieman" glim-
lacht ze trots.

Nederland kende zij alleen van de
jaarlijkse vakanties. Amsterdam
vond zij de mooiste stad die zij ooit
had gezien, en dat is een mening die
in de loop van bijna tachtig jaar niet
is veranderd, „Amsterdam is nog
steeds de mooiste stad die ik ken",
zegt ze resoluut.

Docht Rintje Kost wilde weg uit
Roemenie, hij had plannen om naar
Zuid-Amerika te emigreren, maar
uiteindelijk werd het Rusland. Het
jonge gezin Kost, er was inmiddels
een dochtertje Ilse, vertrok naar Ba-
koe, de hoofdstad van de Sovjetrepu-
bliek Azerbajdzjan. Een plaats die
ligt aan de westkust van de Kaspi-
sche Zee, en bekendheid kreeg door
de petroleum die in de omgeving ge-
wonnen werd en in Bakoe geraffi-
neerd.

Revolutie
Hoewel mevrouw Kost aan het be-

gin van de tweede wereldoorlog juist
in Nederland met vakantie was, wil-

„U moet begrijpen
dat ik al 97 jaar
was toen ik hier
kwam wonen en
dan wen je niet
meer zo gemakkc-
lijk..."

Niets, maar dan
ook niets mochten
wij na de revolu-
tie uit Rusland
meenemen, alleen
maar twee zakken
met kleding".

Foto's Berlott

de ze wel greag met haar dochtertje
terug naar haar man. In 1915 kreeg
hij toestemming om zijn gezin op te
halen en na anderhalfjaar, was het
gezin weer in Rusland herenigd. Hier
werd ook de zoon geboren, die later
net als zijn vader m de olie zijn brood
zou verdienen.

In Bakoe maakte het gezin de revo-
lutie mee. „Het was verschrikkelijk",
herinnert mevrouw Kost zich. „Het
werd een chaos in de stad, ondanks
het feit dat het oorlog was kon je nog
steeds alle noodzakelijke levensmid-
delen kopen, na de revolutie was er
niets meer. Wij werden gesommeerd
het land te verlaten. Wij hadden alles
keurig gepakt in koffers, en toen
mochten wij weer niet weg. Na vijf
maanden konden wij toch vertrkken.
Geen koffers, papieren, sieraden,
niets mochten wij meenemen. Uitein-
delijk werden het twee zakken kle-
ding per persoon. Geld was er ineens
niet meer. Ik zie mijn man nog met
rollen postzegels onder zijn arm. De
postzegels werden als betaalmiddel
wel geaccepteerd".

Het jonge gezin trok per boot via de
Kaspische Zee (Bakoe is een haven-
stad met een natuurlijke haven) de
Wolga op naar Moskou. Vandaar
naar Leningrad waar men de kapi-
tein van een schip van de Papierfa-
bnek Van Gelder uit Nederland be-

reid vond het gezin mee te nemen.
„Het was een der laatste boten die
vertrok vanuit Leningrad, de Oostzee
was een compleet mijnenveld, en wij
reisden voor eigen verantwoording.
Wij waren blij dat wij meemochten,
ook al had de kapitein in het begin
bezwaar tegen vrouwen en kinderen
aan boord. Wel begrijpelijk, want die
kapitein vond de reis eigenlijk te ge-
vaarhjk voor ons".

Na een maandenlange zwerftocht
bereikte het gezin Kost in het begin
van 1919 Umuiden.

De strijd van de Armeniërs die de
stad Bakoe in de maanden juli/au-
gustus 1918 bevrijdden van het revo-
lutionaire bewind (Bolsjewieken,
zegt mevrouw Kost) en de strijd van
de Turken die de stad in september
1918 veroverden, heeft mevrouw
Kost „gelukkig niet meer meege-
maakt". „Het was al erg genoeg met
een baby waarvoor je geen eten kon
krijgen, en dan die verschrikkelijke
boottocht over de Wolga".

Doch het echtpaar Kost kon in Ne-
derland niet meer wennen. Begin
1920 vertrok men opnieuw naar Roe-
menie, waar men bleef tot 1938.

Inmiddels had dochter Ilse kennis-
gemaakt met, hoe kan het anders, ie-
mand in de olie, en was als „hand-
schoentje" naar Nederlands-Indie
vertrokken. Zoon Kees ging m Oos-

tenrijk werken en het echtpaar Kost
kwam naar Nederland.

Doch konden ze met wennen in
1920, in 1938 was het nog moeilijker.
Rintje Kost accepteerde een baan in
Hongarije en hier heeft men gewoond
en gewerkt tot 1945. Direct na de oor-
log kwam men weer naar Nederland
waar mevrouw Kost na enkele maan-
den weduwe werd.

Ze woonde in Amsterdam tot 1955.
Inmiddels was zoon Kees getrouwd
en vervulde een contract in Neder-
lands Indie (Indonesië). Hij vertrok
met zijn gezin in 1947 en kwam terug
m 1955. Vanaf dat jaar woonde me-
vrouw Kost in Aerdenhout bij het ge-
zm van haar zoon. Weer later in Er-
melo bij haar dochter. Ook hier had
zij twaalf jaar lang een prettige tijd,
maar de dochter werd ouder en be-
reikte de leeftijd dat ze haar moeder
niet meer die verzorging kon geven,
die gewenst was. „Mijn dochter is ei-
genlijk ook al bejaard, 75 jaar, dus ja,
wat moet je dan?" zegt mevrouw
Kost.

Ze koos voor de omgeving van Aer-
denhout waar ze zich het beste thuis
voelt en woont sinds twee-en-een-half
jaar in Bentveld.

„Het is wat eenzaam", bekent ze.
„Mijn zoon komt iedere dag tegen
theetijd en dat is gezellig, maar de
tijd duurt wel lang. Daar komt bij dat
ik niet zo goed meer zie, en ik hield
van lezen, handwerken en breien, en
als je dat niet meer kunt doen, is het
wat moeilijk".

De radio brengt wel uitkomst. Me-
vrouw Kost luistert graag naar het
nieuwsbericht, en naar klassieke mu-
ziek „en die is er veel te weinig".

Bijzonder gelukkig is zij met de
boeken uit de blindenbibliotheek.
Van haar kinderen kreeg ze een klein
bandrecordertje en het luisteren naar
het voorlezen, is nog net niet te ver-
moeiend. „Ja want ik vind het af en
toe wel stilletjes, maar veel bezoek, of
veel gepraat, daar word ik eigenlijk
ook moe van", zegt ze wat ondeu-
gend.

Zaterdag zal haar honderdste ver-
jaardag, als het aan mevrouw Kost
ligt, rustig gevierd worden, en op zon-
dag zal haar zoon haar weer halen om
de middag in Aerdenhout in zijn huis
door te brengen. En dat zijn echte
uitgaansdagen, daar verheugt ze zich
enorm op. ledere zondagmiddag naar
Aerdenhout. „Ik hoop met dat ik ziek
word en dat moet missen, dat zou erg
zijn".

Ongetwijfeld zullen haar kinderen,
schoonkinderen en kleinkinderen,
die zo duidelijk op hun moeder ge-
steld zijn, dan wel een andere oplos-
sing voor haar vinden. Want me-
vrouw Kost mag zich dan wel eens
eenzaam voelen, haar kinderen laten
haar zeer zeker niet alleen.

MARGREET ATES
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Programma
Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De vereniging
Vrouwen van Nu, afdeling Zand-
voort, heeft voor de maand november
het volgende programma samenge-
steld:
14 november: Wandeltocht over
landgoed Elswout. Verzamelen bij
bushalte lijn 81 of met de trein of met
eigen vervoer om 10 uur bij Station
Overveen.
15 november: Lezing door mevrouw
Boesman over ballonvaart om 14.00
uur in Hotel Zomerlust. Gratis voor
leden en donateurs.
20 november: Kienen ten bate van
„Ons Kind". Men wordt verzocht iets
voor de prijzen mee te brengen.
~;3 november: Bezoek aan de ten-
|toonstelling „Herinneringen aan Ita-
ïe, kunst en toerisme in de 18e eeuw"
!in het Frans Hals-museum onder lei-
Iding van de heer Kooy. Verzamelen
[ingang museum om 10.15 uur, kosten
" 4.-, entree museum voor eigen reke-
ning.
24 november: Verzamelen om 19.45
uur in de hal van de Stadsschouw-
burg te Haarlem voor de nieuwe ko-
medie van Annie M.G. Schmidt. Kos-

8 ten ƒ 25.- per persoon.
26 november: Bij voldoende belang-
stelling 's middags kegelen in het
Bowling Center, kosten ƒ 4.- per uur.
29 november: Excursie naar Antwer-

.tpen, verzamelen om 8 uur bij het Ge-
meenschapshuis. Rondrit en gele-

'i Harmonie" in UI venhout. Kosten in
r totaal ƒ 39.50 per persoon.

Verkoopmiddag
Protestanten Bond

genheid tot winkelen. Diner in „De

ZANDVOORT - Op woensdag 21
november houdt de vrouwengroep
van de Nederlandse Protestanten
Bond, afdeling Zandvoort, haar jaar-
ijkse verkoopmiddag van 2.30 tot
4.30 uur. De verkoopmiddag wordt
gehouden in het gebouw Brugstraat
15. Er zijn allerlei artikelen te koop,
vaaronder mooie handwerken, leuke
cadeautjes voor de december-maand,
en levensmiddelen. Voor de kinderen
vordt er een aparte tafel ingericht.
De verkoopmiddag is open voor ie-
dereen en er bestaat gelegenheid om
een kopje koffie of thee te drinken.

Zak van Max in
Zandvoort

ZANDVOORT - Sinds kort is er
uu uuk in Zandvoort een depot van
de Max Tailleur Stichting. Hier kan
men gedragen kleding, gordijnen, de-
kens, kortom alle textiel inleveren.

Van de baten wordt aan minder-
draagkrachtige reumapatienten een
drieweekse kuurreis naar Oostenrijk
aangeboden.

Inleveradres: H. Wardenier, Burg.
Beeckmanstraat 2, Zandvoort, tel.
12114.

kerstkaarten
ZANDVOORT - Hoewel het pas be-

gin november is, zijn er in de kunst-
handel-galerie K9C aan het Gast-
huisplein reeds verschillende kerst-
kaarten te koop.

Bijzonder mooi zijn bijvoorbeeld de
kaarten van Maria Stevens, gedrukt
naar door haar gemaakte knipsels:
maar ook andere kaarten zijn al in
ruime mate verkrijgbaar. De collectie
zal in de komende weken nog aan-
zienlijk worden uitgebreid.

Er zullen kaarten worden verkocht
in alle prijsklassen, van twee kwar-
tjes tot een paar gulden per stuk.

K9C kunst is dagelijks geopend
van 13.30-16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag.

VOL VERTROUWEN OP NAAR DERDE LUSTRUM

Ontmoetingsdag bereikte haar
doel en meer dan dat...

ZANDVOORT - „Dit kun je
niet meer missen". Een uit-
spraak van een gast op de Zand-
voortse ontmoetingsdag 1984,
maar ook de uitspraak van één
van de vele medewerkers. „Dit
had ik niet verwacht, wat een
sfeer, wat een ambiance". Lenny
Kuhr, de eregaste van de veer-
tiende ontmoetingsdag, een
hoogtijdag voor veel inwoners
die door hun leeftijd of gezond-
heid niet meer dagelijks in con-
tact komen met anderen.

Want hoe moeilijk de organisa-
tie van een steeds groter wpr-
dend evenement ook moge zijn,
dat de ontmoetingsdag niet meer
mag en kan verdwijnen is vorige
week woensdag in de Van Pagée-
hal weer overduidelijk gebleken.

Onvermoeibaar waren de vele me-
dewerkers, een leger dat jaarlijks toe-
neemt, onvermoeibaar Ad Goossens
die weer een groot aandeel leverde in
het muzikale gedeelte en de vele an-
deren die ervoor gezorgd hebben dat
de gasten, dit jaar ruim driehonderd,

van de eerste tot de laatste minuut
hebben genoten.

Een gezellig moment was het aan-
bieden van corsages dit jaar door le-
den van de folkloreveremging De
Wurf. Met zwier en verve werden de
corsages uitgereikt en de vele woor-
den van herkenning over en weer
droegen bij tot de ontspannen sfeer
van „onder elkaar" zijn.

Programma
Het onvermoeibare comité had

weer gezorgd voor een sprankelend
programma, waaraan behalve de
oudgedienden, Ad Goossens en het
trio Norman Smith, dit jaar mee-
werkten Lenny Kuhr, Hans van der
Togt en de politie mannenzangver-
eniging Entre Nous onder leiding van
dirigent Aad Vos.

Boyendien was daar nog als ex-
traatje het optreden van een kleuter-
koor en de zeer goed verzorgde lunch.

„Ze zeggen wel dat je Helen She-
pherd (gaste van vorigjaar red.) niet
kunt vergelijken met Lenny Kuhr,
maar ik zou nog niet weten wie ik nou
liever hoor, Lenny of Helen of Mieke

Telkamp, want die is ook wel eens ge-
weest, en Herman Emmink", vertelt
een gaste die al veel jaren een uitno-
diging ontvangt en er ieder jaar op-
nieuw een feestdag beleeft.

Het zal het organiserend comité,
dat de steun geniet van aile Zand-
voortse kerkgenootschappen, het
Humanistisch Verbond, en de Alge-
mene Bond voor Ouderen weer veel
hoofdbrekens gekost hebben het pro-
gramma „rond" te breien, maar de
spontane medewerking van velen, de
gulle giften en gaven hebben ervoor
gezorgd dat met veel vertrouwen het
derde lustrum van de ontmoetings-
dag tegemoet wordt gezien.

Het is altijd bijzonder moeilijk in
de wat kille Van Pagéesporthal sfeer
te brengen, doch wie er op woensdag
7 november 1984 is geweest en de ont-
moetingsdag heeft bijgewoond, kan
slechts verbaasd zijn dat door enkele
Zandvoorters deze hal „ongezellig"
wordt genoemd.
M.A.

Verkeerde
regenmantel

ZANDVOORT - Het comité
ontmoetingsdag Zandvoort
maakt bekend dat door een be-
zoeker(ster) op woensdag 7 no-
vember, waarschijnlijk per
abuis een verkeerde regenman-
tel werd meegenomen.

Meegenomen werd een beige
dporgestikte mantel, terwijl nog
één regenmantel van een onbe-
kende is achtergebleven.

Wil degene die de vergissing
heeft begaan contact opnemen
met tel. 12813 of 14687 is het ver-
zoek van de voorzitster van het
comité.

Uitleensysteem bibliotheek
gewijzigd

ZANDVOORT - In verband met
het in gebruik nemen van een com-
puter voor de uitleenadmmistratie
van de Openbare Bibliotheek Zand-
voort, hebben een aantal wijzigingen
plaats gevonden. Deze zijn:
• Men heelt een geldig pasje nodig
voor het lenen van de diverse mate-
nalen.
• Het lenerspasje blijft alü]d geldig,
dus hoeft niet jaarlijks omgeruild te
worden.
• Men ontvangt thuis een acceptgi-
rokaart om de mschn]vmg bij de bi-
bliotheek voor een jaar te verlengen
• De acceptgirokaart dient binnen
14 dagen betaald te worden. Gebeurt
dat niet, dan volgt een automatische
uitleenstop via de computer
• Verliest men de uitlenerspas, dan
dient dit dadeli]k aan de bibliotheek
gemeld te worden, in verband met
misbruik. Een nieuwe lenerspas is te
koop voor ƒ 5 -
• De computer registreert de uit-
leentermijn, er wordt geen datum-
kaart gegeven Men kan zelf een da-
tumstempel ter herinnering aanbren-
gen
• De computer registreert automa-
tisch de boete bij overschrijding van
de uitleentermijn Men wordt ge-
vraagd bij het terugbrengen van de
geleende materialen te wachten tot-
dat al deze materialen de schuifbalie
gepasseerd hebben
• De boeteregeling is gewijzigd' men
mag thans geen enkele dag te laat
zijn met het terugbrengen van de ge-
leende materialen.
• Men mag maximaal 15 verschillen-
de bibliotheekmaterialen thuis heb-
ben.
• Gereserveerde materialen blijven
slechts 10 dagen klaar staan Daarna
wordt de reservering opgeheven.

De medewerkers van de biblio-
theek werken sinds 3 oktober met de
computer. Er kunnen zich kleine pro-
blemen voordoen tijdens deze over-
schakeling van het oude naar het
nieuwe uitleensysteem De gebrtu-
kers worden verzocht enige clemen-
tie te hebben voor mogelijk opont-
houd aan de inneem- en uitleenbalie

Sinterklaas
Vanaf maandag 19 november kun-

nen de kleine kinderen Sinterklaas-
boeken en Sinterklaasplaten lenen

van de bibliotheek. Hef voorlezen
vooi kinderen van 4 tot 9 jaar vindt
ook m de maand november plaats op
woensdagmiddag van 2 tot half 3. De
kinderen moeten op tijd aanwezig
zijn.

Openingstijden
Maandag: 10 00-12.00 (leeszaal)
1500-1700
1900-21 00
Dinsdag 10 00-12 00
1500-1700
Woensdag: 10.00-12.00
13.00-1700
19.00-21.00
Vrijdag 1000-1200
1300-15.00
1900-21.00
Zaterdag 1000-14.00.

Verkoopdag in Huis
in de Duinen

ZANDVOORT - Op dinsdag 20
november wordt in de conversatie-
zaal van het Huis in de Duinen een
verkoopmiddag gehouden. Door de
handwerkclub van dit bejaardenver-
zorgingstehuis is het afgelopen jaar
hard gewerkt aan haak- en breiwerk-
jes, er zijn prachtig geborduurde kle-
den en kleedjes, grappige kleine ge-
schenken, gewoon te veel om op te
noemen. Zoekt u nog een klein ge-
schenkje, ga dan op die dinsdag tus-
sen 10.00 en 16.00 uur even langs het
Huis in de Duinen, Herman Heijer-
mansweg m Zandvoort, u vindt vast
iets van uw gading.

Jaarvergadering
PvdA Zandvoort

ZANDVOORT - Op dinsdag 20
november houdt de Partij van de Ar-
beid, aldehng Zandvoort, de jaarver-
gadering voor haar leden in het ge-
meenschapshuis, Louis Davidsstraat
17. De vergadering begint om 20.00
uur. Voor de pauze wordt de agenda
algehandeld, welke onder meer de in-
gekomen stukken, de notulen van de
jaarvergadering 1983, de notulen van
de afdelingsvergadering van 17-9-'84,
de jaarverslagen van het bestuur, de
fractie en de penningmeester, en de
bestuursverkiezingen ter tafel zal
brengen. Na de pauze kunnen de le-
den vanaf ongeveer 22 00 uur onder
het genot van een drankje en muziek
met elkaar van gedachten wisselen
en bestaat er gelegenheid voor meu-
we leden om kennis te maken met de
fraktieleden en het bestuur.

Opbrengst
Anjercollecte

ZANDVOORT - De opbrengst
van het tweede gedeelte van de An-
jercollecte, die werd gehouden tij-,
dens de periode van 15 tot en met 21
oktober, bedraagt ƒ 1.281,15. Dit be-
drag. vermeerderd met de m juni ver-
kregen opbrengst, die ƒ 1.188.30 be-
droeg, geeft voor 1984 een totale op-
brengst van ƒ 2.469,45. Vergeleken,
met vorigjaar, toen er ƒ 2.319,68 werd
opgehaald, betekent dit een stijging
van bijna ƒ 150.-.

Raadscommissie
ZANDVOORT - Vanavond houdt '

de raadscommissie van Publieke
Werken een openbare vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen de
volgende agendapunten worden be-
handeld: de verhuur van grond aan
de Vondellaan, waarbij wordt voorge- ;
steld deze voor vi j f jaar te verhuren;
de vervulling van vacatures van de
welstandscommissie, de wet op de
stads- en dorpsvernieuwing (subsi-
dieverordenmg) en de vervanging
van de stationwagen van de brand-
weer.

„Een bloemetje ter ere van de ontmoetingsdag", wie zou dat weigeren als
het op deze manier wordt aangeboden?
foto's Berlott.

Het optreden van Lenny Kuhr in de Van Pagéehal werd een eclatant succes

De Wurf brengt reprise van jubileumstuk
ZANDVOORT - De folklorever-

eniging „De Wurf' te Zandvoort is
van plan het eerder in 1978 opgevoer
de toneelstuk „Toen Zandvoort bad
plaats werd" weer op te voeren. Dt
leden van de vereniging zijn onlang;
begonnen het stuk in te studeren er
zullen het tijdens het komende voor
jaar in een drietal bedrijven in het ge
bouw „De Krocht" ten tonele bren
gen.

De regie is in handen van mevrouw
AH Bol. Er wordt in drie bedrijven
verteld hoe het tegen het einde van
de vorige eeuw toeging in het deftige
hotel „Groot Badhuis" waar de gas-
ten ook warme zeebaden konden ne-
men. De verwikkelingen rond een
niet geheel huwelijkstrouwe Amster-

damse groot-industrieel zullen de be-
zoekers ongetwijfeld veel plezier ver-
schaffen.

Op verzoek van de auteur zal De
Wurf één avond belangeloos een uit-
voering geven voor oudere Zandvoor-
ters.

Oudzandvoortse
dia's voor Deo-
patiënten

ZANDVOORT - Op zondagavond
18 november krijgen de patiënten

van het Haarlemse ziekenhuis St Jo-
hannes de Deo een avond aangebo-
den met dia's over oud-Zandvoort.
De avond wordt gehouden in de re-
creatiezaal van het ziekenhuis voor
zowel liggende als lopende patiënten
en wordt verzorgd door de heren J A
Steen en C Zwaag Er worden beel-
den vertoond van het vroegere Zand-
voortse strand on het badplaatsle-
ven, tegen de achtergrond van het
kwijnende vissersdorp Dg muzieR

van de zeemansband van Engel
Paap. die jarenlang voor de badgas-
ten op het strand speelden, zal extra
bijdragen tot de sfeer van vervlogen
tijden, er is zelfs een opname die da-
teert uit 1934 Een bijzonder pro-
gramma waarin de Haarlemmers,
zich zeker als vroegere bezoekers van
Zandvoort zullen herkennen.
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59.-
LAAR SJ ES
van 98 nu voor

Kleuren- zwart/ijswit- mt 36 t/m 41
EN DIVERSE ANDERE
AANBIEDINGEN

SHOEMAGASSN
Haltestraat 37 - Zandvoort
Tel. 1 95 25

De nieuwe kollektie

tjXH COIFFEURS
l LX U international

galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14040
parfumerien nouveautes

ledere woensdagavond voor
de liefhebbers:

OART-avond
in de

lot straks!
inde

Kosterstraat 9, Zandvoort
tel; 02507-15381

lELSEHondentrimsalon I

Het juiste adres voor
de vakkundige
va c h tverzorging
van uw rashond of
bastaard.
Behandeling volgens afspraak.'

ELSE MOLENAAR
Lorentzstraat 158 - Zandvoort - Tel. 1 30 77

NIEUWE COLLECTIE
Geboortekaartjes

D R U K K E R I J

Van Petegen!
Kerkpad 6 - Zandvoort - Tel. 1 27 93

BV

IfcJci brofnet mode

ALLÉÉN GEVESTIGD
in de

HALTESTRAAT

Zandvoort - Tel. 02507 -1 78 78

pannekoeken
P̂?̂ËN||̂

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets za\ ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

BIJ

AAT

SPECIAAL AANBEVOLEN

Gekookte
worst
250g'am

Likkepot
150aram
VRIJDAG-
Schouder-
karbonade
500 gram

ZATERDAG:

Malse
biefstuk
250 gram

Haltestraat 12
ZANDVOORT

Tel. 1 26 16

2.95

2.25

3.98

7.50

Ganter met
deAKTIV-zooI!

Beleef het nieuwe
loopgcvocl: Comfortabel
én akm erend tegelijk.

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN

Ook vooi tU.ru i

«rfl|lttt 63.
*u.0im W

4 124193 12S46S

Restaurant Gaslronomique

„Queeme"
»HAUTE CUISINE»

in het centrum van Zandvoou
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs • Nouveautes • Delicatessen
Zaken- of familiedmers vanaf 30 personen.

Eventueel besloten
Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort

Beide kerstdagen geopend.
KERSTMENU a ƒ 87.50 p.p.

American
Express

BANKETBAKKERIJ <*

SEMSENER
RV u

Haltestraat 23 - Zandvoort - Tel. 1 21 59
DEZE WEEK:

ANANAS-
SLAGROOMTAART JE
Bestel tijdig uw surprise van marsepein

Anders moeten wij u teleurstellen,
dat vinden wij niet fijn'

JJ25
D.

jan koster
bouw- en
aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

zeestraat 40/20421e zandvoort
tel. 02507 -120 13

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

^^yan^,r^^
i Ililllf̂ ^ ::": V r'

i Ili 1(11518̂ ^
! Wegens het uitblijven van het winterseizoen,
;j§i}l|tp^^
! onze WINTERKOLLEKTIE te verkopen met .;:

Voorbereidingsbesluiten

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat ter gemeentesecretarie, afd.
volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
(geopend van 8.30 - 12.30 uur) voor een
ieder ter inzage liggen de besluiten van de
raad van 30 oktober 1984, nrs. 4a en 4b.

BIJ deze besluiten zijn in voorbereiding
verklaard:

a. een herziening van het bestemmingsplan
"Uitbreidingsplan in onderdelen" voor
een perceel aan de Kostverlorenstraat
131;

b een herziening van het bestemmingsplan
"partiële wijziging d6 van het uit-
breidingsplan "ten behoeve van een
perceel gelegen aan de Julianaweg 19.

Zandvoort, 31 oktober 1984.
De Burgemeester van Zandvoort,
H. Machielsen.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

Op 21 november 1984 vergadert de
Welstandscommissie der gemeente
Zandvoort.

De bouwplannen, die worden beoordeeld,
zullen daags tevoren via de publicatiebor-
den worden bekend gemaakt.

Zandvoort, 7 november 1984.
De Voorzitter,
J. Attema.

50 gulden.
Als u ons deze wintei Iaat komen,
/orgcn wij vooreen stevige premie.
Van maar liefst 50 gulden per man per dag.
Typisch de winterschilder weer!

Vi nyum n nr|miiiKux)m.niJ(.n t n hst .ik

KEUR en ZOON
SCHILDERWERKEN

ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 02

De specialist
in al uw

bloemwerken.

Weer of géén weer, f
bloemen zijn l
altijd gezellig. \

BLOEMENHUIS |

J. BLUYS
Haltestraat 65-Zandvoort

Tel.1 2060

OLIEBOLLEN
2.50

APPELBOLLEN
50 cent per stuk

Boulevard Birnairt 8-20,
. Zindvoort;

Bloemendal Mn Zee
Tel. 02507-143 01

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 23

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK

INSTRUMENTEN,
GELUIDS-

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04
Zondags gesloten.
Maandags geopend van 10.00 tot
18.00 uur.

DEZE WEEK:
1 liter heerlijke

BOUILLABAISE
MAALTIJDSOEP
voor 2 personen,
van 8.75 voor 7.50
Een prima combinatie:
SECof DEMI-SEC.

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt.

Bollenplantmandjes • Brassicol
B o He n p la n tschopjes

Winterheide • Bloeiende violen
Beplanting voor winterbakken

Vaste planten • Bemest/n g
Tuingereedschap • Kamerplanten

KOM IN DE

ZIRBERL STUBERL
Passage 34 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 61 78

BERTUSTENPIERIK

UITNODIGING
BEAUJOLAIS PRIMEUR 1984

Ter gelegenheid hiervan

FRANSE WIJNAVOND
op vrijdag 16 november 1984

U komt toch ook?

16 glaS Wijn GRATIS en ook het borrelhapje
Live Franse achtergrondmuziek

DE ALLERLAATSTE
1984-MODELLEN GAAN TEGEN

FABRIEKSPRIJZEN.

NU DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL
VOOR SNELLE BESLISSERS
• EX-COMPANY-CARS

Div. 3-drs. Special-modellen vanaf .
(Ook metallic lak)

15.750.
BEREKEND OP DE TOEKOMST

van lent - opel
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort

tel.02507-1 5346

GOOCHEM'S
I N P L A A T S V A_N

Prijs ƒ 7,50
Zeventig pagina's

spelletjes, puzzettjes,
foefjes, grapjes en andere

bedenksels van

FREDERIK MANETUIN

Het boekje is te koop bij alle
kantoren van HET PAROOL
in en om Amsterdam.

Is langs komen bij een van
onze kantoren niet mogelijk
dan kunt u bet boekje bestel-
len door ƒ 7,50 over te ma-
ken op postgirorekening
260728 te name van

PAROOL SPECIAAL in
Amsterdam met vermelding

van „Manetuin".

Zodra wij uw betaling heb-
ben ontvangen wordt uw
bestelling gezonden naar het
adres dat op de girokaart
staat vermeld.

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto !! !
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fissen werkten niet
iee
ZANDVOORT - Twintig sportvis-

ers hebben afgelopen zaterdag te-
ergeefs geprobeerd een visje te ver-
chalken. De totale vangst van de

ede door de Zandvoortse zeevis-
ereniging georganiseerde viswed-
ifrjjden was één wijting. Later werd
r nog wel een gul van ongeveer zes
io,nd gevangen, maar deze telde niet

voor de competitie omdat hij
,uiten de tijd was binnengehaald,
iopelijk hebben de sportvissers
n£er succes op zaterdag 18 novem-
ier wanneer ze voor hun derde wed-
trijd naar de Maasvlakte gaan.

tand voortm. -j eugd
p bezoek bij Ajax
AMSTERDAM - Drie jeugd-

leams van Zandvoortmeeuwen, Cl,
01 en El speelden vorige week tegen
eams van Ajax. De resultaten en
/cforal het spel van de Zandvoortse
eugd was verrassend goed. Vooral
iet Zandvoortse C team imponeerde
net een grandioze 4-0 overwinning.
•s- werd gevoetbald onder grote be-
angstelling van beide verenigingen.
3e El (8/9 jaar) beet de spits af en de
ongens waren in de begin-fase duide-
ijk onder de indruk van het hele ge-
jeuren. Doch na een 10-0 achterstnd
lerstelden zij zich uitstekend en
ipeelden zij een leuke tweede helft.
Ook de Dl kwam goed voor de dag.

dét keeper Serge van Lent in top-
•örm was de ruststand 1-1, nadat de
!andvoorters zelfs door Stefan Oerle-
n&ns een 1-0 voorsprong hadden ge-
lomen. Door een betere conditie (de
Vjax-jeugd traint vier maal per week)
rerd de uitslag uiteindelijk 4-1 voor
^jax. Het geheel was een zeer ge-
laagd jeugd-evenement dat perfekt
i-as georganiseerd door Eli Paap.
,Twee weken eerder had deze Zand-
'óortmeeuwen jeugd een bezoek
;ebrcht aan de Europacup-wedstrijd
Vjax-Bohemians Praag. Voor alle
(jngens een geweldige ervaring zo'n
ichtwedstrijd, alhoewel er één Zand-
•bortse jeugdspeler was die, naar la-
er bleek, de tweede helft in de Ajax-
.antine tafelvoetbal had gespeeld
erwijl hij op de radio naar de recht-
treekse reportage luisterde. Mis-
chien de oplossing voor het P-side
irbbleem van Ajax.
:-'

ZVM-dames op
Ireef
ZANDVOORT - De Zandvoortse

leren verloren de afgelopen week
weemaal. De eerste maal was dat in
Ie bekerwedstrijd tegen eredivisie
lub Hermes en dat ging zeer eervol
net 22-29. De tweede wedstrijd was
Ie competitiestrijd tegen UD en
laarin kon ZVM niet tot een geweldi-
e prestatie komen. De dames waren
ieter op dreef en behaalden een zeer
uime 9-20 overwinning op GVO.
In de bekerstrijd gaf ZVM zeer goed

'artij en bleef tot 5-5 de gelijke van
lermes daarna verhoogde Hermes
et tempo en liep uit tot een 10-17
nststand. In de tweede helft bleef
VM vechten voor een knappe pres-
atie en Hermes was niet in staat de
andvoorters te overspelen. De uit-
indelijke 22-29 nederlaag betekende
oor ZVM een zeer eervol einde van
e bekerwedstrijd.
De Zandvoorters hadden in de

ompetitiewedstrijd tegen UD de be-
erstrijd kennelijk nog in de benen
aar er niets gelukte. Al snel keken
e Zandvoorters tegen een 4-0 ach-
ïrstand aan en deze klap zijn zij niet
leer te boven gekomen. De verdedi-
ing zat niet goed dicht, er was te
'einig beweging en dat strafte UD
enadeloos af, ruststand 15-8. Na de
jst ging het wat beter maar UD gaf
VM geen kans het gat kleiner te ma-
en en zo moest ZVM met een 22-17
ederlaag genoegen nemen.
Scores ZVM: Cor van de Koekelt 7,
Jurre Boukes 4, Joop Boukes 3, Dirk
erkhout 2, Joost Berkhout 1.

)ames
De ZVM-dames waren in het duel

ïgen GVO veel beter en hebben wei-
ig tegenstand ondervonden. De ver-
ediging had weinig problemen en
ok de break liep op rolletjes waar-
dor ZVM via een 2-0 voorsprong
aar een 9-2 ruststand uit liep. In de
veede helft probeerde ZVM een
drie-drie"-systeem en dat liep goed
stdat er speelsters gewisseld werden
ti toen was even de organisatie zoek.
laardoor kon GVO de schade be-
érkt houden, maar de Zandvoortse
ames herstelden zich en brachten
éewheelend de eindstand op 20-9.

SPORT KORT

Bridgenieuws ZBC
ZANDVOORT - De leden van de

Zandvoortse bridgeclub speelden on-
langs de derde wedstrijd van de twee-
de competitie. Hierbij werd in de A-
lijn het koppel bestaande uit de he-
ren Gebhard/Heldoorn eerste met
63J75%, op de voet gevolgd door de
heren Beek/Sjouwerman met 62.50%.
In de B-lijn behaalde het team me-
vrouw Smink/de heer Reyer de eerste
plaats met 58.937r, terwijl de tweede
plaats naar de dames Kroon/Schro-
der ging met 57.5095. In de C-lijn wist
de familie Loos met maar liefst
69.20% de eerste plaats te bemachti-
gen. Ze werden gevolgd door de da-
mes Visser/Van Tetterode met
62.50%.

Leden van de ZBC begeleiden m
Zandvoort in Hotel Keur op dinsdag-
avond en vrijdagmiddag en op maan-
dagavond m Bennebroek 150 begin-
nende bridgers. Degenen die meer
over bridgen willen weten of over de
Zandvoortse bridgeclub, kunnen
contact opnemen met de wedstrijd-
leider, tel. 14060, of met de secretares-
se, tel. 18035 te Zandvoort.

ZHC-dames onderuit in
topper tegen Alliance

ZANDVOORT - Voor de ZHC
hockeyteams is het geen succes-
vol weekend geworden. De top-
•per tussen de dames van Zand-
voort en Alliance werd door
laatstgenoemde met 1-0 gewon-
nen. Alliance was technisch wat
beter en kon ver in de tweede
helft de beslissende treffer laten
aantekenen. De heren verloren
kansloos van Hisalis met 6-1 en
verblijven daardoor in de onder-
ste regionen.

De strijd tussen de dames van
Zandvoort en Alliance, met als inzet
een toppositie, was het aanzien vol-
komen waard. Het vele publiek op
het Dumtjesveld zorgden voor een
goede sfeer. De strijd ging vrijwel ge-
Hjk op met een technisch wat beter
Alliance. Zandvoort en Alliance kón-
den met tot een overwicht komen
waardoor het spel zich hoofdzakelijk
op het middenveld afspeelde. Daar-
door was er totaal geen gevaar in de
cirkel. Het duurde tot de twintigste
minuut, dat Alliance de eerste straf-

corner forceerde maar het stoppen
van de bal was zwak en er werd geen
gebruik gemaakt van deze mogelij k-
heid. In de slotfase van de eerste helft
werd Alliance wat sterker en kroop
Zandvoort door het oog van de naald
bij een schot dat rakelings naast
ging-

Zandvoort herstelde zich goed en
kwam onder de druk vandaan en
werd wat gevaarlijker. Ook Zand-
voort had enige strafcorners maar
eveneens niet de gewenste afronding.

In de tweede helft werd het spel
wat rommelig en konden weinig
vloeiende aanvallen worden opge-
bouwd. De Zandvoortse achterhoede
greep vooral door Yvonne Ovaa eni-
ge malen goed in en aanvallend
moest het komen van Mieke Hamann
die een voorzet op de paal zag eindi-
gen. De Zandvoortse dames probeer-
den de beslissing te forceren en druk-
te Alliance terug. Enige paniek m de
cirkel bij Alliance maar Zandvoort
kon niet de juiste richting vinden.
Een uitval van Alliance betekende in

de vijftiende minuut het enige doel-
punt: 0-1.

Na deze tegenslag voerde Zand-
voort het tempo omhoog en zette aan
voor een slotoffensief. Mieke Ha-
mann gaf enige malen goed voor
maar er werd geen gebruik gemaakt
van de kleine kansjes. Alliance nam
door deze benauwde overwinning af-
stand van Zandvoort en voert met
drie punten voorsprong de ranglijst
aan.

HEREN
KANSLOOS
Heren

De Zandvoortse heren begonnen
de strijd tegen Hisalis goed en het
leek er toen niet op dat een ruime ne-
derlaag zou worden geleden. Na een
1-0 achterstand brachten de Zand-
voorters al snel de gelijke stand op
het bord en waren daarna geenszins
de minderen. Beide teams waren ge-
vaarlijk en Hisalis had het meeste ge-
luk met de afronding. Enige frommel-
doelpunten betekende een 3-1 ach-
terstand voor Zandvoort en vlak voor
de rust werd de stand zelfs 4-1 toen
Hisalis een strafcorner benutte.

In de tweede helft probeerde Zand-
voort het wel maar toen het al snel
5-1 werd, was het pleit definitief be-
slecht en speelde Zandvoort de strijd
plichtmatig uit. Dat Hisalis in de
slotfase de stand op 6-1 bracht was
alleen van belang voor de statistie-
ken.

(Advertentie)

BOODSCHAPPENDIENST

Lions kansloos
DEN HELDER - Na de eerst ge-

wonnen wedstrijd vorige week tegen
Flamingo's waien de verwachtingen
hoog gespannen dat ook Zodiac door
Lions aan de zegekar gebonden zou
worden. Het is echter uitgelopen op
een deceptie

De indianenverhalen van de afgelo-
pen seizoenen dat de arbitrage niet
helemaal hondeicl procent is, is toch
wel uitgekomen Met slechte scheids-
rechters heeft Lions geen probleem,
maar met partijdige wel en dat was
afgelopen zaterdag duidelijk het ge-
val. De nederlaag hierop af te schui-
ven gaat echter veel te ver Bij Lions
moest het te veel komen van Rudy
Becic die bijna de helft van de pro-
duktie voor zijn rekening nam, name-
lijk zesentwintig punten en een
schotpercentage van vijf t ig procent
De rest, op Olaf Borkent na, haalde
zijn normale niveau dit keer niet

De wedstrijd op zich veihep in de
eerste helft nog redelijk en een ach-
terstand van 38-31 was nog wel weg
te werken. Na de mst liep het totaal
niet meer en moest Rudy Becic te
veel doen Zodiac basketbalde beter
en kon uitlopen na een overtuigende
77-53 overwinning

Zandvoortmeeuwen
lijdt gevoelig verlies
tegen VIOS

WARMENHUIZEN - Na de prima
prestatie van vorige week, door OSV
te kloppen, leed Zandvoortmeeuwen
nu tegen VIOS W een gevoelige ne-
deriaag, 3-1. Daarmee geeft het Zand-
voort.se team bli)k van de wisselval-
ligheid dit .seizoen en geraakt door
dit resultaat m de onderste regionen.

De eerste mogeli|kheid was voor
Raymond Roode die net met bij de
bal kon. Beide partijen hielden el-
kaar goed in evenwicht zonder tot
hoogstaand .spel te komen. VIOS W
kwam op voorsprong toen de stug
dooi zettende V. Diepen de Zandvoor-
te defensie de hielen liet zien, 1-0.
Zandvoortmeeuwen probeerde snel
deze achterstand teniet te doen en
forceerde enige hoekschoppen waar-
uit John van der Zeijs en Raymond
Roode kopballen loslieten op het
VlOS-doel zonder resultaat. Een uit-
val van VIOS betekende m de dertig-
ste minuut 2-0 en kort voor rust werd
het zelfs 3-0 toen een hoekschop on-
voldoende weid weggewerkt. Een
vieide tielfer van VIOS werd even la-
ter wegens buitenspel geannuleerd

In de tweede helf t kwam Steef Wa-
ter de geblessecrde Bert Leijenhorst
vervangen en toog Zandvoortmeeu-
wen ten aanval Bij uitvallen moest
Stoffers zeer attent bliiven en met
een gave reactie voorkwam hij een
vierde treffer. Zandvoortmeeuwen
werd veel sterker en schoten van
John van der Zeijs en Steef Water le-
verden helaas niets op. In de dertig-
ste minuut gal Raymond Roode een
voorzet die door de benen van de
VlOS-cloelman m het net verdween,
3-1 In het laatste kwartier ging
Zandvoortmeeuwen er nog feller te-
genaan om alsnog de achterstand
weg te werken Ondanks het stuwen-
de werk van Frans Post en de mee
naar voren trekkende Hans Schmidt
bracht het offensief geen succes.

Ondanks felle strijd geen doelpunten voor ZHC Foto: Frans Jongen

Zeeschuimers op goede weg
ZANDVOORT - Zowel de

wedstrijdzwemploeg als de afde-
ling kunstzwemmen van de
Zandvoortse zwem- en poloclub
De Zeeschuimers hebben de af-
gelopen weken zeer goede pres-
taties geleverd.

Twee individuele prestaties steken

Actie en reactie
ZANDVOORT - Nadat de politie

de auto van een 66-jange Amster-
dammer in beslag genomen had. en
de man dus zonder vervoermiddel
achterbleef, kwam hij binnen één uur
met een nieuwe auto aan het politie-
bureau.

In de Dr. Gerkestraat werd de Am-
sterdammer aangehouden, omdat de
politie geen vertrouwen bleek te heb-
ben in de technische staat van onder-
houd van zijn vehikel. De wielophan-
ging aan de achterzijde van de auto
was zichtbaar doorgezakt en de auto
werd in beslag genomen. Hierbij
werd het kentekenbewijs deel I en III
ingenomen.

De inbeslaggenomen auto werd
door de politie naar een garagebedrijf
gebracht om daar te laten berekenen
of het voertuig nog voor reparatie in
aanmerking kwam. Volgens de Am-
sterdammer niet, want binnen een
uur was hij terug met een nieuwe au-
to om zijn vervangende deel III af te
geven. De oude auto kon wat hem be-
treft door naar de sloop.

er bovenuit: de 17-jarige kunstzwem-
ster Brenda Trouw haalde m een keer
twee diploma's. Zowel het B- als het
hoogste A-diploma werden na afloop
van de wedstrijd in Amersfoort aan
haar uitgereikt.

Hoogtepunt bij het wedstrijdzwem-
men was de snelle tijd die het kwar-
tet Wander Halderman, Onno Jou-
stra, Jeroen Schultheis en Ruud Hee-
roma neerzette bij de 4 x 100 m. vrije
estafette. Een tijd van 3.48.1 sec. be-
tekende de snelste seizoentijd m heel
Nederland.

De wedstrijdploeg van de Zee-
schuimers die bij het wedstrijdzwem-
men in de verenigingscompetitie bm-
nen driejaar van de F- naar de C-divi-
sie is doorgedrongen, zwom als ploeg
meer wedtnjdpunten bij elkaar dan
de eerstgeplaatste van de B-divisie.
Dat betekent, dat wanneer de Zee-
schuimers dit wedstnjdpeil kunnen
handhaven, zij via de B-divisie kun-
nen doorstoten naar de A-divisie.

Kunstzwemmen
De Zeeschuimers behoren tot de

twintig van de in totaal zestig in Ne-
derland bestaande kunstzwemver-
emgingen die deelnemen aan de Ne-
derlandse jeugdkampioenschappen
(NJK) en de nationale kampioen-
schappen (NK).

Masha Reinders Folmer en Brenda
Trouw met hun A-diploma bezoeken
beide evenementen. Mariel Hogka-
mer en Ingrid Duivenvoorden met B-
diploma zijn present op de NJK. Jan-

neke Reinders Folmer en Ingrid
Kraaijenoord kunnen, als zij dit jaar
nog een C-diploma behalen aan de
nationale ploeg worden toegevoegd.

In de zwemkring Noord-Holland
zijn De Zeeschuimers het hoogst ge-
kwahficeerd, met twee A-diploma's
van Brenda Trouw en Mascha Rein-
ders Folmer, drie B-diploma's van
Arlet Sandbergen, Mariel Hogkamer
en Ingrid Duivenvoorden. Een zeer
goede basis om ook in 1985 het Zand-
voortse kunstzwemmen naar natio-
naal niveau te tillen.

Behaalde kunstzwemdiploma's: F-
diploma: Leome Voetelink, Sabma
Blom, Sandra Paap, Sheila Kwint,
Annerose Abbenes, D-diploma: In-
grid Kraaijenoord 22.89 pnt., B-diplo-
ma: Ingrid Duivenvoorden 49.94 pnt,
A-diploma: Brenda Trouw 54.96 pnt.

Zandvoortse zaalvoetbalteams
zorgen voor prima resultaten

ZANDVOORT - In het zaal-
voetbal kwamen diverse Zand-
voortse verenigingen in actie en
daarbij werden sprekende resul-
taten behaald. Rinko verwijder-
de zich wat van de onderste
plaats door een gave 6-1 zege op
Out en TZB handhaafde zich on-
geslagen aan kop door in de
Zandvoortse derby moeizaam
Nihot de baas te blijven, 3-2.
Hong Kong blijft aan de weg tim-
meren en had totaal geen moeite
met Griffioens (12-4) waardoor
het maximum aantal punten is
verzameld uit acht wedstrijden.

Rinko
In de strijd tegen Out nam Rinko

in de beginfase een voorsprong en er
kan gesteld worden dat dat beslis-
send is geweest voor de zege. Gerard
Koper en Bart Botschuijver zorgden
binnen vijf minuten voor een 2-0
voorsprong. Out moest het hoofdza-
kelijk hebben van uitvallen en daar-
bij toonde Addy Ottho met enige
fraaie reddingen zijn klasse. In de
vijftiende minuut lagen Teun Vasten-
houw en Gerard Koper een gave een-
twee combinatie op de mat en laatst-
genoemde bracht de stand op 3-0.

Na de rust kwam Out iets terug (3-
1) maar met vlotte combinaties bleef
Rinko de strijd beheersen. Het duur-
de echter tot de vijftiende minuut al-
vorens de scoringsmachine van Rin-
ko weer op gang kwam. Peter van
Kalmthout scoorde via de binnen-
kant van de paal en even later knalde
Bart Botschuijver nummer vijf in de
touwen. In de slotfase bepaalde de

trefzekere Gerard Koper, met een
fraaie hakbal, de eindstand op 6-1

Nihot-TZB
In een spannende derby heeft TZB

moeizaam van Nihot gewonnen en
daarmee de koppcsitie behouden. In
de eerste helft kwam het betere spel
van Nihot, dat echter faalde in de af-
werking. De stug verdedigende Boys
hadden moeite om in het ritme te ko-
men, maar Nihot zag geen kans de
score te openen. TZB kwam verras-
send op 0-1 door een doelpunt van
Robert Koning. Na rust zakte Nihot
wat weg en TZB kon daardoor meer
m de aanval komen. Ondanks dat
bleef Nihot strijden voor meer succes
Dat kwam er ook toen Adne Koper
fraai inschoot, 1-1. Er ontstond een
zeer spannend gevecht en vrije trap-
pen moesten voor de volgende doel-
punten zorgen. Eerst scoorde Guus
van der Mije voor TZB en nog geen
minuut later knalde Johan van Marie
de gelijkmaker in. 2-2

De strijd leek onbeslist te eindigen,
maar veertig seconden voor het einde
was het Marcel Cabn. die TZB naar
de zwaar bevochten 3-2 zege schoot

aanvallers alle kansen benut dan was
de stand waarschijnlijk opgelopen
naar 20-10.

Griffioens nam wel een 1-0 voor-
sprong maar al snel zette Hong Kong
de zaken recht en door gave treffers
van onder andeie Rob van der Berg
en Ed Vastcnhouw weid de stand op
4-1 gebiacht Vlak voor de doelwisse-
ling kwam Griffioens op 4-2. In het
tweede gedeelte speelde Hong Kong
met Griffioens Fraai uitgespeelde
aanvallen zorgden voor fraaie doel-
punten Hans Schmidt, Jos van der
Meij en Norbert Vissers scoorden aan
de lopende band. Griffioens stelde er
weinig tegen over en werd op grote
achterstand gezet. Eindstand 12-4.

Hong Kong
Hong Kong heeft er geen twijfel

over laten bestaan terecht de koplo-
per te zijn m de hoofdklasse. Gnf-
fiqens kon m de eerste helft aardig bij
blijven, maar werd m het tweede ge-
deelte totaal overklast, 12-4 Dit aan-
vallende spel van beide teams zorgde
voor vele doelpunten en hadden de

Zaalvoetbal
LJe voetbalsport wordt het
meest beoefend door mannen en
ook het leiden van wedstrijden
geschiedt veelal door deze sekse.
De laatste jaren is daar duidelijke
verandering in gekomen en ook
wat betreft het scheidsrechteren
dienen de dames zich aan. Een
daarvan is de Zandvoortse Olga
Poots die in het zaalvoetbalge-
beuren reeds wedstrijden fluit in
de hoofdklasse.

„Het voetbal is mij met de pa-
plepel ingegeven. Vader was be-
stuurslid van Zandvoortmeeuwen
en moeder fanatiek supporter en

Vóór
Tussen{
Achter

\ ï'ldelijnem

dan groei je er vanzelf in. Met het
leiden van wedstrijden ben ik elf
jaar geleden begonnen maar dan
op het veld en later ben ik over
gegaan op zaalvoetbal. Daarvoor
heb ik nog wel een jaar gevoet-
bald. Het fluiten is echter mijn
grootste hobby geworden, je moet
er wel een beetje gestoord voor
zijn. Je bent de gehele avond weg
voor zaalvoetbalwedstrijden en
de laatste jaren is de tolerantie
een stuk minder geworden. Het
gaat wat minder in de maat-
schappij en kennelijk wil men
zich op het zaalvoetbalveld bewij-
zen. Soms vraag ik me wel eens af
waarom doe ik het eigenlijk, maar
dan krijg je na een moeilijke een
leuke wedstrijd en dan ga je ge-
woon dnor. Ik ben onderop begon-
nen, in de vierde klasse, en, door
goede rapporten fluit ik imnid-
dels hoofdklasse. Kan nu nog de
interregionale en landelijke klas-
se halen. Aan de ene kant wil je je
als vrouw bewijzen en gelijkwaar-
dig zijn aan de mannen en wil ik
die klasse wel halen, maar aan de
andere kant wordt het soms te fa-
natiek en dat remt wel eens af.

Het voetbal is echter een grote
hobby van mij en ik hoef niet al-
tijd de hoogste klasse te fluiten.
Met net zoveel plezier ga ik aan
een wedstrijd in de vierde reserve
klasse. Zolang mijn knie goed
blijft, ben namelijk geopereerd
aan een memscus, ga ik door.

Mijn conditie houdt ik wel op peil
door soms te trainen voor mijzelf.
Dan loop ik rond het circuit en
door het fluiten van jeugdwed-
strijden voor Zandvoortmeeuwen
blijft de conditie wel goed. Daar
ik tevens secretaresse van de
zaalvoetbalvereniging Zandvoort
Noord ben schiet de training er
nog wel eens bij in maar ik kan
het goed bijhouden. In het begin
van hPt, scheidsrechteren waren
er nog wel eens problemen Er wa-
ren ploegen die alles probeerden
omdat je een vrouw bent. Door
met twee en vijf minuten straffen
op te treden hadden ze het snel
door en nu heb ik geen enkel prp-
bleem meer. Het is nu gelukkig
zover dat je wordt behandeld als
gelijke aan je mannelijke colle-
ga's".

Sporting OSS lijdt nipt verlies
ZANDVOORT - De Sporting

OSS zorgde het afgelopen week-
end, in een goed gevulde Peli-
kaanhal voor prima volleybal,
maar behaalde met twee gewon-
nen, twee gelijk gespeelde en drie
verloren wedstrijden geen pun-
tenrecord. De verrassing van het
volleybalgebeuren was wel de 3-1
overwinning van het derde he-
renteam tegen Spaarne '75 acht.
Verder leed het eerste dames-
team een nipte 3-2 nederlaag ter-
wijl het eerste herenteam tot een
verdienstelijke 2-2 kwam tegen
Spaarne '75 drie.

Het tot nu toe onfortuinlijke derde
herenteam, dat dit seizoen nog niet
eenmaal tot een overwinning was ge-
komen, toonde zich een ware eenheid
m de strijd tegen Spaarne. In de eer-
ste set werd al direkt goed spel ge-
toond maar sterke tegenstand van
Spaarne betekende toch een 13-15
setverlies. In de tweede verliepen de
Sporting aanvallen steeds beter en
het resultaat bleef dan ook niet uit,
setwinst 15-12. In de derde set was
Sporting OSS niet meer- te houden
hetgeen Spaarne tot wanhoop
bracht. 15-9 Was een terechte en
overtuigende setwinst. De vierde set
liet Spaarne zien dat zij niet zo maar
door de knieën gaat en met goed spel
werd Sporting het zeer lastig ge-
maakt. In de slotfase bleek Sporting
echter de sterkste te zijn en stelde
met 16-14 de zege veilig en tekende
daarmee tevens de eerste winstpartij
aan.

Bij het eerste herenteam, dat tegen
Spaarne '75 drie gelijk speelde, was
een wat wisselvallig spelverloop te
zien. De eerste set ging moeizaam
met 12-15 verloren waarbij Spaarne
in de slotfase toesloeg. De tweede set
gaf een geheel ander beeld. Sporting
draaide geweldig en Spaarne was de
wanhoop nabij en de set ging ruim
naar de Zandvoorters met 15-4. In de
derde set liet Sporting zich overbluf-
fen door een fel terugslaand Spaarne,
dat geenszins van plan was zich bij
een nederlaag neer te leggen. De set
ging dan ook naar Spaarne met 10-15.
De vierde set moest de beslissing
brengen. Beide ploegen streden voor

wat zij waard waren en in deze set
van de waarheid bleek Sporting de
sterkste en won met 15-13 en dwong
daarmee een gelijkspel af.

Dames
Het eerste damesteam zorgde voor

veel spanning maar behaalde geen
winstpunten. De eerste set, waarin
beide teams eikaars zwakke plek
zochten, verliep vrij regelmatig en
werd door Sporting met 15-12 gewon-
nen. Toen veranderde Unitas van
tactiek en overrompelde de Sporting
dames die dan ook de tweede en der-
de set verloren met tweemaal 3-15. In
de vierde set paste Sporting een an-
dere tactiek toe en daarmee werd
Unitas weggespeeld met maar liefst
15-5. De strijd werd hiermee in even-
wicht gebracht en de vijfde set moest
de beslissing brengen Beide teams
streden voor de fel begeerde winst
maar Unitas benutte de kansen beter
en won de set met 7-15.

Het derde damesteam behaalde
een gelijkspel tegen Heemstede.
Twee ploegen die elkaar geen duim-
breed toegaven zorgden voor een ge-
lijkopgaande strijd In de eerste set
bleek Heemstede de sterkste en won
met 10-15. In de tweede set sloeg
Sporting OSS hard terug door met
15-11 de set te pakken. De derde set
kreeg Sporting geen kans m het spel
te komen en moest de eer met 7-lô
aan Heemstede laten Maar dat
maakt Sporting juist sterk en met
volle overtuiging werd de vierde set
gestart. Sporting draaide probleem-
loos en sloeg Heemstede met 15-4 fi-
naal weg. Het evenwicht was hersteld
en een gelijkspel een feit

Het vierde mixteam ging kansloos
tenonder tegen HSVC vijf. In een ma-
tige wedstrijd maar met een goede in-
zet, kreeg Sporting geen kans om
punten te scoren, 1-15, 4-15 en 6-15
waren de setstanden, maar het en-
thousiasme van Sporting is niet stuk
te krijgen en dat leidt op den duur tot
winst.

Jeugd
Bij de jeugd een winst en een ver-

hespartij Sporting N tegen Spaarne
'75 N werd 2-1 via de setstanden 15-3.
15-5 en 14-16 De laatste set werd
door Sporting wat rustiger opgevat
De winst was al binnen waardoor de
concentratie iets daalde en Spaarne
de derde set met 14-16 kon winnen

Sporting OSS M tegen Allides levei-
de een 0-3 nedeilaag op Hier zorgde
Sporting vooral in de dei de set vooi
veel spanning Bijna behaalde Spoi-
ting OSS de winst maar met 14-16
ging deze naar Allides die de eerste
twee sets reeds met 10-15 en 12-15 ge-
wonnen had

Foto Frans Jongen

TZB karig beloond
BENNEBROEK - In een van bei-

de kanten aantrekkelijk gespeelde
wedstrijd met wisselende kansen'
moest TZB de eer laten aan BSMmet.
2-0. Door deze nederlaag en de winst
van Vogelenzang vertoeft TZB mo-
menteel op een gedeelde onderste po-
sitie

In een op en neer gaande partij
schiepen beide teams zich goede mo-
gelijkheden BSM probeerde het vele
malen maar doelman Marcel Cabri
was een sta m de weg en aan de ande-
re kant gingen schoten van Ron
Zwemmer en Alex Miezenbeek rake-
lings naast, en ook een kopbal van
Jos van Houten trof net geen doel. Zo
ontstond een spannend en open voet-
balgevecht onder een goed leidende
scheidsrechter

Na de rust eenzelfde spelbeeld met
de eerste aanval voor BSM die werd
onderschept door Henk de Reus, die
met een lange pass Alex Miezenbeek
vrij voor de BSM-doelman bracht,
maar de inzet ging net naast de ver-
keerde kant van de paal. In de twin-
tigste minuut bouwde BSM een goe-
de aanval op waarna een inzet smoor-
de in een melee van spelers. De TZB-
achterhoede kon de bal met wegwer-
ken en de BSM-spit.s plaatste de bal
beheerst over de doelhjn. 1-0

TZB probeerde de bakens te ver-
zetten en koos daarvoor de aanval.
Ron Zwemmer knalde knap m maar
even knap werd de bal door de BSM-
doelman onschadelijk gemaakt.
BSM loeide nu op een mu al en in de -
dertigste minuut was Cabn kansloos. •
2-0 De Zandvoort ei s gaven zich nog I
niet gewonnen en probeerden m het -
laatste kwartier tot een beter resul- -
taat te komen Wel een groot over-
wicht maar geen doelpunten zodat -
TZB met een 2-0 nedeilaag huis-
waaits keerde Ondanks deze neder-
laag had er gr/ien het door TZB ver-
toonde spel meer nmezeten maar het
geluk ontbrak de?e middag



ZEND GEHANDICAPTE KINDEREN
ZULLEN U ZEER DANKBAAR ZIJN

Stichting Witte Bedjes
rekent ook dit jaar
weer op ƒ 2QO.QOO,-
De Stichting Witte Bedjes heeft in het
afgelopen jaar meer dan
honderdduizend gulden verdeeld over
tachtig ziekenhuizen, scholen en
andere instellingen. Daarvan hebben
ruim achtduizend zieke en
gehandicapte kinderen geprofiteerd.
Een bedrag van ƒ 50.000 is
beschikbaar gesteld voor de inrichting
van het familie verblijf bij het Emma
Kinderziekenhuis. Een gift van ƒ 15.000
is gegaan naar Leekerweide, een
woongemeenschap voor
gehandicapten in Wognum, bij Hoorn,
voor de stichting van een
kinderboerderij. Bovendien kon een
aantal instellingen met kleinere giften
worden geholpen. Overal was het geld
zeer welkom en is het nuttig besteed.

Nu is er weer tweehonderdduizend
gulden nodig. Al die ziekenhuizen,
scholen en andere instellingen
rekenen weer op ons. Extra geld zal
bovendien gaan naar scholen voor
gehoorgestoorde, invalide,
dubbelgehandicapte kinderen en
leerlingen met grote leer- en
opvoedingsproblemen. Op al die
scholen zijn de budgetten niet
toereikend om dat beetje extra te doen
wat nu juist voor deze kinderen zo
dringend nodig is. Met uw hulp kan het
Witte Bedjes Fonds het mogelijk maken
dat het werk voor zieke en
gehandicapte kinderen doorgaat
zonder dat schrijnende gebrek aan
geld, dat nu juist in dit werk geen rol
zou moeten spelen.

WITTE BEDJES ACTIE 1984:

HULP IS DRINGEND NODIG;

HELPEN IS HEEL EENVOUDIG

Dank zij uw hulp kon
het Witte Bedjes Fonds
al heel veel doen:
ACTIE 1976 - liften in het
kinderrevalidatiecentrum
De Trappenberg in het Gooi

ACTIE 1977 - apparatuur voor het
leesonderwijs in het Blindeninstituut ir]
Huizen

ACTIE 1978 - aangepaste speeltuiger
op speelplaatsen van scholen in
Amsterdam

ACTIE 1979 - medische apparatuur
voor pasgeborenen met kleine
levenskansen

ACTIE 1980 - isoleercellen in het AMC
om kinderen te beschermen tegen
infecties

ACTIE 1981 - een aangepaste
speelzaal voor invalide kinderen in d
Merenhof

ELK TIENTJE IS WELKOM
GIRO

205500
t.n.v. Stichting Witte Bedjes
Het Parool in Amsterdam

ACTIE 1982 - een videocursus in u
gebarentaal voor ouders van dove I
kinderen

ACTIE 1983 - de inrichting van een
familieverblijf bij het Emma
Kinderziekenhuis

ELK IAAR - voor duizenden zieke en
gehandicapte kinderen een
Sinterklaasfeest

BOVENDIEN - tientallen kleine en
grotere giften voor werk voor
gehandicapte kinderen
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Philips steunt via
Witte Bedjes .. .
Kinderen met een handicap bezoeken
scholen waar het onderwijs op hun
speciale behoeften is afgestemd. Daarbij
kan moderne Philips apparatuur een
prachtig hulpmiddel zijn. Maar als er geen
geld is om deze apparaten aan te schaffen,
komen ze er niet, tenzij .. .

Het Witte Bedjes Fonds krijgt dit
jaar een belangrijke en zeer
welkome ondersteuning. Philips
Nederland wil ons
kleurentelevisies, camera's en/of
videoapparaten voor deze scholen
leveren tegen een zeer lage prijs.
Dank zij dit gebaar kunnen zeer
veel scholen worden geholpen,
als...

... de Witte Bedjes Actie 1984
zoveel opbrengt dat wij in staat
zijn, de apparatuur te kopen voor
alle scholen die er behoefte aan
hebben. Philips heeft de helpende
hand ons royaal aangeboden. Nu
wachten we in spanning op wat u
dit jaar zult doen.

PHILIPS IPHILIPS
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WIE VÓÓR 5 DECEMBER MET ZIJN GIFT EEN DUIZENDGULDENGRENS
OVERSCHRIJDT KRIJGT VAN SINT NICOLAAS EEN FRAAI EN

BIJZONDER GESCHENK: EEN HANDIGE PORTEFEUILLE MET AGENDA
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Het geheim van het succes is,
de gelegenheid grijpen als zij
zich voordoet.

B. Disraëli (1804-1881)
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Glorieuze intocht van
oude heilige

En hap, weg is de pepernoot.

ZANDVOORT - Een dei-
nende mensenmassa, ver-
wachtingsvolle kinderen. Het
beeld op het perron van het
station Zandvoort op zater-
dagmiddag 17 november 1984.

Spanning was er zeker, ook
al omdat de wachtenden pre-
cies op de hoogte gehouden
werden van de treinreis. „De
trein is al in Haarlem, en nu
passeert hij Overveen, en wat
hoor ik? Ja ik hoor de trein al
komen", schalde het uit de
luidsprekers, en dat was zeker
een leukere variatie van de
dienstmededelingen die
meestal een vertraagde aan-
kpmst van een trein aankon-
digen.

ONDANKS DE KOU -
VEEL PUBLIEK

Ondanks de ijzige tempera-
turen was het een zeer stralen-
de inkomst van de goedheilig-
man, die nog werd verhoogd
toen het muziek- en majoret-
tekorps luidruchtig het per-
ron op marcheerden om Sin-
terklaas muzikaal welkom te
heten.

De Pieten, een zeer groot
aantal werknemers heeft hij
dit jaar uit Spanje meege-
bracht, begonnen gelijk met
hun taak, het strooien der pe-
pernoten en de kreet „Piet,
Piet" was dan ook niet van de
lucht.

Handenschudend, schouderklopjes uitdelend, baande Sint zich vanaf het perron een weg door de menigte.

Belangstelling genoeg dit jaar bij
de inkomst van Sinterklaas
in Zand voort.

foto's Berlott

Omringd door kinderen
werd Sint op het Stations-
plein in een zeer oud model
Ford gezet, waarna zijn triom-
fale intocht begon.

Een leuk gebaar van de ou-

de man op het Kerkplein te
voet verder te gaan, en naar
het raadhuis te wandelen
waar hij hij werd welkom ge-
heten door burgemeester Ma-
chielsen.

Wat de kinderen van Zand-
voort betreft, mag de gehele
gemeenteraad vertrekken en
Sint en zijn knechten regeren
tot 6 december, „dan wordt
het pas echt gezellig".

Vroeg ontruimen van
errassen in de zomer

ontmoet grote weerstand
ZANDVOORT - De onderne-

ners in Zandvoort én de overige
eden van de commissie midden-
:n kleinbdrijf, hebben duidelijk
;e kennen" gegeven dat zij het
vorstel van het college, dé ter-
assen in de zomermaanden
looguit tot 24.00 uur open te
louden niet te zullen nemen.

Beter is het, aldus woordvoer-
ler Paap van Horeca Nederland,
ifdeling Zandvoort, diegene die
ach niet aan de voorschriften
loudt, te straffen door zijn/haar
.errasvergunning in te trekken.

*„Er zijn in de zomer hooguit drie
varme avonden dat je een terras
s'avonds na 12 uur open kunt hou-
en. Dat is dan juist in een toeristen-
orp één van de gezellige punten. Al-
ëen omdat er ondernemers zijn die
;ich niet aan de wet houden, zullen
>er l januari 1986, allen gestraft wor-
ien. Er zijn ondernemers die al jaren-
ang, en ik spreek dan echt van tien-
.allen jaren, een terrasvergunning
lobben tot 03.00 uur, waar nooit een
vanklank wordt gehoord. Deze men-
;en zullen dan ook „gestraft" worden,
vant anders kan ik het niet zien, om-
iat er enkelen zijn waar het een Jan-
)oel wordt. Neen, u moet de zaak om-
:eren, daar waar het uit de hand
öüpt, daar zeg je: „Jongen, jij krijgt
;een terrasvergunning meer, jij gaat
naar eens een maandje dicht. Ik vind
lit geen sterk beleid. Alle terrassen
souden eigenlijk vergunning moeten
lobben, op de warme dagen dat het

om hun terras tot drie uur open
houden", aldus een verbolgen

'aap op de commissievergadering
nidden- en kleinbedrijf tegen voor-
iltter Machielsen. „Je kunt van een
)adplaats geen fluisterdorp maken"
jetoogde hij.

Voorstel
..•Gezien de geluidsoverlast en ande-
rë hinder die in het dorp wordt onder-

vonden op warme zomeravonden op
en in de directe omgeving van enkele
terrassen in het dorp is het college
met een voorstel gekomen om de ter-
rassen per l januari 1986 slechts open
te houden tot 24.00 uur. Bovendien is
het college van mening dat dan ook
niet meer rekening gehouden kan-

VOORSTEL DOOR
ONDERNEMERS

GROND
INGEBOORD

worden met „historische rechten" en
dat alle horecaffers onder één noemer
gebracht dienen te worden. „Alle-
maal dicht om 24.00 uur" is het
standpunt van het college.

Exploitatie
Door het college wordt in het voor-

stel gezegd: „Dat de exploitatie van
de terrassen tegenwoordig echter een
zodanige vorm aanneemt dat door
het tekort aan zitplaatsen, de bezoe-
kers zich in de vorm van een samen-
scholing op de openbare weg ophou-
den en daarmee het verkeer en de
voetgangers hinderen.

Dergelijke omstandigheden lokken
situaties uit waarbij tussen het pu-
bliek van de terrassen en de voorbij-
gangers spanningen ontstaan. Deze
zouden nog meer versterkt worden
na 24.00 uur wanneer men meestal al
wat alcoholhoudende drank tot zich
heeft genomen. Dan is veelal de to-
lerantiegrens verlaagd waardoor de
vrees reëel is dat daaruit vechtpartij-
en ontstaan".

De ondernemers waren het er wel
mee eens dat geen drank geschonken
moet worden aan publiek dat geen
stoel heeft kunnen bemachtigen,
doch dat het wel moeilijk is hier paal
en perk aan te stellen."

In hun ogen is het wel vrij eenvou-
dig paal en perk te stellen aan de ex-
cessen op sommige terrassen. „Dan
neem je de terrasvergunning in, en
dan kan de politie verbaliserend op-
treden". Om alle terrashouders te la-
ten boeten voor de wandaden van de
enkeling dat ging een ieder te ver.

„Juist het gezellig keuvelen op een
zomeravond op een terras, is één van
de charmes van een badplaats", al-
dus raadslid Toonen.

Verweer
Door burgemeester • Machielsen

was juist deze kwestie vroegtijdig op
de agenda gezet, omdat hij in deze
kwestie de mening van de onderne-
mers wilde weten. Zo werd door hem
aangevoerd. Hij leek niet te willen
zwichten voor de argumentatie van
de ondernemers en andere commis-
sieleden.

Van de ter vergadering genoemde

(Advertentie)

Een eenvoudige Sinterklaas-prijsvraag voor jong en oud.
Vind een bekend Sinterklaasliedje en maak kans op de hoofdprijs.
een

BETAMAX VIDEORECORDER
beschikbaar gesteld door:

MOERENBURG
Haltestraat 8;

2e prijs:

DAMES- of
HERENFIETS
beschikbaar gesteld door:

VERSTEEGE
WIELERSPORT
Haltestraat 31. . -

Deze week m hetZandvoorts Nieuwsblad.
Zie pag. 12 , pag. 13 en pag. 14

opheffing van een sluitingsuur zoals
dat al in een dertigtal gemeenten m
Nederland voorkomt, wilde hij voor-
lopig in ieder geval helemaal niets
weten. „U zegt dat het daar goed
gaat, ik kan u met evenveel gemak
een lijst voorleggen van gemeenten
waar juist deze regeling problemen
geeft", repliceerde hij.

Overigens ziet het er naar uit dat
het voorstel van het college tot mis-
lukken is gedoemd. Integendeel, de
ondernemers eisen maatregelen te-
gen de in strijd met de wet handelen-
de vakbroeders en vrijstelling voor
alle horecaffers het terras zo lang
open te laten als gezien vraag en
weersomstandigheden mogelijk is.

(Advertentie)

juweliers en diamaniairs

Zandvoort Amsterdam

Zandvoorts kleinste winkeltje
en tóch volop keus ook voor heel kieskeurige
Sinten (Speciaal voor Sint en Kerst GRATIS

leuk bewerkt sierdoosje)

Beeldige, eigentijdse kreaties in 3 kleuren
goud (of zilver) naast de trend van morgen.

een verrassende kombmatie van geel met wit
Gouden 3-kleur ringen vanaf f 135.-

Vrolijk gekleurde quarts-horloges. ook m
jeans, vanaf f 69 - Schitterende briljanten,

door Jorke verwerkt tol pure juweeltjes
Oorbellen vanaf f 258.- ringen vanaf f 198 -

Wie de plezierige kombmatie van mooi,
modieus en betaalbaar zoekt, komt naar

Jorke en Schaling
Let op onze openingstijden!

U vindt ons m de hal van het Bouwes hotel bij het Casino
Open ma t/m vr van 14 • 17 en 19 - 22 uur.

Zaterdag en zondag van 14 • 23 uur

Er zijn terrassen en terrassen in Zandvoort. Bij enkelen is het al vroeg in de
avond een janboel, bij het overgrote deel is het rustig toeven, al dan niet
met een glas in de hand.
(Archieffoto). '

1,-WATER-
LSTANDENJ

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
27 nov.
28 nov.
29 nov.

HW
02.27
03.06
03.51
04.31
05.04
05.58
06.46
07.30

LW
10.36
11.23
11.55
00.18
00.59
01.37
02.14
02.59

HW
14.46
15.26
16.06
16.49
17.31
18.12
18.58
19.58

LW
22.49
23.35

12.27
13.02
13.44
14.40
15.37

Maanstanden:
donderdag 22 november NM 23.57 uur
Springtij: zaterdag 24 november NAP
+ 128 cm.

Man mishandeld
ZANDVOORT - Een nog onbe-

kende man heeft een 60-jarige Zand-
voorter een paar flinke klappen in
zijn gezicht verkocht toen hij op de
trein stond te wachten. De Zandvoor-
ter stond, toen de inmiddels gewaar-
schuwde politie arriveerde, hevig
bloedend met een scheefgeslagen
neus en een dichtgeslagen linkeroog,
buiten het station te wachten. Vol-
gens het slachtoffer bestond er geen
enkele reden voor de mishandeling.

Na een bezoek aan zijn huisarts werd
de Zandvoorter naar de Mariastich-
ting overgebracht, waar een gebro-
ken neus, een scheurtje in de linker

i oogkas en een aantal bloeduitstortin-
gen werden geconstateerd. De aan-
valler is na het misdrijf het dorp inge-
vlucht.

Automaat
opengebroken

ZANDVOORT - In een café aan
de Burgemeester Engelbertsstraat is
in de nacht van zondag op maandag
een sigarettenautomaat opengebro-
ken. Niet bekend is hoeveel geld en
rookwaren zijn meegenomen. Wel dat
de inbrekers ook ƒ 125.- van de eige-
naresse van de zaak hebben meege-
nomen.

Subsidie voor
coördinator
ouderenwerk

ZANDVOpRT - Blijkens
een mondelinge toezegging
kan de initiatiefgroep Coör-
dinatie Ouderenwerk van de
gemeente Zandvoort een
subsidie van het ministerie
van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC) tege-
moet zien.

Dit betekent dat in 1984 nog
een begin kan worden gemaakt
met het projekt zoals dit het af-
gelopen jaar door de initiatief-
groep is ontwikkeld.

Inmiddels heeft zich al een sol-
licitatiecommissie gevormd
vanuit de initiatiefgroep en de
Stichting Dienstencentra, die de
sollicitaties zullen behandelen
die zijn binnengekomen op een
al eerder verschenen adverten-
tie.

Bovendien is nu ook de tijd ge-
komen om daadwerkelijk te ko-
men tot de vorming van het
plaatselijke platform, als organi-
satorisch onderdeel van de
Stichting Dienstencentra. Een
voorbereidingsbijeenkomst
hiertoe zal worden gehouden op
maandag 3 december in de ex-
positieraimte van de openbare
bibliotheek, Prinsesseweg 34 in
Zandvoort. Belanghebbenden
zullen eerdags een uitnodiging
met een uitgebreide agenda ont-
vangen.

(Advertentie)

2e handskleding
Looiersgracht 38, Amsterdam

Donderdag's van 11 tot 17 uur

Huur 'n tafel voor ƒ 2.,5\J

Tijdelijk 2e tafel gratis
Inl. 020-249038

Nieuw betalingssysteem
wacht op invoering wet

ZANDVOORT - „Het geza-
menlijk innen door de gemeente
van de afvalstoffenheffing en
rioolafvoerrechten in combinatie
met de gasrekening, lijkt mij
vooralsnog een onmogelijkheid".

Dit zegt de heer Th. J. J. Slijkerman
uit Zandvoort, accountant in belas-
tingzaken, die hierbij wijst op het
vonnis van 21 december 1983 van het
Gerechtshof in Arnhem (belastingka-
mer), die heeft uitgesproken dat een
dergelijke wijze van heffen in strijd is
met de wet. Hij preciseert: „Het gaat
hierbij namelijk om belastingen en
de Algemene Wet inzake Rijksbelas-
tingen bepaalt precies aan welke ei-
sen een opgelegde belastingaanslag
moet voldoen. Het „meeliften" zoals
dat dan in het vonnis wordt genoemd
van een openbaar nutsbedrijf, vol-
doet niet aan die eisen".

GEEN APPELS
EN PEREN OP
ÉÉN AANSLAG

Volgens de heer Slijkerman zou het
zelfs mogelijk zijn om als burger aan
het einde van het jaar de aldus volda-
ne (betaalde) maandelijkse bedragen
van het Gasbedrijf terug te vorderen
wegens „onverschuldigd betaald".

„Dit laatste is natuurlijk een grap-
je, maar theoretisch zou het mogelijk
kunnen zijn, en dat zou dan een ver-
rassing zijn voor al die mensen die zo
keurig netjes hun gasrekening maan-
delijks hebben voldaan", legt hij na-
der uit.

Wetgeving
Een belastingformulier moet na-

melijk voldoen aan bepaalde eisen

die door de wet zijn voorgeschreven.
De afvperrechten en afvalstoffenhef-
ting zijn gemeentelijke belastingen,
ze hebben een aanslagnummer en de
geadresseerde heeft het recht om be-
zwaar te maken tegen deze belasting,
die moet ook op het formulier staan
vermeld.

De gasrekening is echter iets totaal
anders. Die heeft het karakter van
een overeenkomst, het gasbedrijf
heeft geleverd en de verbruiker be-
taalt. Het is tot op heden niet moge-
lijk om beide verschuldigde bedra-
gen via een rekening, al dan niet in
maandelijkse termijnen te voldoen.
„In feite wil de gemeente appels en
peren onder een noemer brengen en
laten betalen en dat is niet mogelijk",
aldus deze belastingdeskundige.
„Het uitgedachte systeem is fout".

Nieuwe wet
Door de chef van de afdeling finan- -

cien en belastingen op het raadhuis,
de heer Van den Heuvel, wordt er-
kend dat de belastingdeskundige
volkomen gelijk heeft. Toch ligt de
zaak iets anders. „Het is de bedoeling
dat voor l januari 1985 een nieuwe
wet wordt aangenomen die het ons
mogelijk maakt om via deze wijze
beide bedragen, dus het belastingbe-
drag en dat van een openbaar nuts-
bedrijf te innen Het wachten is nu
alleen nog maai- op de inwerkingtre-
ding van die wet. Wij kunnen wach-
ten tot l februari, wij hebben nog een
maand speling. Mocht die nieuwe
wet niet tijdig worden aangenomen,
dan heeft de heer Slijkerman gelijk,
wij verwachten echter dat voor die
datum alles in kannen en kruiken is,
zodat wij het nieuwe systeem wel
kunnen invoeren", is zijn commen-
taar.

Totdat de nieuwe wet in werking
treedt, kan de gemeente Zandvoort
dus geen gas en gemeentelijke belas-
tingen in maandelijkse termijnen
door de burgers laten betalen.

Zandvoor-üs
Nieuwsblad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts / 18 '5 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres: :

Postcode:

Woonplaats: .*.

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal pur kwartaal ƒ 9.95, halfjaar / 18.25, jaar f 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad \
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Uitgangspunt

Om maarmeteen metdedeurin huis te
vallen: het is niet de bedoeling de
inwoners van Zandvoort voor de toene-
mende collectieve zorgen te laten op-
draaien. Met andere woorden: er zal
geen sprake zijn van extra verhogingen
van de belastingen.

Omdat de inflatie wordt geschat op 3%
gaan de gemeentelijke belastingen dus
met niet meer dan die 3% omhoog.
Met één* opmerkelijke uitzondering: de
reinigingsrechten c.q. de afvalstoffenhef-
fing blijven op hetzelfde niveau als dit
jaar!
Dat is het al eerder voorspelde resultaat
van het feit, dat de kosten van de vuilop-
haaldienst niet zijn gestegen, wat wél het
geval zou zijn geweest als de vroegere
dienstverlening (2x ophalen) gehandhaafd
zou zijn.
De wat mindere service, waaraan de
meesten van u inmiddels wel gewend
zullen zijn, heeft dus inderdaad geleid tot
het beoogde doel.

Het feit dat het gemeentebestuur ondanks
hogere kosten op allerlei gebied de stijging
van andere belastingen kan beperken tot
3% inflatieverhoging, is te danken aan zijn
besluit om de gemeentelijke reserves aan
te spreken. Daaruit zal in 1985 / 1 miljoen
worden geput.
Dat is zo op het oog een vanzelfspreken-
de maatregel. Hij kan echter niet lichtvaar-
dig worden toegepast, omdat ook een
gemeente in onverwachte omstandighe-
den kan komen te verkeren en dan iets
achter de hand moet hebben.

* Niet-inwoners (toeristen) gaan wél meer be-
talen; de toeristenbelasting stijgt met 8%,
omdat ze, in verband met afronding, driejaar
geleden voor het laatst werd verhoogd.

Nieuwe waterprijs
Los van dit alles staat de prijs van het
water, die in de komende tien jaar
geleidelijk zal stijgen.
Waarom?
Omdat een nieuwe, al in werking ge-
treden Waterleidingwet voortaan aan
de productie en levering van water
dusdanige eisen stelt, dat een klein
waterbedrijf als het onze daaraan niet
kan voldoen.

Daarom moesten kleinere gemeenten
zoals Zandvoort, of ze wilden of niet, wel
besluiten om hun waterleidingbedrijven
te laten samengaan in zogenoemde ge-
meenschappelijke regelingen: in ons geval
in de gemeenschappelijke regeling Wa-
terleidingbedrijf Zuid Kennemerland.

Vergeleken bij die van de andere regioge-
meenten waren de waterprijzen van Zand-
voort tot nog toe aan de lage kant.
Voortaan moet in de regio echtereen prijs
gelden. Vandaar dat de prijs van het water
in Zandvoort geleidelijk aan wordt opge-
trokken.

Natuurlijk is hiertegen bezwaar gemaakt.
De betreffende mensen moeten echter
bedenken, dat, als Zandvoort zijn eigen
kleine waterbedrijf aan de nieuwe wette-
lijke normen zou hebben aangepast, de
prijs van het water óók zou zijn gestegen
en zelfs heel wat drastischer!

Begin volgend jaar - waarschijnlijk in
februari - krijgt u de eerste waternota met
de nieuwe prijs. Die waternota vormt een
combinatie met die van het gas, de
afvalstoffen en de rioolrechten.
De gemeente biedt u door middel van
deze maandelijkse nota de mogelijkheid
om gespreid, dus twaalf maal per jaar, te
betalen. Dan loopt het bedrag niet zo
hoog op*.
Aan het eind van het jaar volgt de defini-
tieve afrekening, waarbij u mogelijk zelfs
geld terugkrijgt.

*Voorheen gold voor de afvalstoffenheffing
en het rioolafvoerrecht een betalingstermijn
van 4 maanden.

november 1984

"...DE BURGER
ZOVEEL MOGELIJK
BEHOEDEN VOOR
LASTEN
VERZWARING...

Elk najaar ligt op het ge-
meentehuis een stapel stuk-
ken voor u ter inzage, waar-
in al het wel en wee van de
gemeente Zandvoort be-
schreven staat de Gemeen-
tebegroting 1985 met de
bijbehorende documenten.

Op het eerste gezicht dreigt
het wee te overheersen,
getuige de openingszin van
de (de cijfers verklarende)
Nota van aanbieding: "Als
gevolg van het bezuini-
gingsbeleid van de ryks-
overheid staan de financiën
der gemeenten nog steeds
onder zware druk".
Dat feit stelt ook het ge-
meentebestuur van Zand-
voort opnieuw voor de taak
om van de nood een deugd
te maken. .

Hier leest u hoe het zich
voorstelt dat te doen. En
natuurlijk zijn er ook pret-
tige zaken te melden.

Daddy smokes a pipe
Officieel zullen er binnenkort geen
kleuters meer bestaan, althans niet in
het onderwijs.
Het kleuter- en lager onderwijs zullen
namelijk per 1 augustus 1985 samen-
smelten tot het nieuwe basisonder-
wijs: het niet klassikaal, ononderbroken
ontwikkelingsproces, waarin de leerling
centraal staat

Na de paarsgewijze koppeling van kleuter-
en lagere scholen zal Zandvoort zeven
basisscholen tellen: drie openbare en vier
bijzondere.
Door de toenemende vergrijzing van het
dorp - ook daarom moet Zandvoort bou-
wen! - zullen de scholen in tegenstelling
tot veel scholen elders in het land worden
bevolkt door minder leerlingen dan tot nu
toe.
In het kader van deze publicatie is het niet
mogelijk in te gaan op de vele veranderin-
gen die het nieuwe schooltype met zich
meebrengt, met name voorde huisvesting;
de financiële verhouding tussen rijk, ge-
meente en schoolbesturen; het vakonder-
wijs e.d. Te zijner tijd hoort u er meer van.

Wél aardig om vast te vermelden is dat het
in de bedoeling ligt om per 1 augustus
1986 als verplicht vak het Engels in te
voeren. Op vrijwillige basis is dat zelfs al
per 1 augustus 1985 mogelijk.
Papa fume la pipe maakt dus plaats voor
daddy smokes a pipe.

Bosplan

Voor de duinen ten noorden van de
Keesomstraat ligt al sinds 1974 een
bebossingsplan gereed.

Als zo vaak vormen de financiën het
knelpunt. Onlangs heeft de gemeente
echter een aanvraag ingediend voor een
subsidie in het kader van de Beschikking
Bijdragen werkgelegenheid in de bosbouw
1984-1985. Als ze dat subsidie inderdaad
zou krijgen, zou dat niet minder dan 90%
van de kosten schelen.
Afwachten dus.

Behandeling van de begroting op maan-
dag en dinsdag 26 en 27 november, om
20 uur.
Daar moet u bij zijn!

Wonen of racen? Of beide?

Wonen of racen, dat lijkt voor met
name de provincie de vraag, als het
gaat om herhaalde verzoeken van de
gemeente om toestemming voor haar
bouwplannen tussen het oude dorp en
Zandvoort-noord (Sterre der Zee, Van
Lennepweg, de Schelp etc.).
De gemeente beschouwt de eenmaal
per jaar verreden Grand Prix als een
bijzondere bedrijfsomstandigheid, die daar-
door geen sta-in-de-weg vormt voor de
voorgenomen woningbouw. Vooralsnog
beschouwt de provincie de Grand Prix
nfet als zodanig, met het gevolg dat er op
dit moment voor de honderden woning-
zoekenden weinig hoop lijkt te zijn op een
huis in Zandvoort.

De gesprekken tussen rijk, provincie en
gemeente zijn echter nog niet afgerond.
Reden waarom het gemeentebestuur ver-
wacht toch tot een bevredigende over-
eenstemming te zullen komen.
Ook over de bouw in "de Zuid" is het
laatste woord nog niet gezegd. Uitgangs-
punt is dat de duinen daarzoveel mogelijk
worden beschermd. Er zullen dan ook
zeker geen flatgebouwen verrijzen.

Schonere straten
De meeste inwoners en bezoekers van
Zandvoort zijn het erover eens dat de
straten schoner moeten; dus minder
zwerfvuil en minder hondenpoep. In
het vertrouwen dat u daaraan het uwe
doet, doet de gemeente het hare.

Bij wijze van proef rijdt sinds enige tijd tot
in de nauwste straten een gehuurd veeg-
wagentje van gering formaat, dat in de
kleinste hoekjes kan komen. Leidt die
nieuwe veegmethode tot een zichtbaar
resultaat, dan zal de gemeente overwegen
om dit soort wagentjes permanent in te
zetten.

Onnodig te zeggen dat deze maatregel
zonderde medewerking van de bevolking
gedoemd zal zijn te mislukken.

Dus hondenbezitters: wen uw dier aan het
gebruik van de goot. En alle andere Zand-
voorters: gebruik de papierbakken. Alstu-
blieft!

De computer helpt
Nieuwe maatregelen als hierboven
omschreven leiden meestal tot hogere
kosten.
Om die kosten te drukken en zodoende
de bevolking te vrijwaren van hogere
gemeentelijke belastingen, is de ge-
meente bezig met het automatiseren
van de gemeentesecretarie.
Die automatisering is vooral nodig om het
hoofd te kunnen bieden aan de toene-
mende hoeveelheid werk op het gemeen-
tehuis. In vroeger tijden zouden daartoe
rneer mensen worden aangetrokken, maar
zoals u weet laten de bezuinigingsmaat-
regelen van de overheid dat niet meer toe.

Voor de bevolking heeft de automatisering
van bijvoorbeeld de bevolkings-, definan-
ciële en/of de uitkeringsadministratie grote
voordelen. Op het moment dat ze nodig
zijn rollen uw gegevens snel en foutloos
uit de computer: de wachttijden worden
korter, vergissingen behoren tot de uit-
zonderingen.

Ook indirect heeft de automatisering
voordelen voor de bevolking van Zand-
voort.
De rekeningcijfers - in verband met de
begroting die aan al het gemeentelijk
doen en laten ten grondslag ligt- zullen in
de toekomst sneller beschikbaar zijn, zo-
dat de gemeenterekening veel meer dan
nu het geval is als een beleidsinstrument
kan worden aangemerkt.

Gevolg: een slagvaardiger beleid. Want
hoe recenter de cijfers, des te beter kan
het gemeentebestuur daarop inspelen.

Belastingen en tarieven
Afvalstoffenheffing

Reinigingsrechten:
2 bergingseenheden of 1 rolemmer
1 rolemmer voor bedrijven
per 100 kg af te leveren aan vuillaadstation

Rioolafvoerrechten
Hondenbelasting:

eerste hond
tweede hond
honden boven het aantal van twee

Toeristenbelasting per overnachting
Forfaitaire (= vaste) tarieven toeristenbelasting.

Onroerend goedbelastingen
Legestarieven
Precariorechten
Grafrechten
Woonforensenbelasting

1984
/ 132,-

f 132,-
f 280,-
( 7,30
/ 100,-

f 71,-
/ 135,-
f 270,-
f 0,55

1985
f 1 32,-

f 1 32,-
f 280,-
f 8,60
f 103-

f 73,-
f 139,-
f 278-

f 0,60
8% verhoging t.o.v. 1984

3% verhoging t.o.v. 1984

GEMEENTE
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Wegens het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd van de huidige funktionaris,
zoeken wij een

HOOFDKEURMEESTER ROZEN CM/V)

AALSMEER

De VBA is een belangrijke
schakel in het afzetgebeuren
van sierteeltprodukten.

In het 33 ha grote hallen-
komplex verwisselt een
belangrijk aandeel van de
Nederlandse snijbloemen-,
kamerplanten-, en tuinplanten-
produktie van eigenaar.

De VBA is een modern bedrijf,
dat goede arbeidsvoorwaarden
kent.
Het aantal personeelsleden
is ca. 1000.

DEFUNKTIE
• Geeft leiding aan keurmeesters en

transportpersoneel, circa 10 man.
• Ziet toe op een juiste hantering van

kwaliteitsnormen en aanvoervoor-
schriften.

• Behandelt klachten en claims, zowel
van aanvoerders als handelaren, voor
zover deze betrekking hebben op
kwaliteit enlsortering.

• Bezoekt produktie- en veredelings-
bedrijven en neemt kennis van nieuwe
ontwikkelingen.

FUNKTIE-EISEN
• Opleiding MTuS bloementeelt. Nadere

specialisatie in rozen is noodzakelijk.
• Goede kpntaktuele vaardigheden.
• Ervaring in het verdelen of telen van

rozen strekt tot aanbeveling.
• Leeftijd vanaf 25 jaar.

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
Nadere inlichtingen kunt U vragen aan de
heer R. van Keulen, sektorpersoneelschef,
telefoon: 02977 - 34567, toestel 1302.

Uw schriftelijke sollicitatie, met uitvoerig
curriculum yitae, richt U aan "Verenigde
Bloemenveilingen Aalsmeer" B.A.,
t.a.v. de heer R. van Keulen,
Postbus 1000.1430 BA AALSMEER.

Een psychologische onderzeoek behoort
tot de selektieprocedure.

DANSEN LEREN
NIÉUWE étlJL

Privé of kleine clubs i
(ten minste5pers,\ f :;;;;;;

PRIJS PP AAN VRAAG ;

DANSLERAAR LAURENS
Boulevard Barnaart 8-10 ï '

Teil 02507 -1431)1 ',.!• 1;43 64;/1 85 58i

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

HEERLIJKE

SPEKULAASBROKKEN
bij:

R. v. d. WERFF
Tolweg 6-Tel. 1 5001

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

TIMMER- en
ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Telefoon 1 85 60

• RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN
• SCHROOTJESPLAFONDS
• SCHUIFPUIEN
• DAKPANNEN EN VERWIJDEREN

OUDEANTENNES
• ALLE ANDERE TIMMERWERKEN

Uw foto's verdienen de
IWij laten uw negatieven

uitsluitend ontwikkelen in
het eigen Kodak laboratorium.

2Wij garanderen een
perfecte kleurweergave op

uw Kodak Select Prints.

3 U betaalt alleen de Kodak
Select Prints die aan onze

hoge kwaliteitseisen voldoen.

4De Kodak Select Prints
komen niet alleen door de

geavanceerde computer -
technieken tot stand, maar
worden ook nog gecontroleerd
door Kodak experts.

Kodak Select is alleen verkrijgbaar by
de fotovakhandel met dit embleem.

Kodak Select

Vraag

Kerkstraat 31 - Zandvoort
Deelnemer zegelaktie.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Zandvoorts
Nieuwsblad

WD-Kamerleden
ondernemen actie om
circuit te behouden

{2l|̂ i==;£5i rSSr-SSSJ- Illli™i== |Ë?Ï£' |Ecn extra klontje graag

HET „GROTE" NIEUWS
EN HET NÏEUWS VMLOM DE HOEK!

NU SAMEN VOOR
VERKRIJGBAAR BIJ AL ONZE VERKOOPADRESSEN

U hoeft het dorp niet uit ...
* In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven. _, \
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
»HAUTE CUISINE«

in het centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs * Nouveautés ' Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten. l Expres»
Kerkplein 8- 2042 JH Zandvoort

Beide kerstdagen geopend.
^̂  KERSTMENU a ƒ 87.50 p.p.

jan koster
bouw- en
aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
tel. 02507-120 13

Ifdo bromet mode

ALLÉÉN GEVESTIGD
inde

HALTESTRAAT

18
Zandvoort - Tel. 02507 -1 78 78

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 38 12 /1 25 18

Deskundig advies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

BLANC DE BLANC
WITTE WIJN

KANS
OP EEN VAN DE 80

BÏTiCOTES DU RHONE
RODE WIJN

GEEN WIS
METALS HOOFDPRIJZEN

én verder tien tal7en kaas/wijnmanden.
(haal deelname formulier bij de kassa).

M ONZE
SUPERMARKT
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Dit komt élk®
©n is het
verdiend! stevig ontbijt >

van Nutricia -^
BAMBIX
GRAAN-
VLOKKEN
pak 225 gram

PEIJNENBURG BROOD
Elke nacht vers gebakken
gesneden en verpakt.
Betaal niet meer!

met echte honing
bereid, een begrip
voor kwaliteit!

1007. STEARINE
Walmt niet, druipt niet,
brandt mooi, blijft mooi
Elke kaars brandt ca.
9 uur, ca. 25 cm lang.

Snor : GOUDA'S GLORIE
pikante kruiden j MARGARINE

doosje
125 gram

: pakje
: 250 gr.

Even in de oven...
nóg tafckordst!

HET IS NU DE TIJD
Eet eens wat anders! met echte room boter bereid

en gevuld met prima kwaliteit
banketspijs. Verpakt in fraaie
doos. PER STUK 400 GRAM

KOM 'A
MAAR <'

HALEN rS

CALIFORNIA
''ERWTENSOEP

luit ik wel
snert van
LITERBLIK

^T PRIMEUR 1984 ^
^~de enige wijn die u jong^J
••- moet drinken -^:HAK Hollsndsffl

-BRUINE Es

-BOWEi^
r pot 720 ml

(zolang de voorraad strekt)

NIEUWJAARSKAARTEN
allerlei soorten

en uitvoeringen.
Mapje a 5 stuks klein

formaat met enveloppen
óf mapje a 3 stuks groot
formaat met enveloppen,

maar ook:
mapje a 8 kaarten

zonder enveloppen.
voor een kop
lekkere warme of
koude chocolade-
drank

uit onze WAS
EN SCHOON MAAKHOEK

ALLES
ÉÉN
PRIJS

ANDRELON
CRÈME-
SPOELING
grote fles
500 ml

,
JJKTf

KOP en SCHOTELS
porselein of aarde-
werk, in hoge of

lage modellen. KRISTALWAS-
VERZACHTER
nog fijner geparfumeerd

BUTTERFLY BROEK-
LUIERS

met solide hechtstripZOLANG DE
SS- VOORRAAD STREKT:LUXE

2AKAGENDA 1985
handig formaat, past in

uw handtas of binnenzak.
Omslag in

voor peuters van 10 kilo
en zwaarder, pak 10 stuks

WC-EEND
reinigt en ontkalkt snel,
werkt direkt onder de rand
FLES 750 ML
LET OP BIJ ONS:

voor baby's van 5 t/m 10
kilo, pak 12 stuks

&<=*<*#&

'
&̂'

NU EXTRA VOORDELIG

JORDAN
AFWASBORSTEL
ook geschikt voor
glaswerk en kleine
kopjes!
GEEN>3Ö'MAAR:van Nutricia

CHOCOMEL
LIGHT
een halfvolle
chocolademelk
met een volle
smaak, met
druivesuiker
voor nog meer ?V
energie. \
LITERFLES \

P >;̂ ^^^pi ^S,
•>?- V^^^^^W ̂§? töüz&m* ^ STERREBEELDENDROP O LA

SCHEPKLAAR IJS
zo uit de diepvries

te lepelen
=T- LITER-

BAK

F '̂jC*-

ÜJa-

^ftfr*.

SMITH'S
HAMKA'S
met ham- en
kaassmaak,
zakje 40 gr.

fe^">

BEST BIER
in handig
formaat
(geen
statiegeld)

Kerstkaarten

D R U K K E R IJ

Van Petegem bv
Kerkpad 6 - Tel. 12793 — Zandvoort

OLIEBOLLEN
2.50

APPELBOLLEN
50 cent per stuk
Boulevard Barman 8-20,

Zandvoort;
Bloemenriaal aan Zee -

Tel. 02507 -143 01

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507- 188 12 / 1 57 05

PIANO VALS,
STUK Of VUIL?:

BEL
01880-18216

3e stem beurt
30.-

Ik kom overal.

TE HUUR: '
gemeub. kamer

Tel. 1 60 33, na 19.00 uur
tel. 1 51 82

Ganter met
deAKTIV-zooI!

Beleef het nieuwe
loopgevoel: Comfortabel
én aktivcrend tegelijk.

flanberg

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN

0<* voor lUin« •(!
O'OII tn imtUi «n
bftdt vo«lin,

.
Aimliroim-w.
W. IJ41SJ. IJ9«S

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK-

INSTRUMENTEN,
GELUIDS

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

KERSTMIS
1984

Ga gezellig uiteten in

DirckDirckz
HILLEGOM

Beide kerstdagen serveren
wij om 14.30 uur

FAMILIE
KERSTLUNCH

(4- gangen)

...f 4750 P P

voor de kinderen tot
12 jaar is er een speciaal

KINDERMENU
...f27.50 P P

Programma:
13.00 uur ontvangst; voor

de ouders met kopje koffie
en kerstkrans én gratis

toegang tot de KERST-
FLORA -tentoonstelling.
Voor de kinderen is er een

voorstelling van
MARION WARDENAAR'S

KINDERTHEATER
met een glaasje limonade

tijdens de pauze.

DE KERSTMAN
is er ôôk en hij deelt

SURPRISES uit aan de
kinderen.

Vanaf 19.00 uur serveren
wij in ons feestelijk

versierde restaurant een

(5- gangen)

KERSTDINER
...f 52.50 P P.

met muzikale omlijsting
door organist/pianist.

Houdt u van een dansje
dan kunt u vanaf 18.30
uur deelnemen aan het

GALA
KERSTDINER

DANSANT
(6-gangen)

met optreden van
DONNA LYNTON en
Kwartet JERRYJOX

...f69.50 P.P.
of

I

l

me
h
ei
ai
ei

U zit aan aan het

BUFFET
DANSANT

in onze feestelijke Luna-
zaal waar allerlei lekkers
(warm én koud) voor u

staat uitgestald.

...f57.50 P.P.

Voor informatie
telefoon 02520 - 15347

Elk jaar opnieuw i', er upel
belangstelling voor onze
kerstmenu's, reserveer
daarom tijdig, het zou

jammer zijn als wij
u moeten teleurstellen.

restaurant

DirckDirckz
Vosselaan 15, HILLEGOM

(langs de snelweg Haarlem •
Hillegom).
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edrieglijk lijkt de rust in
een winterse badplaats. Plan-
nen en plannetjes worden uit-
gebroed terwijl de toeristen
nog op zich laten wachten.
Want om de toeristen gaat
het, niet alleen in het grote re-
creatiepark bij zijn zon- en
waterparadijs, maar ook bij
het handhaven van de terras-
sen op een mooie zomer-
avond/nacht en de inbreng
van de ondernemers in het
uitvoeren van de bestuurlijke
aantekeningen.
• Bedrieglijk waarschijnlijk
ook even de adempauze in de
politiek zo vlak voor de begro-
tingsvergadering van aan-
staande maandag en dins-
dagavnnti. . .
• Tobber is er onrustig van:
„Ik heb van politiek nooit iets
begrepen, ik ben maar een
straatkat zonder vaste woon-
of verblijfplaats. Dus kan ik
ook nooit stemmen. Ik heb al-
leen verstand van straatspel-
letjes, zoals straatvoetbal. Ik
weet alleen als je in het penal-
tygebied altijd om je heen
trapt dat je dan niet moet
schreeuwen als je een gevoeli-
ge trap tegen je scheenbeen
krijgt".
• „Verder heb ik mij laten
vertellen dat alles direkt
wordt opgelost als er druk
wordt uitgeoefend vanuit
Zandvoort op bepaalde frak-
ties bij Gedeputeerde Staten.
Dan gaan ze overstag wordt
er gezegd, maar wie nu op wie
druk moet uitoefenen, ja dat
ben ik vergeten hoor, dat zul-
len ze allemaal zelf wel weten.
• Bovendien ben ik doodmoe,
want ik heb nu nachten liggen
waken voor de loodsen waar
de strandpaviljoens liggen
opgeslagen, want daar wordt
ingebroken en dan moet er
toch iemand waakzaam zijn.
Strandpaviljoens daar woon
ik in dus daar moet je zuinig
op zijn, net zo zuinig als op
een gezellig terras, daar moet
je wat voor overhebben, ten-
minste dat. vind ik. Je pakt ge-
woon zo'n raddraaier bij de
oren en zegt „Hup jij mag niet
meer meedoen! Toen ik in een
grijs verleden nog 's naar
school ging, kregen wij op za-
terdagmorgen altijd voorle-
zen. Was er één -vervelend
kind dan werd dat niet de
klas uitgestuurd, nee dan kre-
gen wij allemaal „tafels" en
daar baalde ik zo van hè,
geen voorlezen en tafels op-
dreunen.
• Nou kan ik mij vergissen,
maar ik heb altijd gedacht
dat die meester toch al een he-
kel had aan voorlezen, en als
ik nou al die plannen hoor hè
dan denk ik stilletjes, (stil-
letjes dus niet over praten)
zouden ze soms ook een hekel
hebben aan terrasjes???
• Ja want als je er een stil
dorp van wil maken, dan
moet je wel fluisteren, heel
zachtjes zodat niemand het
hoort.

Daarom ga ik nu zachtjes
weg, even fluisterend informe-
ren of het waar is dat ik een
andere buurman krijg op het
strand de komende zomer,

Dit was het dan, de krant is
klaar, voetjes op tafel, tot vol-
gende week.

Twee gulden tafel in casino verdwijnt
ZANDVOORT - De „twee gul-

den"-tafel in de casino's in Sche-
veningen, Zandvoort en Valken-
burg, gaan verdwijnen. Voorlo-
pig kan men nog in de middagu-
ren, van 14.00-18.00 uur aan deze
tafels een gokje wagen met een
inzet van twee gulden, na 's
avonds zes uur moet men vijf gul-
den inzetten.

Momenteel geldt dus een „aan-
loopperiode" om het publiek met
de hogere inzet vertrouwd te ma-
k'en. Na verloop van tijd zal de
mogelijkheid om in de middagu-
ren aan de „twee gulden"-tafel
ook verdwijnen.

De reden hiervan is, volgens de
heer Bergmans van de Nationale
Stichting Casinospelen, verlies.

„Acht jaar geleden, bij de opening
van het casino in Zandvoort, zijn wij
begonnen met die „twee gulden"-ta-
fels, de prijzen zijn nimmer verhoogd.
Wel hoger werden de kosten van het
personeel (vier man per tafel) en de
exploitatie (energie). Deze tafels zijn
niet rendabel meer, en wanneer iets
in een bedrijf geld kost, dan moet je
veranderingen in voeren", aldus
voorlichter Bergmans. Het blijkt dat'
de verdwijning van deze „twee gul-
den" tafels ook te maken heeft met
de invoering in de toekomst van
speelautomaten. „Wij verwachten
dat deze wet in het begin van 1985
door de Kamer zal worden goedge-
keurd. Wij zouden dan in de tweede
helft van 1985 kunnen beginnen met
de invoering van een ruimte voor de
automaten. Hier kan men dan weer
met kleine inzetten terecht", aldus
de zegsman van de Nationale Stich-
ting Casinospelen.

Overigens heeft men nog niet be-
slist waar men in Zandvoort een der-
gelijke hal wil realiseren. De ruimte
die momenteel wordt gebruikt voor
de opleiding van het personeel, heeft
men hard nodig, ook al omdat in de
naaste toekomst een beslissing zal

„Fenomeen toeristenbelastini
staat nu op losse
worden genomen over de plaats waar
het vierde casino zal komen.

Overigens wordt vandaag door de
Stichting Nationale Casinospelen
een persconferentie in Utrecht ge-
houden waar de diverse locaties van
het vierde casino, en de mening van
de directie hierover bekend zullen
stel. Ons streven is erop gericht in de
nieuwe Gemeentewet duidelijkheid
te krijgen over het heffen van deze
belasting. Er moeten stringente re-
gels, of zo u wilt, omschrijvingen ko~-
men. Nu is het allemaal veel te vaag
gezegd. In dat artikel willen wij
klaarheid, zodat iedereen duidelijk
weet waar hij aan toe is. Dat de toe-
rist ook voor dagrecreatie moet beta-
len, dat is wél ons streven",
worden gemaakt.

Toeristenbelasting
In het jaar 1985 zal de toeristenbe-

lasting voor het casino in Zandvoort
niet worden verhoogd. Wél wordt
overwogen om het per l januari 1986
wettelijk mogelijk te maken. Een re-
creatiebelasting waarin ook de dag-
toerist een aandeel zal moeten beta-
len.

De heer Bergmans van de Stich-
ting Casino Spelen, zegt hierover:
„Sinds de mensen van de rondvaart-
boten in Amsterdam het proces ge-
wonnen hebben en dus gebleken is
dat zij ten onrechte toeristenbelas-
ting hebben betaald, is het fenomeen
„toenstenbelasting" in veel gemeen-

ten op losse schroeven komen te
staan. De Gemeente Amsterdam
moet in ieder geval een fors bedrag
terugbetalen. Momenteel wordt on-
derzocht in hoeverre wij ook toeris-
tenbelasting verschuldigd zijn. Er
wordt door ons niet gedacht aan een
proces, maar er is wel overleg ge-
weest met de gemeente. Wij verwach-
ten dat wij in de toekomst wel zullen
bijdragen maar het zal onder een an-
dere noemer moeten geschieden."

Gemeente
Door de chef van de afdeling finan-

cien de heer Van den Heuvel wordt
bevestigd dat er overleg geweest is
met het casino. „Wij hebben een ge-
sprek gehad over de vraag op welke
juridische gronden wij toeristenbe-
lasting hebben geïnd.

Die juridische
gronden zijn juist. Momenteel wordt
door de Commissie Christiaanse
overleg gepleegd. Bij het ingaan van
de nieuwe gemeentewet in 1986 zal
waarschijnlijk de toeristen en woon-
forensenbelasting verdwijnen. Dat
wordt momenteel herzien. Wij stre-
ven er naar om op l januari 1986 een
recreatiebelasting te heffen. Niet al-
leen voor nachtverblijf, maar ook
voor dagverblijf, dus dagrecreatie.
Van ons ligt nog steeds op Binnen-
landse Zaken ons voorstel voor dag-
verblijf-toeristenbelasting. Men wil
daar niet aan in Den Haag, doch wij

Geen toeristenbelasting meer van de casinobezuekcrs. Wel wordt overwogen om het
wettelijk mogelijk te maken een recrcatiebclasting te heffen met iiiRdiig van l januari
1986.

vinden het nog steeds een goed voor-
stel. Ons streven is erop gericht m de
nieuwe Gemeentewet duidelijkheid
te krijgen over het heffen van deze
belasting. Er moeten stringente re-
gels, of zo u wilt, omschrijvingen ko-

men Nu is het allemaal veel te vaag
gezegd. In dat artikel willen wij
klaarheid, zodat iedereen duidelijk
weet waar hij aan toe is. Dat de toe-
rist ook voor dagrecreatie moet beta-
len, dat is wel ons streven".

(Advertentie)

modi»
nu ook hét adres

voor modische lingerie
en badkamermode . . .

#
Vassarette

Aubade
Simone Pérèle
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La Perla

*Tal van leuke ideeën
om te geven of te krijgen.

Anouk Mode
Zandvoort, Thorbeckestr. 11,

Tel. 02507-17097
(tegenover Casino)

in immuun minimi iiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kostbare juwelen
gestolen

ZANDVOORT - Sieraden ter
waarde van ongeveer ƒ50.000.- zijn
vorige week uit het huis van een 47-
jange Zandvoorter gestolen. De man
kwam pas een dag later tot de ont-
dekkmg dat men in zijn huis had in-
gebrpken en de juwelen, die voorna-
melijk uit zilver en goud waren ge-
maakt, weg waren. De inbrekers zijn
de woning Linnengekomen door ga-
ten te zagen m een zijdeur ter hoogte
van de afsluiting. De politie stelt een
onderzoek in.
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WATER-ZONPARADIJS

1 Strandpaviljoen
2 Passage op niveau* j
3 Zalen
t> Peuterspeelzaal,

hobbyruimten
5 Golfslagbad
6 Peuterbad

7 Waterglijbaan

8 Restaurant
9 Discotheek
10 Bar
11 Winkel
12 Wasserette
13 Kleed-en doucheruimte

IA Warmwaterbad - buitenbad
15 Sauna - solarium

16 Hoofdgebouw
17 Kindercrossbaan
18 Stal plaats crossfietsen

19 Zaalruimte

20 Atraktiepunt

Plannen recreatieproject
enthousiast ontvangen

ZANDVOORT — Het vorige week woensdagavond in een openba-
re vergadering van de commissie AZ/RO gepresenteerde Recreatie-
project Duinpark, met daarin een water- en zonparadijs is door alle
fracties van de gemeenteraad met enthousiasme ontvangen. Het the-
ma van het recreatiepark in Zandvoort is ontspanning vinden rond-
om bepaalde thema's. Aktief ontspannen, want alle thema's hebben
betrekking op sportief bezig zijn, zoals tennis, surfen, veldsport, zaal-
sport, zwemmen en trimmen. Themarecreatie voor hen die voor kor-
te of langere tijd een huisje of appartement hebben gereserveerd in
het duinpark, maar ook voor de inwoners van Zandvoort, wanneer
bijvoorbeeld de sporthal verplaatst zal worden. Het park omvat re-
creatieve accommodaties en vakantiewoningen.

Aldus de woordvoerder van MA-
BON, de heer De Lint, dochteronder-
neming van de Hollandse Beton
Groep BV die in nauw overleg met
Van Hezik Partners BV, de stede-
bouwkundigen van Zandvoort, ver-
antwoordelijk is voor het nu ontwik-
kelde plan.

Kosten
De kosten van het gehele project

zullen ongeveer 65 a 70 miljoen be-
dragen, een investering die er dan
ook voor moet zorgen dat de toeris-
ten winter en zomer naar Zandvoort
zullen komen. Wanneer dit gebeurt,
zal het inwonertal van de badplaats
met gemiddeld tweeduizend toene-
men.

Financiers die iets in het project
zien, moeten nog gevonden worden.
De bedoeling van de presentatie was
het peilen van de meningen van de
raadsleden en andere betrokkenen
en belanghebbenden.

Zo hadden diverse groeperingen
een uitnodiging ontvangen, niet al-

Het middelpunt moet worden het
water- en zonparadijs, geprojecteerd
op de open plek tussen Trompstraat
en De Ruijterstraat.

leen directie en medewerkers van
zwembad De Duinpan, dat het „bui-
tengebeuren" in de toekomst zal
moeten inleveren, maar ook de
vakantiegangers die nu al vele jaren
doorbrengen op het caravanterrein
De Zeereep. Ook dit zal in de toe-
komst moeten verdwijnen, evenals
de kabelloods en garage Strijder.

,GOD ZEGENE
DE GREEP"

Het middelpunt van het hele projet
zal zijn het water- en zonparadijs
waar je het hele jaar in je badpak
kunt rondlopen, aldus de heer de
Lint.

Een accommodatie met subtropi-
sche temperaturen met golfslagbad,
peuterbad, waterglijbaan, restau-
rant, discotheek, bar, winkel, wasse-
rette, kleed- en doucheruimten, een
warmwater buitenbad, sauna, sola-
num, kmdercrossbaan en conferen-
tieruimten.

Dit water- en zonparadijs fungeert
als blikvanger aan de kop van de Van
Lennepweg met een passage over de
boulevard naar het strand voor de
surfers.

Belangrijk m het gehele project
zijn de hoogteverschillen, die extra
aandacht zullen krijgen door het op-
werpen van kunstmatige duinen,
waardoor voor de vakantiegangers
bij een harde zeewind toch genoeg
beschutting ontstaat. Veel wordt ver-
wacht van toekomstige „tenmskam-
pen" waar men onder leiding van
deskundige trainers gedurende de
vakantie tennisles ontvangt Voor
wedstrijden is een centrecourt ge-
pland.

Bungalows
In het gehele project zijn 550 bun-

galows gepland, van een vrij eenvou-
dige opzet, evenals een flatgebouw
bovenop het water- en zonparadijs.
De bungalows liggen allen met bal-
con aan de zonzijde. Door het duin-
park zelf zou een kunstmatig nviertie

kunnen lopen, dat er tevens voor zal
moeten zorgen dat het jonge groen(
ook wortel schiet. Op het door bun-
galows omzoomde terrein komen ver-
der basketball- en volleybalvelden en
een jeue de boulesbaan.

Volgens de projectontwikkelaar
zullen de toeristen niet alleen hun
geld uitgeven in het park zelf, maar
zal het gehele project een enorm uit-
stralmgseffect hebben op het dorp
zelf. Bij een hoge jaarbezetting zou
het zeker geld in het laatje van veel
Zandvoortse bedrijven brengen.

Toekomst
De recactie van de raadsleden op

het plan was zonder uitzondering
gunstig, de lof, de projectontwikke-
laar en de stedebouwkundige en het
college toegezwaaid, varieerde van
,,Op de ingeslagen weg voortgaan"
(Toonen) tot „Zo snel en energiek
mogelijk aanpakken" (Gielen) en
„God zegene de greep" (Jan Termes).

Nu het licht voor het plan door de
raad op groen is gezet, zal burge-
meester Machielsen opdracht geven
binnen zes maanden te komen met
een voorstudie waarna de vele proce-
dures, niet in het minst de RO, kun-
nen worden gestart.

De gemeente zelf zal ook hier en
daar moeten gaan sleutelen want
niet alleen moet er een plaats gevon-
den worden voor het caravanterrein
De Zeereep, ook garage Slijter moet
verhuizen en waar laat men de
strandtenthuisjes die liggen opgesla-
gen in de kabelloods, om maar enkele
te noemen. Verplaatsing van de
sporthal en verandering van het
zwembad lijken ook pijnlijke ekstero-
gen in het fraaie plan.

ONDERNEMERS DRAGEN STEENTJE BIJ

Bij uitwerken structuurplan
kunnen wij onze inbreng hebben

ZANDVOORT - De onderne-
mers van Zandvoort zijn van
plan om mee te denken en bijdra-
gen te leveren aan de uitwerking
van de bestuurlijke aantekenin-
gen zoals die door het gemeente-
bestuur zijn vervat onder de noe-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, tel. 020-
451515, postbus 51, Amstelveen.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
/ 18.25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
Voor poslabonnementen gelden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort, lel. 02507-17166. Postbus 26.
2040 AA Zandvoort Openingsuren:
maandag van 1300-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00. uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12 00 en 13 00-17 00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Losse verkoop: deze krant is verkrijg-
baar m Zandvoort bi). Jacquehne, Halte-
straat 22. Goedhart, Kerkstraat *10; de
Spar, Celsiusstraat 192; T. Goosens,
Pasteurstraat 2; sig. mag. de Krocht,
Grote Krocht 17: Lissenberg, Halte-
straat 9; AKO, Kerkplein 3; kantoor
Weekmedia, Gasthuisplein 12

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niel hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 en 12.00 uur.
Rodacli*: Oick Piet (chef), Margreet
Ales.

mer „uitwerking structuurplan
Zandvoort".

Deze verrassende inbreng bleek op
de commissievergadering midden- en
kleinbedrijf, waar voorzitter Moeren-
burg van de Federatie Handelsver-
eniging Hanze een concept-plan van
Bureau TERP aan de voorzitter over-
handigde.

„Na jaren gevraagd te hebben wat
het beleid van het gemeentebestuur
is ten aanzien van de functie van
Zandvoort als toeristenplaats, en tot
antwoord gekregen te hebben „Mijne
heren, kom zelf ook eens met ideeën
en suggesties" kunnen wij vandaag
melden dat wij die inderdaad heb-
ben", meldde hij. „Onze inbreng
moet niet gezien worden als een zelf-
standig plannetje maar meer als een
aanvulling bij het uitvoeren van de
aantekeningen.,

Het is namelijk noodzakelijk dat
het toeristisch product Zandvoort
ook aansluit op ontwikkelingen in de
toeristische markt die voortvloeien
uit economische en maatschappelij-
ke veranderingen. Met de structuur-
schets, of liever de aantekeningen in
de hand, kunnen wij met een wei-
doortimmerde visie deelnemen aan
de toekomstige ontwikkeling van ons
dorp. Het ligt geenszins in de bedoe-
ling dit buiten medeweten van het
gemeentebestuur om te doen, inte-
gendeel.

Werkgroep
Volgens voorzitter Moerenburg is

het de bedoeling dat er een werk-
groep wordt gevormd waarin alle be-
trokkenpn nartioioeren. „Niet alleen

ondernemers, maar ook de strand-
pachters, de politie en leden van de
gemeenteraad willen wij graag in de-
ze werkgroep zien. Aan de hanci van
de „aantekeningen" kan door TERP
een rapport worden opgesteld over
de invulling hiervan. Hier kan de
werkgroep dan in goed overleg een
oordeel over vellen, en het rapport
bijschaven. Het uiteindelijke resul-
taat zal dan aan het gemeentebe-
stuur worden voorgelegd. Het voor-
komt, denken wij dat „ad hoc"-be-
slissingen worden genomen, die later
door de ondernemers of anderen met
kritiek worden ontvangen. Meeden-
ken aan het begin is ons gezegd, en
dat zijn wij dan ook van plan".

Toeristisch beleid
Het projectenplan/actieprogram-

ma dat zal worden opgesteld, moet
eveneens worden beschouwd als een
lokale uitwerking van de nota Toeris-
tisch Beleid van het Ministerie van
Economische Zaken en van het Be-
leidsplan Recreatie en Toerisme van
de provincie Noord-Holland.

Het plan zal een samenhangend
overzicht omvatten van concrete
projecten activiteiten en maatrege-
len waarmee het toerisme kan wor-
den bevorderd. Dit dan mede ten
gunste van de inkomensvorming en
werkgelegenheid bij het midden- en
kleinbedrijf.

Sterkte-zwakte analyse
Door het bureau TERP zal een

kwalitatieve beoordeling worden ge-
maakt van de huidige toeristische
aktiviteiten in Zandvoort. De sterke

punten kunnen dan benut worden als
aanprijspunt voor nieuwe ontwikke-
lingen, bij de zwakke punten zal wor-
den nagegaan in hoeverre ze een
knelpunt vormen dat verbetering be-
hoeft. Bij deze analyse wordt geke-
ken naar ruimtelijke aspecten (be-
reikbaarheid, bewegwijzering, par-
keermogelijkheden), het vporzienin-
genniveau, aard en kwaliteit, promo-
tie en dienstverlening en samenwer-
king.

Effectbepaling projecten
Nieuwe ontwkkelingen en maatre-

gelen geven bestedingen en werkge-
legenheid gedurende de realisering
ervan. Deze effecten zijn echter van
tijdelijke aard. Belangrijker zijn
daarom de effecten van bestedingen
van toeristen, die door de nieuwe
maatregelen worden aangetrokken.
Deze effecten zullen niet altijd tot
uitdrukking komen in nieuwe ar-
beidsplaatsen. Ook het kunnen be-
houden of versterken van de bestaan-
de werkgelegenheid moet als een po-
sitief effect worden gezien.

Uit het onderzoek zal duidelijk
naar voren moeten komen in hoever-
re de recratiesector, het midden- en
kleinbedrijf en de horecasector pro-
fijt zullen hebben van de nieuwe ont-
wikkelingen en maatregelen.

Op grond van de effectbepaling zal
worden afgewogen of de realisering
van de projecten haalbaar is.

Actieprogramma
Het overzicht van ontwikkelings-

voorstellen en maatregelen enerzijds
en de economische en ruimtelijke ef-
fecten anderzijds moet leiden tot een
afweging en prioriteitstelling. In de
vorm van een actieprogramma moet
worden aangegeven, van wie initia-
tieyen worden verwacht bij de reali-
sering van voorstellen en maatrege-
len. Tevens is het van belang te we-
ten welke kosten eraan verbonden
zijn en welke financieringsmogelijk-
heden (subsidies) ervoor aanwezig
zijn. Via deze punten willen de onder-
nemers van Zandvoort helpen bij de
uitvoering van de Bestuurlijke Aan-
tekeningen.

Diner-dansant in restaurant Queenie. een echt avondje int voor de klanten en relaties van Charles en WilMoeren-
burg. De eerste avond assisteerde Eddy Becker (middenin foto) de gastheer foto Berlott.

Diner-dansant blijkt voltreffer
ZANDVOORT - „Geen specia-

le feestelijke opening, geen ope-
ningsreceptie, maar een diner-
dansant waaraan onze klanten
kunnen deel nemen".

Een gedachte van Charles en
Wil Moerenburg die in zes weken
tijd hun drugstore verplaatsen
van Haltestraat 8 naar Halte-
straat l, een speelgoedzaak
openden en in de Kerkstraat de
deuren van Parfumerie Wilde-
ring wijd openzetten.

Het eerste diner-dansant dat in
restaurant Queenie afgelopen
vrijdag 16 november werd gege-
ven, werd een grandioos succes.

„Alle tafels waren bezet, en wij
konden werkelijk geen gast meer
bergen", deelt de heer Van Hou-
ten van dit etablissement mee.

De bekende Eddy Becker as-
sisteerde deze avond de gastheer
en gastvrouw op charmante wij-

ze, en het vijf-gangen-menu. dat
speciaal voor deze gelegenheid
was samengesteld, deed de
meest verwende gastronoom
glunderen.

Begonnen werd met een huis-
gernarineerde zalm met verse
tuinkruiden, gevolgd door verse
kreeftensoep. Hierna een koele
champagne-neutralizer waarna
het hoofdgerecht volgde. Parel-
hoen in een lichte mosterdsaus
met verse groenten. Besloten
werd dit diner met flenjes gevuld
met notenparfum (heel toepasse-
lijk voor deze avond).

Natuurlijk was er uitstekend
gezette koffie om dit kostelijke
etentje mee te besluiten, al was
dit dan niet in de prijs die de gas-
ten vooruit hadden betaald, in-
begrepen.

Gedurende deze avond werd
een videopresentatie gegeven

van de bekende huizen Balmain
en Krizia. En uiteraard was er
een kleine surprise van Parfume-
rie Wildering voor de gasten.

Het werd zondermeer een bij-
zonder feestelijke avond, waar-
aan de bekende entertainer-pia-
nist Herman Heierman een groot
aandeel had. Verrassing even-
eens was de kleine quiz waarbij
Eddy Becker zich ontpopte als
een kundig quizmaster.

De „openingsfeesten", want
dat zijn het toch in wezen, wor-
den nog herhaald op 23 novem-
ber, met een presentatie van Es-
tée Lauder. Op 30 november met
het Huis Dior en op 14 december
met Lancaster en Jill Sander.

Eddy Becker zal op die avond-
en dan wel gemist worden, doch
Charles en Wil tezamen zullen ze-
ker dit gemis vergoeden, want je
verstaat de kunst je gasten goed
te ontvangen of niet.
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FAMILIEBERlCHTEN

Aanstaande \ i i j d a g l i no\embei hopen mi jn ou-
deis on/e giootoudeis en o\eigiootoudets de heen
en me\ i ou\\

Haldcrman-Spijkcrman
hun 4^-jang huue l i j k s fu st te \ i e t c n

Namens de kindeien k k i n k i n d e i e n (n
a e h t c i k l e i n k i n d i n e n

Zand\ooi t KosKei lou i i s t t aa t 7 i

tot f e l u i t e i e n /ateidag .M no\embei
\ a n a f l uu i

Mij» God :al intiti s / ( ikli :/in
h scyu 4l> i e ïs 5

Na c c n \ \ t l b i s U i d l ixu i is lus t ig ontslapen m i j n
hcvc \ iou \ \ in on/c. l i c \ i /oi i i /amt moi-dei oma
Afnka oma Giootje schoon/uslei tante en oud-
Umti

WILHELMINA ZWEMMER
\ \ idu\ \ t . \ in LA ei t Ti'iol

op de k i f t i j d v a n h i jaai

Zand\ ooi t
D T h ' O k k c i m a n

JohamiLsbuig
G Tuol
E luol-v.m N u k u k

Zand\ooi t
P Doomekamp-Tdol
D Dooi ne kamp

Poi t Lhsabeth
E Tuol
E I'ciol-Bouei

klemkindeien achtukl i inkindeiui en \ei-
deie fami l ie

Zand\ooi t 21 no\embei 1984
t Huis in de Duinen f la t ')
Conespondentie-adus Nooideistiaat 20 2042 KK

De teiaaidebestellms; \ indt plaats /ateidag 24 no-
vimbu a s om 11 00 uui m het iamil iegiaf op de
Alg Begiaafplaats Tollensstiaat te Zandxooit

Moedei is opgehaald m de louukamei van Ondei-
hng Hulpbetoon Poststiaat 7
Be/oekuien dondei dag van 16 00 tot 16 iO uui en
vnjda^ van 1600 tot 16.10 uui en \an 1900 tot
19 30 uui
Lievei geen be?oek aan huis

Veitiek van Poststiaat 7 om 10 iO uui

Vooi de vele haitehjke bewijzen van medeleven die
w i j van u moehten ontvangen na het onveiwachte
heengaan van onze lieve bioer, zwagei, oom en
oud-oom

Cornelis Schouten

betuigen wij u onze welgemeende dank

Namens de familie
B Schouten

Bloemendaal novembei 1984

t
Bedioefd geven wi] u kennis dat na een kortstondig
lijden van ons is heengegaan mijn geliefde man,
on?e 701 g/Mme vader en lieve tati

Johannes Antonius Michalidcs

op de leeftijd van 73 jaar
voor?ien van het h oliesel

Zandvooit,
Ph Michahdes-van der Wees

Zandvoort,
Phih
John, Lejo en Robm

Olden/aal,
Hans en Ria
Yvette, Paul en Wieke

Zandvoort,
Joke
Dennis

Purmerend,
Rob en Marjolein
Sven en Maarten

Amsterdam,
Frank en Wil

Landsmeei,
Peter en Els
Domimque

2042 PW Zandvoort, 19 november 1984
Beatnxplantsoen 13

Thuis geen bezoek

De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgehad

WEEKAANBIEDING

ALLE

PALMROTH LAARZEN

nu 249.-
ALLE

AVANG
HERENSCHOENEN

25% korting

Van Steyn's
SCHOENHANDELBV

Thorbeckestraat 1a - Zandvoort

Klaas
heeft ook
verrassingen bij

BLOEMENHUIS

De specialist
& in al uw
R bloemwerken.

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NACHT VERZORGING

Hondentrimsalon
MOLENAAR

Het juiste adres voor
de vakkundige
vachtverzorging
van uw rashond of
bastaard.

Behandeling volgens ELSE MOLENAAR
Lorentzstraat 158 - Zandvoort - Tel. 1 30 77

MEDEDELING
Bij de deelnemers aan de

Sint Nicolaas- en kerst-aktie 1984
moet nog worden toegevoegd:

Fa.Leek
Helmerstraat 28

"Aalsmeer versiert de wereld met bloemen" is het motto van ons bedrijf Dat bedoelen wij heel letterlijk
Onze produkten worden over steeds grotere afstanden vervoerd naar steeds verdere bestemmingen
Dat kost tijd en geld Kwaliteit en m het bijzonder houdbaarheid zijn daarom dwingende eisen Teneinde
hieraan nog meer aandacht te kunnen besteden zoeken wij een

STAFMEDEWERKER HOUDBAARHEIDS-
ONDERZOEK CM/V)

De VBA is een belangrijke
schakel in het afzetgebeuren
van sierteeltprodukten

In het 33 ha grote hallen
komplex verwisselt een
belangrijk aandeel van de
Nederlandse snijbloemen,
kamerplanten, en tuinplanten
produktie van eigenaar

De VBA is een modern bedrijf
dat goede arbeidsvoorwaarden
kent
Het aantal personeelsleden
is ca 1000

voor ons Divisiestafburo Bloemen

DEFUNKTIE
• Verzamelen, analyseren en rubriceren van de

reeds bekende gegevens
•Voorbereiden en opzetten van uitbloeiproeven m

samenwerking met in- en externe deskundigen
• Beoordelen van de resultaten
«Vastleggen en archiveren van alle

onderzoeksgegevens

FUNKTIE-EISEN
• Opleiding op HBO-niveau
• De voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring m

de bloemisterij, bijvoorbeeld m een
veredelmgsbedrijf

• Leeftijd vanaf 25 jaar

BIJZONDERHEDEN
• Het onderzoek strekt zich uit over het totale

assortiment snijbloemen

Op het Divisiestafburo Bloemen houden wij ons tevens bezig met de problemen, die de voortdurend
groeiende stroom produkten voor ons bedrijf oplevert Wij zoeken daarom een

STAFMEDEWERKER LOGISTIEK EN
ABBEIDSMETHODIEK CM/V)
DE FUNKTIE
• Onderzoek en advies voor wat betreft routing,

lay-out en werkmethodes
• Ondersteuning van divisie- en afdelmgsleidmg bij

in te voeren veranderingen
• Voorbereiding van de op korte-en middenlange

termijn te verwachten veranderingen en uit-
breidingen

• Participatie m kwaliteitskringen

FUNKTIE-EISEN
• Opleiding op HBO-nivo, bijvoorbeeld HTS

bedrijfskunde of Verkeersakademie
VOA 1 en 2 strekt tot aanbeveling

De verdere voorkeur gaat uit naar iemand met
enige kennis van de tuinbouw
Leeftijd vanaf 25 jaar

BIJZONDERHEDEN
• In de komende jaren ligt het zwaartepunt van

deze funktie op verbeteringen en aanpassingen
binnen de bestaande organisatie en op voor-
bereidend onderzoek naar routing, lay-out en
werkmethodes m de geplande uitbreidingen

INFORMATIE EN SOLLICITATIE
VOOR BEIDE FUNKTIES
Nadere inlichtingen kunt U vragen aan de heer
R van Keulen, sektorpersoneelschef, telefoon
02977 - 34567, toestel 1302
Uw schriftelijke sollicitatie, met uitvoerig curriculum
vitae, richt U aan "Verenigde Bloemenveilingen"
Aalsmeer B A , t a v de heer R van Keulen,
Postbus 1000, 1430 BA AALSMEER

Een psychologisch onderzoek behoort tot de
selectieprocedure

WAARDEBON
Tegen inlevering van deze

waardebon ontvangt u
BIJAANKOOPVANEENKILO

rundvlees
een originele

gelderse slagers-

rookworst
_voor slechts B5 cent
DE WITTE OPENINGSTIJDEN DI-WOE

DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZAT 900 15 00 UUR

VLEESHAL
ZIJLWEG102
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80
HEEMSTEDE:
BINNENWEG117
ZANDVOORT:
GROTE KROCHT7

HjlLECOM: HOOFDSTRAAT83 - ÜSSjL BLOKHUIS181 |gtmn, anamlaatnotfTmarkta7>(
is de GEHELE WEEK GEOPEPDeslagerijwtardcklantaogcchtkoningis!

§
§

Silhouettes
voor

MAAT- en VERANDERWERK
NAAI- en PATROONLESSEN

NIEUWE MODE
patronen tot maat 50

KARIN v. DAM
INAv.DAM-VOSSEN

Louis Davidsstraat 1, 'telefoon 18599
's Maandags gesloten §

FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto ! ! !

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 22 70

DAGMENU'S 10.- (ELKE DAG EEN ANDER MENU)

WINTERSCHOTELS Onbeperkt eten!ü
(boerenkool - hutspot - zuurkool - kapucijners)

SPECIALITEIT
PANNEKOEKEN en POFFERTJES

Heerlijke a la carte gerechten tegen redelijke prijzen
DIVERSE

WILDGERECHTEN
WILDE EEND en HAZERUG

EXCLUSIEVE VOORGERECHTEN
o.a.: gamba's - escargots - verse crab -

schildpadsoep - oxtail clair -

heerlijke kerriesoep met Hollandse garnalen.

Elke zondagmiddag: diner-dansant v.a. 17.00 uur
Géén verhoogde prijzen!!!

ZONDAGMIDDAG 2 DECEMBER van 15.00 tot 20.00 uur:

GROOT SINT NICOLAASFEEST
ledereen is welkom! Voor elk kind een presentje

en voor elke moeder een plantje! l!

WILT U KIENEN, VERGADEREN,
FEESTVIEREN of DINEREN?

Dit alles kan bij
RESTAURANT DELICIA

WIJ BEREKENEN GEEN ZAALHUURÜ!
Wij verzorgen, indien gewenst, de muziek.

RESERVEER TIJDIG
UW KERTSTDINER

(Nu kan het nog!!!). Menu's vanaf ƒ55.-
BEIDE DAGEN LEVENDE MUZIEK

Ook verloten wij beide dagen een fiets!!!

KOFFIE MET
SLAGROOMGEBAK

f3.50
's Zondags is reserveren gewenst.

RESTAURANT DELICIA
KERKSTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 2270

H. W. COSTER B»
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 -Zandvoort
Tel. 1 55 31

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

ZANDVOORT

Van Galenstraat

LUXE 2 KAMERFLAT
aan boulevard met uitzicht op zee

Ind entree, woonkamer, eetkamer, slaap-
kamer, keuken, toilet, badkamer/bad

Afzonderlijke berging op de begane grond
Balkon op het zuiden

ZANDVOORT

Passage

WINKEL-UNIT

Geheel ingericht als croissantene
in centrum dorp
Incl inventaris

ZANDVOORT
Moderne

VRIJSTAANDE VILLA
met lift, garage en besloten tuin in

centrum dorp, nabij strand en station
Hardhouten kozijnen

Ind • doorzonkamer met open haard, luxe eiken
keuken, ruime hal, toilet, berging, 1e etage
ruime overloop, 3 slaapk , groot balkon, badk /

douche, toilet, 2e etage ruime zolder
Woonk voorzien van thermopane.

ZANDVOORT

Dr. C. A. Gerkestraat

WOONSTUDIO
op 1e etage

Ind woonkamer/open keuken, slaapkamer,
badkamer/bad/toilet

Hetgeneel is voorz van c v-gas en
geïsoleerd

Service-kosten ca f 100.- per maand.

ZANDVOORT

Ampèrestraat

BEDRIJFSRUIMTE
m industriegebied

Voor diverse doeleinden geschikt,
ca 52 m2
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Sinterklaas' puzzeluuitie in hef

VIND
Sint Nicolaas komt uit Spanje naar
Nederland. Wilt u echter naar het warme
zuiden kan dit bij ons snel geregeld
worden.

Reisbureau „Kerk ma n
Grote Krocht 20 - Zandvoort -
Tel. 02507 - 25 60

KOMT DE GOEDE SINT

Lid ANVR en Garantiefonds „WEL ZO ZEKER"

ZATERDAG:
Heerlijke

SLAGBOOM TOMPOEZEN
voor een prijs die
elke sinterklaas kan betalen

Bakker v. d. Werft
Winkelcentrum Jan Steenstraat 1

Nieuw Noord Te!. 1 72 45
Gasthuisplein 3

Tel. 1 21 29

IS DAT HEUS WEL WAARD.

Uw adviseur op het gebied van sportartikelen,
sportkleding en vrijetijdskleding

Let op onze speciale

Sintaanbiedingen

o.a.

VOETBALSCHOENEN,
SPORTSCHOENEN
TRAININGSPAKKEN
enz enz

Haltestraat 35 - Zandvoort -

Tel.02507-1 5986
EN ZIJN KNECHT VERTELT HEM

vindt Sinterklaas bij

WAT HIJ HEEFT GEHOORD

GROTE KROCHT24 - ZANDVOORT

Leuke kadootjes van groot tot klein
chrysanten per bos 2.95

SINTERKLAAS IS JARIG

is gek

fietsen
Voor een nuttig en

origineel kado, nu naar
de Kopra-zaak1

De degelijke Jumbopomp
Op plank en inclusief die
sterke Pirelli slanq HC QR

Smtprijs slechts Bö-

Een stevig
stuurmandje
Van sterk riet m de
naturel kleur Metgeplas-
tificeerde ophanghaken
Klem model

nu
6.95

Manddrager van
Steco
Houdt uw stuurmand
stevig opz'n plaats vrij
van remmen
en kabels
Introduktieprijs

9.95

Snelheidsmeter en
km-teller
Met lichtlopende band-
aandrijvmg
Van de hollandse fabriek
IKU Passend op iedere
fiets Deze week ̂  _ _n

van 28,50 voor 24.

Wielrenhandschoentjes
Een leuk kado Sterk gnjs-
leren handschoentje met
katoenen bovenwerk

Alle maten nu Q QC

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT
Haltestraat 31 - Zandvoort

VOERT HIJ MET ZICH VOORT

22 samenwerkende fietsenzaken

MOERENBURG FOTO-SPEELGOED

Spel van het jaar
in Zandvoort
Het Grand Prix van Zandvoort-spel
Een combinatie van Monopoly, Ganzeborden en Races

Primeur voor
Zandvoort,
ter introductie

van 34.50 nu29.50 Haltestraat 8,
tel. 12087

Tevens deelnemer- zegelaktie T PAARDJE ZWAAR BELADEN

UITLAAT? LIEVER 100% LEVENSDUUR

Met hel kopen van een
uitlaat op uitsluitend korting

bent u meestal niet goedkoper uit
Onze uitlaten zijn origineel en een vol

jaar gegarandeerd. Ze passen perfect, worden
volgens fabrieksvoorschrift gemonteerd en gaan ge-

woon een stuk langer mee (o.a.door speciale nikkelcoating).
Zodat u niet alleen bij de aankoop, maar ook nog na jaren geld bespaart. En een

lagere prijs voor 't echte vakwerk vindt u nergens.
Prijsvoorbeelden uitlaateinddempers, inclusief montage. Polo, Derby, Audi 50 v.a. f 165,-.

Golf v.a. f145-. Jetta v.a. f219,-. Passat v.a. f225,-. Audi 80 v.a. f249,-.

Vt_rb.mddoos nul
kkiiihoi.idu'

I luik- ilksdr.mu

IOL|\lSl\l II

l luik sk ihoudcr . i lsluith.i . i i
\uor 1 p.uir sk i s
(p ist op h i s i s -
s \s tccm)

1750
86,50

lu i th .u i i

6750

\ D!)
\oiii u uu i n nik lunpu Hum
\oll/ impLiL uliLilmk Luiiionu/
\Lihmik ui huiknkmpu iluui
l'ni/ui \ i l V) M)

L I tst_V [ \JLL

ik H mlu LUI st ip \noi
niu ÜL/L _IOIK|ILL konliok op
h *.ssuiliLk punkn |IIL!UML|
nuuoi i tskMIML LH ind IULSI

l Ml i misil mipLH
\ MM ilk n iKLI I L 11 nu d Ikn
llKlllsl I HUIIll ILi_ l !•>')

iKk PLI! i ilruhbus
/LU Sll l t UI s l tp \ Ist ( lL\Lll (Mik

LUS HUIL SLllllLllUl LLll LDLÜL

L I I P op ik pul i kn I V r s k i k \ i
U2i nul l i l \ \

I U I I M L kcnsoks
\ ooi | l i k t i s
l \PLU LM moLklkn \ \\ LII \uili
l \L|USIL! mom IUL \ i l ld') -

Burg. Van Alphenstraat 102 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 45 65

VOORDELIG EN VERTROUWD VAKMANSCHAP

V-AGlAuöi MET, JA WIST IK HET MAAR
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' puzzeluurQe in het Zandvoorts Nieuwsblad

Elizabeth Arden
IH

Ontdek nu het revolutionaire resultaat van
Eye-Fix van Elizabeth Arden.
Wo. 28, do. 29 en vrij. 30 november ontvangt u van
ons een fraai huidverzorgingssetje bij aankoop
van dit beroemde produkt kado.
Tevens is er op deze dagen onze vaste E.A.-
specialiste aanwezig.

AI.I .K TOl 'MHRKl-N IN VOOKKAAl)

HALTESTRAAT l -ZANDVOORT

tf/c x f> stofrssfj a&vke-sitz

HIER LEG IK WAT HAVER

De Sint is ook een dierenvrind,
En weet waar hij alles voor ze vindt.
Want waar hij ook keek,
Het leukste en het meeste kocht hij bij Wezenbeek
SPECIALE AANBIEDING:

KARTONNEN KATTENKRABPAAL
van 7.45 nu voor

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

MAG ER OP VERTROUWEN

Sint hoeft niet lang na te denken.
Wat hij dit jaar gaat schenken.
H ij dacht: kom, ik doe eens dwaas,
Nu eens geen chocolade maar een letter van KAAS.
Of een MAND VOL HARTIGHEID,
In de decembermaand van zoetigheid.

DE KAASHOEK
Haltestraat 38 - Zandvoort - Tel. 1 50 00

EN ER SPIJT VAN HEEFT

VREEBURG & Zn.
HALTESTRAAT 54-ZANDVOORT

TEL. 1 24 51

HARTIGE HAPJES VOOR HET GEZELLIGE AVONDJE
SAUCUZELETTERS (bestel tijdig)

Heerlijke PATÉS, o.a.: LIKKEPOT, een heerlijke leverpaté,
SALADES en vergeet de RAGOÜTHOORNTJES niet!

| Bij inlevering van deze bon:
| 250 gram

! GEKOOKTE WORST
voorde

DAT. . .

OF NIET!!!

Kerkstraat 6a, 2042 JE Zandvoort,
Tel. 02507-l 86 55

OF WIE HAD ER SOMS WEL

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

tfWilt u een geslaagd Sint Nicolaasfeest?
Koop dan uw lekkers bij de firma Seijsener.
Wij verwerken uitsluitend roomboter-bladerdeeg en zuivere amandelvulling.

Boter-amandelletters - Boter-amandelstaven
Gevuld spekulaas - Spekulaaspoppen

Kleine spekulaasjes - Sint-taarten en div. soorten
zuiver amandelmarsepeinf iguren.

WIE WAS ONGEHOORZAAM?

;-Z%J#3£

AART
VEER

GROENTEN en FRUIT
Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. 1 44 04

Maandag en dinsdag:

HACHEE
vers gesneden II Qfl
uien, per pond UiiJO

Vrijdag en zaterdag:
HOLLANDSE

GOLDEN
DELICIOUS

i cn
l m\i\i

.
O pond
Nieuwe oogst Spaanse

perssinaas-
appelen Q Q
10 voor ....... £.90
Extra mooi

hamlof
hagelwit, "l
heel pond ...... l •

'K HOOP DAT HIJ HET VOLDOET

* BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN
• STRIPBOEKEN • KANTOOR-
ARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

De Krocht
Grote Krocht 17 - 2042 LT Zandvoort

De nieuwe

week- en maand-
kalenders

GROTE SORTERING

kerstkaarten

MAAR DIE HET NIET MEER DOET

Wol en handwerken

BERENDINA
Grote Krocht 26

De nieuwe boeken zijn uit:
FEESTBREIBOEK, waarbij een EXTRA BOEK GRATIS; tevens is het
NIEUWE BABYBOEK beschikbaar.
Veel voor Sint: een greep uit de vele mogelijkheden als: regeltellers 9.95 -
borduurloepen 19.95 plus heel veel kleine nuttige geschenken, zoals:
naaldenmeters, naaldendoppen, toerentellers. Prijzen vanaf 2.25. Teveel
om op te noemen.
Wat gedacht van een pak breiwol, reeds vanaf 20.00, waarbij een waardebon
voor gratis patroon om naderhand uit te zoeken.

Uiteraard is er de cadeaubon,
altijd een erg gewild geschenk.

EENS EEN BOZE BUI?

Bij deze camera 6 films
met zon 60 gulden korting.

Bij aankoop van
zo'n handige
Polaroid direkt-
klaar camera
met ingebouwde
flitser (voor.rond
de f lOO.-l kunt
u tot l mei 1985
zesdirekt-klaar
films aanschaf-
fen voor slechts
f!9,95»perstuk.
Vraag uw foto-
handelaar.
• Jdvicsprijs.

== Polaroid Direkt-klaar.Welzoleuk,welzo

FOTO BAKÉLS
Kerkstraat 31

WIE WAS WEL EENS LUI? K
GROTE SORTERING

DAMES- en HERENPANTOFFELS
CHINA SLIPPERS 5.95
SPAANSE PANTOFFELS 12.50

Enorme kollektie DAMESLAARZEN
HELIOFORM LAARZEN IN DIVERSE KUITWIJDTEN

HERMAN HARMS
SCHOENEN

Grote Krocht 20b

DIE DE BRAVE KINDEREN

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16 - Tel. 02507 -1 62 04

Zondags gesloten.
Maandags geopend van 10.00 tot
18.00 uur.
Voor:
GEBAKKEN VIS, ook zonder graat.

Voor:
LEVENDE OESTERS en MOSSELEN

Voor:
HORS D'OEUVRE en ZALMSCHOTELS
Voor:
VERSE SALADES uit eigen keuken
Voor: VEEL SPECIALITEITEN, ovenklaar
Voor:
EEN GROOT ASSORTIMENT
VERSE VIS

enz., enz.

T ALLERMEEST' BEMINT.

Hef trefpunt der wereldmerken
DEZE WEEK

ESTÉE LAUDER-WEEK
Donderdag 22, vrijdagmiddag 23 en zaterdag 24
nov. ontvangt elke klant die bij ons komt voor een

gratis huidadvies EEN LIPSTICK VAN DIT
BEROEMDE HUIS KADO!

Eén per klant en zolang de voorraad strekt.

Kerkstraat 23 Zandvoort tel. 12107

ALS DE KLEINTJES SLAPEN
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6 NOVEMBER HOORZITTING IN PROVINCIEHUIS

toekomstige bewoners en K.van Koophandel
estigen aandacht op onmogelijke situatie

ZANDVOORT/HAARLEM - Op maandagmiddag 26 november
lordt om 3 uur in het Provinciehuis te Haarlem de hoorzitting
lehouden waar de bezwaarschriften zullen worden behandeld van
|e inspecteur van volksgezondheid en milieuhygiëne dr. Copier, en

Kamer van Koophandel. Bezwaren zijn door dr. Copier en de
panier van Koophandel gemaakt tegen de afgifte van „geen be-
vaar" voor de bouw van 33 Slokker-woningen aan de Van Lennep-

leg, terwijl door de Kamer eveneens een bezwaarschrift werd ing-
liend tegen de bouw van een flatgebouw aan de dr. Gerkestraat (De
|chelp). Geruchten gaan dat eveneens een bezwaarschrift werd in-
ediend tegen het laatste projekt door Werkgroep Centrum. Het
chorsingsverzoek dat ook door de Kamer van Koophandel bij de
aad van State is ingediend, wordt nog niet behandeld. Dr. Copier

leeft besloten tot grote opluchting van de gemeente Zandvoort en
Ie toekomstige bewoners van de Slokker-woningen, géén schor-
pngsverzoek in te dienen.

Inmiddels hebben zowel de toe-
jmstige bewoners van de Slokker-
[pningen, als de Kamer van Koop-

.del in brede kring de aandacht
vraagd voor hun problemen, c.q.

idelwijze.
De toekomstige bewoners hebben
» voorzitter van de afdeling recht-
iraak van de Raad van State in Den
aag, middels een lange brief een re-
imé gegeven van de gang van zaken
ind de voorgenomen uitvoering van
jt project aan de Van Lennepweg.
•Br wordt door hen gesteld dat hen
iwel door de gemeente Zandvoort
s door Slokker Vastgoed Ontwikke-
igs Maatschappij te Huizen is ver-
kerd dat praktisch niets de bouw
in de huizen in de weg zou staan,
ndat de artikel 19 procedure „maar
>n formaliteit" zou zijn; dat de be-
mers ervan uitgegaan zijn dat op l
tober met de bouw kon worden be-
innen; dat zij allen kosten hebben
maakt in verband met afsluiten
in hypotheken, afkopen van levens-
irzekeringen en dergelijke.

reen hefboom
tn dit schrijven komt duidelijk tot

• Door gedeputeerde staten zijn wij in een
dwangpositie gemanoeuvreerd, larchieffo-
tot.

uiting dat de bewoners ervoor passen
om door de Kamer van Koophandel
gebruikt te worden als hefboom, c.q.
dwangmaatregel om een uitspraak te
forceren de Grand Prix als „bijzonde-
re bedrijfsomstandigheid" aan te
merken.

Bovendien wordt er door de toe-
komstige bewoners op gewezen dat
het projekt aan de Van Lennepweg
veel verder verwijderd is van het cir-
cuit, dan de flats waarin zij nu wonen
en dat wanneer het schorsingsver-
zoek van de Kamer van Koophandel
ontvankelijk zou worden verklaard,
niet minder dan 66 volwassenen en 80
kinderen bijzonder gedupeerd zou-
den worden.

Onjuist is het, aldus het schrijven,
dat de Kamer van Koophandel voor
woningbouwprojekten waarvoor
reeds een „verklaring van geen be-
zwaar" is afgegeven door gedeputeer-
de staten, een schorsingsverzoek in-
dient. Om op deze wijze ten behoeve
van de Grand Prix een beslissing te
forceren over het verlenen van de sta-
tus „bijzondere bedrijfsomstandig-
heid" is onjuist.

Met klem wordt er op aangedrpn-
gen bij de voorzitter van de afdeling
rechtspraak van de Baad van State,
het verzoek van de Kamer van Koop-
handel niet ontvankelijk te verkla-
ren.

Weerwoord
Door de sekretaris van de Kamer

van Koophandel, mr. J.G. Tielenius
Kruythoff is eveneens aandacht ge-
vraagd voor „de weinig benijdens-
waardige positie" waarin de Kamer
van Koophandel is gemanouvreerd.

In een schrijven dat door de KvK

ondermeer werd gezonden aan de mi-
nister van volkshuisvesting, de mi-
nister en staatssekretaris van econo-
mische zaken, wordt begrip gevraagd
voor het standpunt van de kamer,
een schorsingsverzoek in te dienen.

De KvK stelt zich op het stand-
punt dat zij vanuit de taakstelling
die zij heeft; namelijk het behartigen
van de economische belangen van de
bedrijven in haar regio, en het voort-
bestaan van het circuit van Zand-
voort, weinig anders kon doen, dan
de voorzitter van de Raad van State
te attenderen op de „warrige" be-
sluitvorming van GS. Wel verklann-
gen van geen bezwaar afgeven voor
woningbouw en hiermee anticiperen
op een toekomstige situatie terwijl
nog geen onherroepelijke beslissing
is ingenomen. GS hebben namelijk
het „principe" besluit genomen de
Grand Prix niet als bijzondere be-
drijfsomstandigheid aan te merken,
zolang het nog niet definitief is kan
niemand hiertegen in beroep gaan.
„Door die overweging, die de belan-
gen van het door de Kamer vertegen-
woordigde bedrijfsleven rechtstreeks
raakt, kan de Kamer niet anders dan
zich d.m.v. een bezwaarschrift tegen
deze beschikking en d.m.v. een schor-
singsverzoek verzetten tegen uitvoe-
ring van de woningbouwplannen,
hoezeer het haar ook tegen de borst
stuit daarmee de voortgang van de
woningbouw te Zandvoort te rem-
men. Zij kan echter niet anders han-
delen, daar GS haar in deze dwang-
positie heeft gemanoeuvreerd", aldus
de KvK in haar schrijven.

Verder wordt gesteld dat de KvK
haar bezwaren tegen de verklaringen
van geen bezwaar en haar schor-
singsverzoek zal intrekken, zodra de
zekerheid is verkregen dat de Grand
Prix ook in de toekomst gehouden
kan worden, en wordt verzocht deze
als een bijzondere bedrijfsomstandig-
heid aan te merken.

ijsuitreiking druk bezocht
l ZAND VOORT - Onder over-
Jeldigende belangstelling ont-

ig de heer J.H. Hanrath, Patrij-
fenstraat 18a, de wisselbeker
1)84 uit handen van de heer H.L.
Indeling voor de mooiste voor-
]iin in Zandvoort. De prijsuitrei-

ig vond plaats op woensdag 14
ovember in Hotel Keur en was
borganiseerd door de vereni-

de tuinen aan de Lorentzstraat 23 tot
en met 31. „Wij trachten nu al jaren
van onze gemeente iets moois te ma-
ken - geheel belangeloos. Als de be-
woners enthousiast daarop inhaken,
dan worden zij ervoor afgestraft a rai-
son van ƒ 142.57 per tuin. Achteraf
zijn van gemeentewege excuses ge-
maakt en en de vorderingen terugge-
nomen. Geen zinnig gemeentebe-
stuurder kwam op het idee om deze

t heer H.L. Hildering onverhandigt de heer J.H. Hanrath de wisselbeker 1984.

ling „Groei en Bloei" van de Ko-
inklijke Maatschappij Tuin-
iouw en Plantkunde, afdeling
andvoort-Bentveld. Er waren
irvolle vermelding voor: Publie-

|e Werken, PEN Electrisch be-
rrjf, de Sterflat en mevrouw A.
ol-Koper.
De interland voetbalwedstrijd Ne-
erland-Oostenrijk op de beeldbuis
eeft de mensen er niet van weerhou-
en om de prijsuitrekening, die voor
s tiende maal plaatsvond, bij te wo-
en. Toen de voorzitter, de heer B.
udenko de avond rond acht uur
>ende, was de stemmig versierde
al, door de extra aangedragen stoe-
n, meer dan vol met verwachtings-
'lle genodigden en introducées:

ik ja, heb ik néé een prijs ge-
lonnen?" ... In zijn welkomstwoord
irak de voorzitter ondermeer ook
jn ergernis uit over de kwestie rond

(Advertentie)
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inwoners met ƒ 142.57 te belonen
voor het werk aan openbaar groen
besteed. Ergerlijk is ook het klakke-
loos verhogen van de watertarieven
(ter financiering van een ontspan-
ningsgebouw). Met een hete zomer
zakt je de moed wel in de schoenen
om je met zorg en liefde opgekweekte
planten van het noodzakelijke water
te voorzien, zeker in deze tijd dat
haast iedereen financieel fiks moet
inleveren. Ook met de waterprijs
géén medewerking, integendeel.
Jammer. Toch gaat de Koninklijke
Maatschappij stug door in de hoop
dat er eens een tijd aanbreekt, waar-
in gemeentebestuur op gaat houden
ons te dwarsbomen en feitelijk zich-
zelf in de wielen te rijden. Mogelijk
dat de bewoners dan ook weer eens
een waterstraal richten op het zomer-
se openbare stro, dat voor plantsoen
moet doorgaan..." Blijkens de daar-
op getoonde en door de aanwezigen
zeer gewaardeerde dia's van tuinen,
gevels en bloeiende balkonbakken,
alsmede bloemperken en bakken van
Publieke Werken, is het des te meer
te waarderen dat ook de Plantsoe-
nendienst met de haar beschikbare
middelen van de bloemperken staal-
tjes van bloemsierkunst weet te ma-
ken. Niet minder fraai en kleurrijk
waren de tuinen en dergelijke van de
winnaars van de tuinkeuring. Op
kundige wijze voorzag de heer R.

Teeltverbod
KENNEMERLAND - In het kust-

gebied van Zandvoort is de teelt van
aardappelen sinds vele jaren verbo-
den. Dit verbod geldt wel voor volks-
tuinen, particuliere tuinen als voor
land- en tuinbouwbedrijven. Het ver-
bod geldt bovendien voor de teelt
van tomaten in de volle grond.

De aardappelteelt is indertijd uit
de Bollenstreek verbannen, omdat
ziekten en plagen, die bij de aardap-
pel kunnen optreden, sterk belemme-
rend werken op de export van bloem-
bollen. Binnen het verbodsgebied is
op beperkte schaal ontheffing moge-
lijk van het aardappelteeltverbod,
echter alleen op die plaatsen waar
geen bloemenbollenteelt in de direc-
te omgeving plaatsvindt. Formulie-
ren voor het aanvragen van een ont-
hefflng kunnen worden verkregen bij
het Landbouwschap, Ke'.iaupark 28,
2011 MT Haarlem (tel.1» 023-310001).
De ingevulde formulieren moeten
daar voor 15 januari 1985 zijn ingele-
-verd. -r , • /^ï"*-/;-,^ -,,. • •

Boekelman de plaatjes van commen-
taar, waarbij hij niet vergat te wijzen
op waar wat wil groeien en bloeien en
waar zulks niet zal lukken. Uiteraard
werd bij een dia van Publieke
Werken, zijn excuus voor het stro
rond een werkelijk schitterend open-
baar bloemperk, met de nodige hila-
riteit aanvaard. Na de pauze kweet
de heer Hildering zich op een zeer hu-
morvolle wijze van zijn taak om ie-
dere prijswinnaar of -winnares van
een diploma en prijs te voorzien, over
zeven wijken verdeeld. Als klapstuk
kwam dit jaar de Rudenko-wisselbe-
ker in handen van de heer Hanrath.
De eerste prijzen werden als volgt
uitgereikt: wijk I, categorie kleine
tuinen, A.J. van Soolingen; categorie
middelgrote tuinen, J.H. Hanrath en
in de categorie bloembakken me-
vrouw H. Warmerdam-Verdegaal.

Wijk II, categorie kleine tuinen, me-
vrouw M.D.E. Keiler; categorie mid-
delgrote tuinen, W.J. v.d. Heydt en
categorie gevelversiering M. Smienk.
Wijk III, categorie kleine tuinen, J.C.
Krielen; middelgrote tuinen Th. M.
Geeven en bloembakken mevrouw
P.G.J. de Jong. Wijk IV, categorie
kleine tuinen, A.R. Los; middelgrote
tuinen, L.N.M. Hemelrijk en bloem-
bakken mevrouw A.J.B. Cohen-Hib-
ma. Wijk V, categorie kleine tuinen,
P.J. de Roode; middelgrote tuinen P.
Aay en L. Bol voor de dahliatuin.
Wijk VI, categorie kleine tuinen, me-
vrouw H.E.J. v.d. Berg; middelgrote
tuinen A. van Duin en K. van Noort
voor de beelden-dierentuin. Wijk VII,
categorie kleine tuinen, R. Groen-
hout; middelgrote tuinen A.W. Aarts,
bloembak C.A.G. Bijleveld en de hei-
detuin, A.J. Boelaars.

De complete lijst van prijswinnaars
ligt hij het secretariaat, Tolweg 28,
ter inzage.

(Advertentie)
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kunstmarkt
in Nieuw-Unicum

ZANDVOORT - Op zondag 25 no-
vember organiseert Artozet van 12.30
tot 17.30 een sfeervolle kunstmarkt
op de Brink van Nieuw-Unicum,
Zandvoortselaan 165 te Zandvoort.

Aan deze kunstmarkt verlenen vijf-
entwintig beeldende kunstenaars
hun medewerking, waaronder uit
Zandvoort: Rob Dalman met sculp-
tures en houtsnijwerk, Gerard Dal-
man met olieverfschilderijen en Ur-
sula Ygosse met aquarellen. Ook zijn
er werken van de Tekenklup NU te
bewonderen. De toegang tot de
kunstmarkt is gratis.

Tijdens de markt, die geheel over-
dekt is, vindt een loterij plaats, waar-
bij men kunstwerken naar keuze kan
winnen. Er worden tevens demon-
straties pottenbakken, aquarel, ba-
tik, keramiek, schilderen met de
naald, papierknipkunst, zijde be-
schilderen en Hindelopen schilder-
werk gegeven.

BEGIN VAN EEN LANGE CARRIÈRE:

, Als je je

verveelt,

kom je

ZANDVOORT - De heer Frits
Poots, waarnemend chef van de
afdeling financiën en comtabele
van de gemeente, zal zijn funktie
op 30 november 1984 neerleggen.

In verband hiermee zal de heer
en mevrouw Pots-Hogen Esch
een afscheidsreceptie worden
aangeboden, die zal worden ge-
houden op vrijdag 30 november
om 16.00 uur in de raadszaal van
het gemeentehuis. Belangstel-
lenden zijn op de receptie wei-
kom.

Een kort perscommunicé van de
gemeente Zandvoort die duidelijk
maakt dat er weer een ambtenaar ge-
bruik maakt van de VUT-regehng en
eerder vertrekt dan hij destijds, in
1945 had aangenomen. Werken tot je
65ste, helemaal in overheidsdienst
was zeer gebruikelijk.

Frits Poots werd in 1922 in Zand-
voort geboren, het nakomertje m het
gezin van de onderwijzer Poots, de
jongste zoon. Via School B aan het
Schoolplein en de mulo aan de Hoge-
weg, belandde de jeugdige Frits in
1938 op het Kennemer lyceum. „Het
was een beetje gebruikelijk dat de
anderen in het onderwijzersvak gin-
gen net als mijn vader, maar ik voel-
de daar niet zoveel voor. Trouwens
mijn broer heeft de dertiger jaren als
volontair bij mijn vader in de klas
doorgebracht. Volontair betekent
zonder salaris, dus waren er thuis ook
geen bezwaren toen ik vertelde naar
iet lyceum te willen", vertelt de ver-
;rekkende ambtenaar.

Bij de gemeente
Na het behalen van zijn diploma

kreeg hij een baan bij Centraal Be-
leer in Amsterdam, een grote verze-
kenngsmaatschappij waar toen al
up-to-date werd gewerkt. ,,In feite
zeer vooruitstrevend, want ik werkte

de boekhoudafdeling waar zo'n
tien meisjes al achter elektrische ma-
:hines zaten. Dat was m die tijd bij-
sonder modern".

De oorlogsjaren kwam Frits niet

(Foto Berlott).

zonder kleerscheuren door, door de
Duitsers werd hij tewerk gesteld in
de zoutmijnen in de omgeving van
Marienborn. Op 9 april 1945 werd hij
daar door de Amerikanen bevrijd.
„Eerst heb ik toen nog als tolk dienst
gedaan voor de Amerikanen, zo'n
week of vier. Maar ja, ik wou graag
naar huis, wij allemaal. Wij werden
toen overgedragen aan de Engelsen
en via Noord-Brabant kwam ik dan
zo omstreeks juni 1945 weer in Zand-
voort terug".

Een Zandvoort dat onherkenbaar
was verminkt, en waar Frits zich al
snel verveelde. Tenminste dat zei hij
tegen burgemeester Van Alphen die
een bezoek aan zijn ouders bracht.
Zijn ouders, meester Poots en me-
vrouw Poots-van Popta, waren m
Zandvoort zeker geen onbekenden.
Zijn moeder was een bekend figuur m
de SDAP en heeft destijds de Neder-
landse Protestanten Bond opgericht
m samenwerking met ds. Padt.

De burgemeester antwoordde hem:
„Ja jongen, als je je verveelt kun je
mij beter een paar maanden komen
helpen met de herevacuatie", en zo
kwam Frits Poots op het raadhuis
van Zandvoort.

„Zeven maanden heb ik toen bij die
herevacuatie gewerkt nog onder oom
Piet van der Mije en ik ben toen naar
het ontvangkantoor gegaan m het
gebouw van Publieke Werken. Als
waarnemend ontvanger heb ik daar
gewerkt tot aan 1971. Toen werd het
ontvangkantoor opgeheven en werd
ik bij de afdeling financiën en belas-
tingen geplaatst, opnieuw als waar-
nemend chef. Wij zijn daar gebleven
tot aan de nieuwbouw, dus eigenlijk
zit ik hier pas enkele jaren. Eigenlijk
had ik al eerder m de VUT willen
gaan, maar net nu wij bezig waren
met het installeren van het nieuwe
systeem, die computer etc. leek het
beter als ik nog wat langer bleef Ik
heb toen gezegd akkoord, maar niet
langer dan l december 1984. en dat
heb ik dus precies gered", vertelt
comptabele Poots enkele dagen voor

m maar

helpen

op het

raadhuis'
zijn vertrek in het raadhuis.

Vrije tijd
De hoeveelheid vrije tijd ziet Frits

Poots wel zitten. Ten eerste hoopt hij
nu tijd te krijgen voor zijn grote hob-
by lange reizen maken, „alhoewel wij
daar eerst voor moeten sparen want
na onze reis naar Westindie van enke-
le jaren terug is de pot wel leeg".

Bovendien zijn daar dan nog de
klussen die nodig gedaan moeten
worden, ten eerste het behangen en
schilderen van het huis van één van
de dochters. De wintersportvakantie
en de tuin om in te zitten. Het werk
daarin is de afdeling van zijn vrouw.

Verder lijkt het niet onwaarschijn-
lijk dat opnieuw het verenigingsle-
ven een beroep zal doen op de kapa-
citeiten van Frits Poots. Hij is achter-
eenvolgens penningmeester geweest
van het Rode Kruis en de Partij van
de Arbeid, plus een periode voor de
Jonge Hervormden.

„Na de oorlog ben ik lidmaat ge-
worden van de hervormde kerk. Er
was toen sprake van dat de Neder-
landse Protestanden Bond zou op-
gaan in de hervormde kerk. Toen dat
met gebeurde ben ik niet terugge-
gaan, gekozen is gekozen", meldt hij
vrij definitief.

In de vijftiger jaren maakte hij
eveneens deel uit'van Steunt Wettig
Gezag en heeft hij een belangrijk
aandeel gehad m de groei van het
protestant christelijk onderwijs. De
betrokkenheid bij het onderwijs
blijkt ook uit het achtigjang be-
stuursschap van de schooladviesbe-
geleidingsdienst.

Toch heeft Frits Poots met alleen
overal een bestuurfsfunkne vervuld
of heeft hij de penningen beheerd Hij
is altijd een enthousiast voetballer
geweest tot aan zijn 43s:e. en ZYM
kan dan ook rekenen op zijn suppor-
terschap bij belangrijke wedsmiêr.

Niet om het een of ander, maar eer.
uur receptie voor vrienden en belang-
stellenden op vrijdasrrudaae 30 nô-
vember 16.00-17.00 uur Inkt wat krap
bemeten

Marsreet Ates

MUZIKALE KIEN AVOND, EEN GROOT SUCCES

Grafin Maritza belooft een
sprankelende uitvoering te worden

, van de „Die Zirkusprinzessin". foto's Berlott

ZANDVOORT - Zaterdag-
avond gaf de Zandvoortse Ope-
rette Vereniging in het gebouw
„de Krocht" bij een volledig be-
zette zaal haar eerste muzikale
kienavond van dit jaar, welke
vrijdag 23 november en zaterdag
24 november zal worden her-
haald. De vereniging zal op 25 en
26 februari 1985 de operette
,,Grafin Maritza" van Emmerich
Kalman op de planken brengen,
waarvan de kosten plm. ƒ 25.000.-
zullen bedragen. De muzikale
kienavonden zijn dan ook be-
doeld om voor deze operette zo-
veel mogelijk financiële rugge-
steun te krijgen.

Voor het muzikale gedeelte van de
avond was een rijke keuze gemaakt
uit operettes van Emmerich Kalman,
waaraan koor. solisten en ballet me-
dewerking verleenden.

Als solisten traden op Ineke Groen,
Jo Koeleveld. Mirjam van Looy. Jan
v.d. Werff en Wim v.d. Hulst. De pro-
gramma-onderdelen werden op char-
mante wijze aangekondigd en toege-
licht door Gerne van Eich.

Uit het programma van voor de
pauze verdient vermelding het optre-
den van Wim v d. Hulst die op gevoel-
volle wijze vertolking gaf van een lied
uit ,.Das Veilchen vom Monmartre".
Ook een gedeelte uit ..Die Czardas-
furstin" werd door Jo Koeleveld. Jan
v.d. Werff en het koor op muzikale
wijze ten gehore gebracht. In het pro-
Kramma na de kienpauze trok bUzon-

Solihtcn in actie tijdens hel voorproefje dat werd gcffeseven van Grafin Maritza.

dere aandacht het optreden van Jan
v.d Werff. die tezamen met de meis-
jes van het ballet tot hechte samen-
werking kwam. Bijzonder mooi klonk
het entree-lied dat Jo Koeleveld met
haar prachtige sopraan tot vertol-
king bracht. Ook de voortreffelijke
zang van Ineke Groen mag zeker niet
onvermeld blijven. Het is jammer
dat. na de wervelende show van dit
operettegedeelte, het optreden werd
besloten met een uitvoering van het
nonnenkoor uit „Casanova" (waarbij
overigens de zuiverheid van het da-
meskoor wat teloor ging) en het sla-

venkoor uit de opera „Nabucco".
Daardoor werd eigenlijk een anti-cli-
max bereikt. Rest nog een woord van
lof voor de uitstekende regie van Ru-
dolf Vogler alsmede voor de muzikale
leiding van Bert v. Poelgeest, die aan
de vleugel koor, solisten en ballet
goed- in de hand wist te houden. Uit
het applaus bleek hoezeer de
toehoorders van het gebodene heb-
ben genoten. Voor wie van operette
houdt verdient het zeker aanbeveling
een der komende avonden te bezoe-
ken.
W.B.
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Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wi] naar de speciale bon op de pagina
„MICRO S
Plaatsing is mogelijk m de volgende edities
Zandvoorts Nieuwsblad / 0.28 per millimeter.
Sluittijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977-
28411 of afgeven of zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 2042 JM Zand-
voort
+ Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer

9 Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
O Badhoevense/Slotense Courant, Zwanenburgse/Halfweg
se Courant, Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens Week-
blad, Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieu-
we Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Am-
sterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4 80 per millimeter
Sluittijd vrijdag 1600 uur

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieco-
mmaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren ver-
krijgbaar
• Voor brieven onder nummer wordt / 4 50 in rekening ge-
bracht
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsbied een krant verstuurd, hiervoor wordt ƒ 1 00
m rekening gebracht.

U kunt deze winter weer
BRUIN WORDEN m Zand-
voort-Noord, zonnebank
ƒ 7 50 per 30 min , ge-
zichtskanon ƒ 7 50 per 15
min , of geef uzelf een
kuurtje kado, 10 keer
ƒ 65.- Voor inf en af-
spraak Elly v Straaten, tel
02507-18097 ook 's avonds
geopend Tot ziens

WOONRUIMTE GEVR
Tennisleraar en vriendin
zoeken app /etage, min 3
kam., liefst eig opgang
Pr 700 -. Tel 18233

GEZOCHT: Pfaff 30 of 130
naaimachine 010-320791

Charles Kengen Antiek
verkoopt echte ANTIEKE
MEUBELEN en is gespe-
cialiseerd in klokken m het
betere genre Uw bezoek
loont de moeite Rijks-
straatweg 75, Sassenheim
tel 02522-14682 Dl t/m
za 10 00-17 30 uur Do
koopavond

TE HUUR
AANGEBODEN

garage
Trompstraat
Inlichtingen:

H. W. COSTER
mak. o.g.

Tel. 1 55 31

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd m

DIEET
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraatl
Zandvoort

Tel.02507-1 61 23J

* Te koop NOREN mt 39
in pr st ƒ 35 - Veldsport-
schoenen mt 40 ƒ 15 - Tel
02507-15815.
* Verzamelaar vr Ned an-
sichtkaarten l a 5 gld p st
Tevens Zandvoortse oude
KAARTEN ter ruiling aan-
geb , alleen kaarten van
voor 1940 komen in aan-
merkmg Tel 023-377405
* Voor TENTOONSTEL-
LING over Zandvoort zoek
ik o a oude ansichtkaarten
s v p bellen tel. 015-
120024 P Trosel, Hop-
straat 12 2611 TC Delft
* „Remi" Ie klas 2e
HANDS KINDERKLE-
DING, elke di en vr. ge-
opend 9 30-11 00 uur Ook
inname, Lorentzstr 216

Te koop DROOGTROM-
MEL (Marijnen) 4-pits gas-
comfoor, grül/bakoven
(Philips) Tel 02507-
13839
* Te koop PHILIPS SPEL-
COMPUTER 67000 met 13
cassettes ƒ 200.- Tel
02507-13391

Te koop Ie klas HEREN
WINTERJAS grote maat
kl do blauw prijs ƒ 100 -
Nieuwe diplomatenkoffer
ƒ 75 - Tel 13186
* Weggelopen donderdag
15 november zwart POES-
JE roepnaam „Spiky"
omg v Galenstraat Inl
tel 02507-14951

toegekend door de Vereniging voor Slagerij Reklame
„De Keurslagers" voor het behalen van het predikaat

voor zijn

De rookworst werd tijdens de najaarskeuringen 1984
gekeurd door een

nationale kommissie van Keurmeesters.

Feestprijs
250 gram ^\ Jtfm

NU 2.45
KEURSLAGER

W. Koning
Schoolstraat 3
Zandvoort

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

BINNENKORT

SPOEDVEILING
op woensdag 12 december.
Alle nette goederen kunnen

worden ingebracht of afgehaald.
Inlichtingen:

tel. 1 21 64 of 1 37 13

VEILINGDIRECTIE:
Fa. WATERDRINKER

slagroom-
punten

1.80
Haltestraat 13

Tel. 1 47 38 Om mee te nemen.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraatl
Zandvoort

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

* Gevr STALEN AFSLUIT-
BARE KANTOORKAST
200x100x50 cm voor op-
bergen archief Zandvoorts
mannenkoor Tel 16711 of
17272
* Te koop 4 paar HEREN-
SCHOENEN + spanners
mt 8 ƒ 100 - leren heren-
pantoffels ƒ 40 - Phihsha-
ve de Luxe, nimmer ge-
bruikt ƒ 50 - luchtbevoch-
tiger ƒ 50 - Tel 14643

* Antiek POPPENWAGEN-
TJE ± 1900 te koop aange-
boden, prijs ƒ 300 - Tel
023-28165 X na 5 uur

* Te koop EETTAFEL + 4
stoelen, bankstel, salonta-
fel, eenpers koffiezetapp
(Curver) Tel 12130

PERMANENTE
WOONRUIMTE
gevraagd voor 1 pers.

Studio, souterr. o.i.d.
Huur f 700.- tot f 800.-

all-in.

Tel. 020-15 67 01
's morgens vóór 10.00 u.

Voor voordelig SCHILDER-,
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave

GEVRAAGD:

FLINKE
WERKSTER

1 ochtend per week.

Tel. 02507 -1 61 36
na 19.00 uur.

* Te koop RACEFIETS, 10
versn., autoradiocass mol
boxen 2x 30 Watt, gitaar,
fototoestel Inl. tel. 02507-
16306 na 18 00 uur

* Te koop notehouten BAR-
KRUKKEN 2 voor ƒ 35 - 2
louvrebardeurtjes ƒ 10.- +
wollen tapijtloper ƒ 30 - +
wollen Perz vloer kleedje
60x120 ƒ 35 - Tel 18300.

* Te koop CROSSFIETS,
klem model wandel wagen,
kleur blauw, kleine wielen,
merk Koelstra, oude hand-
naaimachme Tel 17103

* DUIKTEAM ZAND-
VOORT start nieuwe snor-
kel- en duikersopleiding.
Bel voor ml 02507-17237
Of 16968

* VOLLEYBALVER
SPORTENG-OSS zoekt
nieuwe leden voor seizoen
'84-'85, zowel senioren als
jeugd v a. 8 jr. in competi-
tieverband of recreatief
Tel. ml 15556 en 16312.

* Heeft u zin om te ZIN-
GEN' „Zamor" kan nog
nieuwe leden gebruiken
Wij rep. iedere woensdag-
avond van 8 tot 10 30 uur
m hotel Keur in de Zee-
straat Komt u gerust eens
kijken of meedoen

* Te koop 3 LUXAFLEX
lichtgroen 90 br 190 lang
Tel. 02507-16763

* KERST en NIEUWJAAR
1984 Ook voor een schohe-
re is december een dure
maand Ik bezorg voor 25
et. uw wenskaart in Zand-
voort, Bentveld en Aerden-
hout NADINE Tel na
18 00 uur 02507-12011.

* Gevr. KLEEFVOET(JE),
(antenne met magneet) ik
geef er ƒ 15 - voor, liefst
met scannerplug eraan
Tel Zandvoort 15052

BIJ

AAT
ARBOUW
SPECIAAL AANBEVOLEN
de hele week voordelig

voor de boterham:

Lever
150 gram l.Ju

Gebr. gehakt
150 gram

VRIJDAG

Hamlapjes
500 gram

L J i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i .

| FOTOQUELLE
§ Compleet foto/f ilm-
5 assortiment, voordelig
= afdrukken en
= ontwikkelen.
l DROGISTERIJ

l MOERENBURG
l Haltestraat 8
| Zandvoort
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr

Kerkstraat 15-Tel. 1 22 53
FRANSE SPECIALITEITEN

HOLLANDSE WINTERMENU'S
en

DIVERSE WILDGERECHTEN
o.a. hazerug en wilde eendeborst.

MOSSELEN
gekookt of gebakken met sla en stokbrood.

Blokfluit- en
pianolessen

door
gedipl. leerkrachten.

Tel. 02507 -184 86

ONBEPERKT ;

pannekoeken
ETEN \

5.00 i
BOULEVARD '<

BARNAART 8-10-20 f
ZANDVOORT v

Tel. 02507-143 01

1.20

5.50
ZATERDAG

Filetrollade
lekker gekruid, 'JC "IC
500 gram D./O

Haltestraat 12
ZANDVOORT

Tel. 1 26 16

4 BREEDTE-
MATEN

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN

Ook voor kleine en
grote en smalle en
brede voelen
Bilderdrjkstr 69,
Amsterdam-W
Tel 124193-129465

AKTIEVERKOOP
DAMESMODE

een doorslaand succes.

Onze voorraad was
snel uitverkocht.

Vanaf vandaag treft u
een geheel nieuw
assortiment aan.

GROTE MERKEN
KLEINE PRIJZEN

. ' -. 'o.a.:-. . • .
SUKU-SAIM - INES COUTURE -

MARIANNE PARIS - SCARA BEO
- O' BATELen HESCOLUX

JUMPERS

AKTIEVERKOOP
DAMESMODE

•sinds kort een begrip op de

Grote Krocht 19

ISOLEREND
DUBBEL GLAS

vanaf
FL 159.-
Naar keuze:
Rapid Pane-Thermobel-Thermopane
Met Komokeur en 10 jaar garantie
Tevens verzorging subsidieaanvraag
voor huurders.
Vraag vrijblijvend prijsopgave!

Keur
Glashandel Glasservice

ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 56 02

VAll l JUII
MACASIN

SHOE
MAGASI
H altestraat 37
ZANDVOORT
Tel. 1 95 25

WEEKAANBIEDING

BOOTS
CQ ;
V VB

mt. 36 t/m 41. '

Kleuren: rood - wit - zwart - cobalt. '*•

INTER SINTER
G R A T I S

ICRO
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere
huisraad te koop' Kortom alles wat u m de parti-
culiere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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Witte zool,
van 44.95 voor..

SPORTSCHOEN
in blauw, zwart en grijs.

29.95

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Haltestraat
Deelnemer Sinterklaas-aktie.

INTER® INTER

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde weeK op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Plaats _

Men hoeli, duur klaerlu'it n, de hei «vis niet ie \lijpen
(Vomlel 1587-1679)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHLIS MET IMT

Sophiaweg4 - Tel. l 2307
brengt u op uurucrkgchicd die klaerhcit U heluielt
geen doordenker te 7ijn onn.ist te stellen d.it zijn

horloges, klokken en wekkers niet te overlrellen ?ijn
Gelukkig \vcet St Nicola.is dat ook. zodat het weer

een hee i l i jk avondje wordt '
In oiTi eigen ateliei repareten u e :elj Ook oude en

antieke klokken
Steeds prijsopgave vooraj Volledige xaiaiilie

TE HUUR

appartement
750.- incl.

Tel. 02507 -130 78

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

DAT VOLVO GOEDE AUTO'S BOUWT IS BEKEND.
DAAROM ZAL ALLEEN DE PRIJS U NOG VERRASSEN;

Hoort er bij een auto van formaat ook een
prijs van formaat? Daar kan men zich aardig m
vergissen. Zo wordt de prijs van de goed-
koopste Volvo 240 al gauw geschat op zo'n
40 mille, terwijl de fraai gelijnde Volvo 240
Sedan u niet meer hoeft te kosten dan
f 29.995,- mcl BTW.

Voor dat bedrag bent u eigenaar van een
oerdegelyke Volvo, inclusief alle legendarische
eigenschappen. Zoals de Volvo-veiligheidskooi,

het triangel gescheiden remsysteem, mge-
bouwde vangrails m de portieren, driepunts ro
gordels voor en achter, voorruit van gelaagt
High Impact glas, ongeëvenaarde anti-roes
behandeling. Nieuw: de krachtige 4 cilinder-
motor (74 kW/101 pk) met 5-versnellingsbak?
Zeer zuinig en meer rijcomfort door laag toeren'
tal m de 5e versnelling. *

Kom proefrijden en ervaar hoeveel coml
fort en rijplezier de Volvo 240 u biedt Afleve'
ringskosten f375,-. (Met 5-versnellingsbaH
tegen meerpnjs).Vraag informatie over de aan!
trekkelijkeVolvo-leasetaneven.

HET COMFORT VAN ZEKERHEID.

AUTOMOBIELBEDRIJF H.R KOOIJMAN B.V.
Brederodestraat 6-10. Telefoon 02507-13242. ZANDVOORT.
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Midgetown Jazzband
ZANDVOORT - De bekende jazzformatie Billy B Jackets' Midgetown

Jazzband, zal op zondag 2 december optreden in Fair Way in de Haltestraat.
Op deze zondagmiddag zal de Midgetown Jazzband een grandioze show

presenteren met veel vroeger, maar ook gloednieuw werk. Speciaal wordt de
aandacht gevraagd voor pianist Henk Engels die zijn laatste medley „Shea-
ring plays Engels" zal brengen. Medewerking aan dit nummer verleent ook de
bassist Franz von Ronday, die vroeger Louis van Dijk assisteerde.

Jaap Scotvanger, de vermaarde Amsterdamse drummer, zal zijn nummer
„scat nummer" ten doop houden, hij wordt bijgestaan door orkestleider Billy
B Jacket.

Vanaf 16.00 uur op zondagmiddag 2 december, Billy B Jacket Midgetown
Jazzband in Fair Way in de Haltestraat, waar het bij Bobby Bouman gezellig
lijkt te worden.

Wekelijks instuif in 't Stekkie
ZANDVOORT - In het buurtcen-

trum 't Stekkie in Zandvoort-Noord
is het iedere woensdagmiddag in-
stuif. Jongens en meisjes tussen de 6
en 9 jaar kunnen er dan terecht voor
het doen van leuke spelletje en het
maken van allerlei dingen. Jan, van 't
Stekkie, neemt voortaan de kinderen

tussen de 9 en de 12 onder zijn hoede.
Hij is van plan ze zich heerlijk te la-
ten uitleven op verschillende gebie-
den, waaronder zowel creativiteit en
sport en spel, maar ook af en toe een
excursie. De kosten zijn ƒ 1.25 per
keer en daarvoor krijgen de kinderen
ook een glaasje limonade.

Keurslagerij
Koning

Tijdens de jaarlijkse rookworstkeu-
ring van de Organisatie van Keursla-
gers, heeft Keurslager W. Koning,
Schoolstraat 3, een hoge onderschei-
ding gekregen. De Gelderse rook-
worst van de heer Koning werd na-
melijk bekroond met het felbegeerde
Goudkeur Certificaat.

De rookworstkeuring, die landelijk
is, maakt deel uit van het streven om
de kwaliteit van zelfgemaakte pro-
dukten op te voeren. Er zijn vastge-
stelde regels inzake de samensteling
van de worsten, het uiterlijk, de ver-
sheid en zeker ook de smaak.

Het gewonnen Goudkeur Certifi-
caat moet ieder jaar opnieuw be-
haald worden en geldt nu voor het
seizoen '84-'85. De prestatie van keur-

Dansdorp moet je in de watten leggen

Uit archieven van de aartspriesters

Toen pastoor L Ami in 1851
een nieuwe kerk wilde gaan
bouwen, rommelde hij maar
wat aan. Omdat Zandvoort
een arm plaatsje was, moest
alles 20 goedkoop mogelijk
worden uitgevoerd en daar-
om moest je proberen om ar-

-chitektkosten uit te sparen.

Een kerkje in Zandvoort
moest iets eenvoudigs zijn en
daarvoor kon de plaatselijke
timmerman wel een tekenin-
getje maken. Dat deed hij
voor niets.

Aartspriester wijst
architekt aan

Maar de aartspriester, die
meer met dat bijltje had ge-
hakt was het helemaal niet
met L Ami eens. Er moest, wil-
de men in de toekomst moei-
lijkheden voorkomen, een
verantwoordelijke architekt
worden aangetrokken en de
aartspriester, die L Ami ken-
de en zijn gedraai op dat punt
zat was, wees zonder meer ar-
chitekt H. Dansdorp aan van
het bureau van waterstaat in
Haarlem. Hij had tot volle te-
vredenheid van het aart-
spriesterlijk bestuur gewerkt
in Haarlem, Haarlemmerlie-
de en Limmen en deze man
was geknipt voor Zandvoort.

Doch L Ami, als hij toch aan
een architekt moe.st, had lie-
ver Molkenboer waar ieder-
een toen over praatte en nu
de aartspriester de kerk had
uitbesteed aan Dansdorp pro-
beer L Ami Molkenboer voor
de pastorie te strikken.

Dat zat hem niet erg glad
want op een heel voorzichtige
manier zette de aartspriester
hem mat „indien men in ver-
trouwen met den heer Dans-
dorp . zoude spreken", zo
schreef de aartspriester „wa-
re het niet kwaad omdat hij in
het werk is gesteld geworden

en welligt vereerd zoude zijn
met den geheelen loop des
zaaks, want het zoude hem
beleedigen zijn indien u met
den architekt Molkenboer
zoude handelen". Met andere
woorden: in het begin wilde u
geen architekt en nu ik er een
heb aangewezen hebt u die
maar te nemen zowel voor de
kerk als voor de pastorie.

Niet in de wielen rijden

L Ami voelde heel goed aan
waar de aartspriester naar
toe wilde. Hij aanvaardde dat
Dansdorp als architekt zou
fungeren, had het over mooie
gekleurde tekeningetjes van
zijn bureau, maar was deson-

Door B. Voets

danks toch nog aan het sto-
ken. Eind oktober 1851 was
hij in Monnikendam geweest
en had daar voor een zacht
prijsje een hele partij stenen
op de kop kunnen tikken,
maar zijn enthousiasme werd
afgeremd door de aartspries-
ter die hem terugfloot met zijn
opmerking „weet u wel pas-
toor dat u zoiets nooit buiten
een architekt om mag doen?

Hij zoekt precies uit wat voor
stenen hij nodig heeft en daar'
heeft de pastoor zich héle-
maal niet mee te bemoeien
ook al zou hij een partij ste-
nen voor niks op de kop kun-
nen tikken".

Nu probeerde L Ami een ze-
kere Nederstad uit Nieuw-
veen, die als geldlener optrad
bij de bouw voor zijn karretje
te spannen. Hij liet deze boer
die van bouwen helemaal
geen verstand had naar
Dansdorp gaan om wat van
de prijs af te pingelen. De kos-

ten waren met een architekt
heel wat opgelopen en daar
had men in Zandvoort niet op
gerekend. Toen Van Haagen
dat hoorde, was hij hevig ver-
ontwaardigd. „Het moet nu
maar eens voorgoed uit zijn
om de architekt in de wielen
te rijden", zo schreef hij. „Men
moet goed met Dansdorp le-
ren werken en daarmee is de
kous af'.

Weer neemt L Ami het
initiatief

Toen in januari 1852 de
bouw van start zou gaan, wil-
de L Ami zich hinderlijk er
tussen wringen. Er konden
namdelijk subsidies van rijk
en provincie worden aange-
vraagd en L Ami had het stel-
lige idee dat het veel meer in-
druk zou maken wanneer hij
zelf deze aanvragen instuur-
de. Maar aartspriester Van
Haagen tikte hem voor de zo-
veelste keer op de vingers.

„Laat de heer Dansdorp be-
gaan" zo schreef de aart-
spriester. „Hij weet de weg in
de vormen der requesten zeer
goed en wil met het opstellen
der stukken de behulpzame
hand bieden". Venijnig zette
hij achter dit zinnetje het vol-
gende en onderstreepte dit.
„En dit wel om niet".

Zo was L Ami vrijwel uitge-
teld. De onderhandelingen
over de bouw liepen via Van
Haagen en Dansdorp en L
Ami mocht blij zijn als hij van
tijd tot tijd op de hoogte werd
gehouden over de gang van
zaken. Misschien is deze ge-
dragslijn de verstandigste ge-
weest. Wanneer men Dans-
dorp niet zo in de watten had
gelegd, had Zandvoort zeker
niet de beschikking gekregen
over twee gebouwen die zo
goed zijn uitgevoerd als het
gebouw de Krocht en de pas-
torie van de katholieke kerk.

slager Koning is een felicitatie
waard, maar ook de bij hem komende
consumenten kunnen bij deze felici-
tatie betrokken worden. Het is niet
de eerste maal dat de heer Koning
een onderscheiding wint voor door
hem zelfgemaakte produkten. Vorig
jaar ontving hij voor zijn ham en le-
verworst een zilveren onderscheiding
van het IAS (Instituut voor Ambach-
telijke Slagersprodukten) en daar-
voor heeft hij ook verschillende ande-
re prijzen op dit vakgebied in de
wacht gesleept.

Bomschuit-
expositie

ZANDVOORT - IN het cultureel
centrum Zandyoort, Gasthuisplein
9b, is de expositie met als titel „De
Zandvoortse Bomschuit" de komen-
de weken te bezichtigen. De exposi-
tie omvat tekeningen, prenten, schil-
derijen en modellen over dit onder-
werp. Morgenavond, vrijdag 23 no-
vember, wordt de expositie officieel
geopend tussen 20 en 22 uur. De ten-
toonstelling is daarna tot en met 6 j a-
nuari dagelijks te zien van 13.30 tot
16.00 uur, behalve op maandag en
dinsdag. Het centrum is ook op twee-
de kerstdag gesloten.

LAMMERS ONTVANGT TROFEE

Tweede Cecils Magazine beter, maar ...
ZANDVOORT - Jan Lam-

mers is door een aantal Zand-
yoorters afgelopen zondagavond
in Cecils gehuldigd in verband
met zijn Europees kampioen-
schap in de Renault Turbo klas-
se.

Deze huldiging ging gepaard
met het ten doop houden van het
tweede nummer van „Cecils"
Magazine, een uitgave van het
nachtclub-petit restaurant aan
het Badhuisplein dat onder
redactie staat van Lifa Lock.

Dit magazine besteed aandacht
aan komende aktiviteiten, maar ook
aan die die in het etablissement wer-
den gehouden, zoals de modeshow
van 8 oktober. Jammer dat bij deze
uitgebreide fotoreportage geen aan-
dacht wordt besteed aan vermelding
van namen en prijzen van de getoon-
de modellen. Dit had vollediger ge-
kund.

Beter ongetwijfeld is de reportage
over Johan Cruijff, hoewel deze ere-
gast het op zondagavond wel liet af-
weten, of hij moet zo laat (c.q. vroeg)

(gekomen zijn dat de fotograaf hem
' heeft gemist.

Met het oog op de komende feest-
dagen wordt ook aandacht besteed
aan de culinaire uitspatting van Joop
Braakhekke, die in het voorwoord
„enkele tips zal geven om de feestda-
gen smakelijk door te brengen". He-
laas komt Braakhekke in dit num-
mer niet verder dan een aantal belof-
ten voor de toekomst, of de zeer vage
beschrijving van coquille St. Jacques
in een verse spinazie met zeer fijnge-
hakte kruiden en knoflook (rauw)
even in de oven serveren met aioli en
gehakte tomaat, moet door hem vol-
ledig genoemd worden.

Een wat ijdele introduktie van „een
echte ram die doordendert met alle
energie die in hem is" om zijn eigen
woorden aan te halen. Misschien vol-
gende keer echte recepten van
Braakhekke in plaats van drie foto's
van de schrijver op één pagina.

Jan Lammers ontvangt van Lifa Lock een schitterende beker, ten teken dat
het thuisfront het kampioenschap van de coureur naar behoren heeft ge-
waardeerd. (Foto Frans Jongen).

Verder is het voor de liefhebber een
zeer verzorgd magazine, met uitste-
kende lay-out en vormgeving en een
heldere zettekst. Het tweede num-
mer is beter dan het eerste, en ja, alle

begin is moeilijk, het wordt nog wel
eens wat.

Margreet Atqs

Opnieuw records voor Zeeschuimers
ZANDVOORT - De derde ont-

moeting in de jeugdkompetitie wed-
strijdzwemmen werd afgelopen zon-
dag georganiseerd door de Zand-
voortse zwem- & poloclub De Zee-
schuimers in zwembad de Duinpan.
Tegenstanders waren De Ham uit
Krommenie en DA W/Vliegende Vis-
sen uit Alkmaar. Een thuiswedstrijd
voor de Zeeschuimers waarin Onno
Joustra een nieuw kringrecord ves-
tigde op de 200 m. schoolslag in een
zeer snelle tijd van 2.35.2 sec. Een re-
cord dat in 1973 als limietwas gesteld
en dat nu in 1984 door Onno werd
verbroken.

Voor nieuwe clubrecords zorgden
Hans Jansen op de 200 m. wisselslag,
Peter van de Woning op de 100 rug,
Dick Verburg nam het record over
van Michiel van Warmerdam op de 50
m. vrije slag in 35.2, Hanneke Koop-
mans verbeterde haar eigen klubre-
cord op de 50 m. vrije slag van 34.9
naar 34.0 sec.

Jeroen Schultheis kwam voor het
eerst onder de minuut bij de 100 m.
vrije slag, zijn tijd was 59.5, terwijl hij
verder op alle programmapunten
waar hij werd ingezet zijn persoonlij-
ke tijden wist te verbeteren. Marja
Molenaar op de 200 m. schoolslag
wist haar tijd van 3.12.1 naar 3.03.5 te
brengen. Ook voor Barbara de Wit en
Annemarie Koopmans werden er
snellere tijden genoteerd. Barbera 6,5
sec. winst op de 100 m. vlinderslag en
Annemarie zelfs 18.0 sec. De eindtijd
van Barbara was 1.18.6, die van An-

nemarie 1.50.4 sec. Ivo Lemmens no-
teerde op twee afstanden duidelijke
vooruitgang; op de 50 m. vrij 40.0 sec.,
op de 100 m. rugslag 1.46.8 sec. Een
gezellige zwemontmoeting met veel
publiek van Zeeschuimers en de te-
genstanders. De volgende ontrnoe-
ting zal in Alkmaar worden georgani-
seerd.

Kunstzwemmen
Kunstzwemmen in Egmond bete-

kende een strijd op het E-, D- en C-
kunstzwemniveau tussen De Zee-
schuimers, Zwepho uit Hem, ZZS uit
Zaandam, de nieuwe kunstzwemver-
eniging van WZ & PC uit Purmerend
en gastvereniging De Spetters uit
Heilop. Op het C-niveau was er de
mogelijkheid om ook dat diploma te
halen bij voldoende aantal wedstriid-
punten. 'Saskia Wester haalde met
45.18 pnt. royaal de limiet van 43 pnt.
en kon trots na afloop haar diploma
in ontvangst nemen.

Prima resultaat was er ook voor
Petra Holst, die net voor de limiet
bleef steken met 42.25 pnt. Janneke
Reinders Folmer scoorde in deze
wedstrijd 39.22 pnt. Op het D-niveau
ontliepen de twee Zeeschuimsters
Linda Paap en Ditte Valk elkaar niet
veel en scoorden zeer behoorlijk. Dit-
te 17.28, Linda 17.60. Een Zeeschui-
mer-debuut was het voor Sabine
Blom, Leony Voetelink en Sheila
Kwint. Sheila kwam als beste naar
voren met 18.53, Leony met 17.55 en

Sabina Blom met 16.40, de jongste in
haar groep, zullen zeker goede kunst-
zwemsters worden. Dit drietal be-
haalde op 3 november het eerste
kunstzwemdiploma F en zijn twee
weken later op een hoger niveau al
aktief in een wedstrijd.

Een groepsnummer van Saskia
Wester, Petra Holst, Janneke Rein-
ders Folmer en Ingnd Kraaijenoord
kreeg van de jury de hoogste waarde-
ring. Met 53 pnt. bereikten zij met
een voorsprong van ruim twee pun-
ten op ZZS uit Zaandam de eerste
plaats. De derde plaats werd opgeëist
door de Spetters uit Heiloo.

Er zijn nieuwe opleidingsmogehjk-
heden bij de afdeling sportief-recrea-
tief begin januari 1985 te verwachten
bij De Zeeschuimers. Er wordt spe-
ciaal voor kinderen van acht jaar en
ouder een snorkelcursus georgani-
seerd. Alle kinderen met tenminste
een B-diploma kunnen nu ook voor
snorkelen bij De Zeeschuimers te-
recht. Elke vrijdagavond van 19.00
tot 20.00 uur zal onder leiding van de
heer Veenhuysen lesgegeven worden
in het snorkelen. Een kenmsma-
kings-abonnement kost ƒ 15,- waar-
voor circa zes snorkellessen gevolgd
kunnen worden. Vrijdagavond 7 de-
cember kan men zich hiervoor opge-
ven m zwembad de Duinpan bij het

bestuur van de Zeeschuimers. Te-
vens is dat dan een gelegenheid om
kennis te maken met de vele mteres-
sante facetten van het snorkelen. •

Winterwandeling
AERDENHOUT - Op zaterdag 8

en zondag 9 december organiseert de
Haaremse wandelsportvereniging
,,Jan Passtoors" de eerste in een serie
van vier winterwandelmgen. De start
is vanaf het ontmoetingscentrum 't
Zijltje", Korte Zijlweg 9a te Over-
veen. naast de R.K. kerk. Men kan
naar verkiezing lopen over een af-
stand van 5,10, 15 of 20 km. Degenen
die met aan alle vier wandelingen
deelnemen, kunnen dagtochten ma-
ken. De afstand van 20 km start op
beide dagen uitsluitend tussen 10.30
en 11.15 uur, de overige afstanden
tussen 10.30 en 12.30 uur De wande-
lingen zijn als volgt gepland: zatér-
dag 5 en zondag 6 januari 1985, zater-
dag 2 en zondag 3 februari 1985 'en
zaterdag 2 en zondag 3 maart. Vqor
nadere inlichtingen: tel. 023-241927, of
023-3577517.

f Vrijwilfige Hulpverlening

Voetbal
Zondag: WFC - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Wormerveer
Vogelenzang - TZB 14.30 uur
Zaterdag: Hoofddorp - Zandvoort '75
14.30 uur.
Basketbal
Vrijdag: Adams - Lions 21.00 uur
Apollohal Amsterdam
Zaterdag: SDO dames - Lions 19.00
uur sporthal Hillegom
Zaalhandhal
Zondag: Laren - ZVM heren 14.15 uur
in Eemnes

Bunkert - ZVM dames 12.15 uur Ken-
nemersporthal Haarlem
Volleybal
Zaterdagavond in de Pellikaanhal
dames Sporting OSS l - Cazus 120.00
uur, Sporting OSS 2 - Allides 8 19.30
uur; Sporting OSS 3 - Die Raeckse 5
20.30 uur. Heren Sporting OSS l -
VCY 2 18.30 uur; Sporting OSS 2 - Al-
lides 8 18.30 uur; Sporting OSS 3 -
Van Nispen 4 19.30 uur; Sporting
OSS 4 mix - SBY 3 20.30 uur. Jeugd
Sporting OSS N - Sporting OSS M
18.30 uur.
Zaalvoetbal
Donderdag HG Snackhuis - Zand-
voort Noord 20.00 uur sporthal Hille-
gom. Vrijdag in de sporthal Pellikaan
te Zandvoort: 18.00 uur Zandvoort-
meeuwen D2 - Halfweg Dl; 18.30 uur
Zandvoortmeeuwen Dl - Halfweg D2;
19.00 uur Zandvoort Noord dames -
TZB dames; 19.45 uur TZB - Concor-
dia; 20.40 uur TZB 5 - Concordia 3;
21.15 uur TZB 4 - JM Bakker 2; 22.15
uur Zandvoort Noord 5 - BSM 2.

word ook
bloeddonor

020123456
Amsterdam

en omstreken. é
Sint Nicolaas-aktie 1984

Natuurlijk doen ook aan de Sint Nicolaas-aktie 1984 mee

BAKKER E. PAAP - Potgieterstraat 24

LIDA BROMET MODE - Haltestraat 18

Fa. LEEK MINI-MARKT- Helmerstraat28

Fa. JAAP KROON MODE - Haltestraat55

STAM FASHION - Haltestraat 10

Vraag bij alle deelnemende winkeliers om bonnen en spaar voor prijzen
van een pen tot een taart - roliade - speelgoed - radio's - pannensets -

glas- en porseleinen serviezen - fietsen,
enz., enz., enz., enz.

Sint Nico/aas is persoonlijk aanwezig
bij Hotel Faber op 1 en 5 december.

Kwekeri] P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort-Tel. 1 70 93

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt.

Li?' i/*

Bollenplantmandjes • Brassicol
Bollenplantschopjes

Winterheide • Bloeiende violen
Beplanting voor winterbakken

Vaste planten • Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten

IËNDDIENSTEN

24-25 november 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Ade Scipio Blume, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Bouman. tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058.
Drenth, tel. 13355, Fheringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel 13185
WIJKVERPLEGING: voor mforma-
tie over dienstdoende wijkverpleég-
kundige. 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A. Zand-
voort. tel. 02507-14437, b.g g. 023-
313233
DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
beckestraat 17. Zandvoort. tel 15847
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191
TAXI: telefoon 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g g 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur. maandagavond
van 7.00 tot 8 00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-

vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373 Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur Schriftelijk postbus
100. 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis David&straat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 1830 uur

BURGERLIJKE

Periode 13 november - 19 novcni-
bcr
Geboren:

Bastiaan Guido, zoon van: Blaau-
boer, Huig en Gaus, Lucienne J I.

Ondertrouwd:
Leijen, Arie en Westerveld. Ida.

Meulendijks. Jeroen en Wiersma.
Helga.

Overleden:
Van Amerongen geb. Roelofs, Alei-

da, oud 65 jaar, Paap geb. Disbergen,
Hermina P., oud 76 jaar; Emous geb.
De Vries, Aletta E., oud 78 jaar, De
Cock, Pieter, oud 71 jaar.

WEEKEND: 54-25 november 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur: ds. N Paap uit
Utrecht Crèche aanwezig
GEREFORMEERDE KERK,
Julianawcg l.ï:
Zondag 10 00 uur ds. D C Firet te
Alkmaar Kmdernevendien&t en cré-
che
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag ds R Gaaikema. Haarlem
Dinsdag 15 00 uur: bijbelkring o.i v.
mevr ds C E. Oflerhaiis.
Dinsdag 19 30 uur: oecumenische ge-
bedsdicnsl
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19 00 uur E.V met orgel sa-
menzang Zondag 09 45 uur stille vie-
rmg. Zondag 10.45 uur hoogmis
m m.v St. Caecihakoor
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 09 30 uur zondagsschool. bi|-
belgespreksgroepen
Zondag 10 30 uur. morgendienst cis
J. Overdum
Zondag 19 00 uur. doopdienst ds J
Overdum.
Woensdag 19 30 uur bidstond - 20 30
uur: bijbelstudie
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
Maandag om 15.00 uur, tel 14878
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud. zondag 930-1130
uur: Smedestraat 37. Haarlem
Dinsdag 19 30-21 25 uur. idem
Inlichtingen R. van Rongen. Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel
023-244553.
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'M Sinterklaas' puzzeluurtje in het Zandvoorts Nieuwsblad

VIND'T LIED... OF NIET!!!
*r*

DE ALLERLAATSTE
•MODELLEN GAAN TEGEN
FABRIEKSPRIJZEN.

Nu duizenden guldens voordeel
voor snelle beslissers

EX-COMPANY-CARS
met weinig kilometers,
diverse 3-deurs Special-modellen
ook metallic lak vanaf 15.750.-

BEREKEND OP DE TOEKOMST.

van lent - opel
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort

tel.02507-1 5346

PRIJS INCLUSIEF BTW. EXCLUSIEF GEADVISEERDE AFLEVERINGShOSTFN l 321 - AF GENERAL MOTORS NEDERLAND B V ROTTERDAM PRIJS EN SPECIFIKATIEWUZIGINGEN VOORBEHOUDEN

KR-C5

'K ZET MIJN SCHOENTJE KLAAR

EEN BRIL DRAGEN betekent smaak tonen.
Zichtbaar. Waar iedereen naar kijkt - het gezicht.

Het is uw gezicht. En daarvoor kan geen „alternatief,
maar slechts het allerbeste
gelden.

Wij tonen u de nieuwste
modellen.
Wij adviseren u zonder
verplichting en gratis.
En - indien u dit wenst -
helpen wij u vakkundig
aan een nieuwe bril.

DESKUNDIGE
OOGMETING

GRAAG
EEN BRIL

DRAGEN

OPTIEK
SLINGER

Gediplomeerd opticien
Grote Krocht 20 A, Zandvoort, telefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

WANT DAT TROUWE BEESTJE

R E S T A U R A N T

oei

Kerkstraat 13

2042 JC Zandvoort

Telefoon 02507 - 12045

Wist u
... datje heerlijk kunt eten in Restaurant „De Boei"

... dat het daar gezellig en niet duur is

... dat er behalve onze specialiteiten ook een weekmenu is voor maar 19.-

... dat de wildzwijnbout, hazerug en hazebout in heerlijke wildsaus nu ook op het
menu staan

... dat ons restaurantje zeer geschikt is gebleken voor een gezellig etentje en
ongedwongen samenzijn met uw familie, sport- en andere vrienden

... dat wij onze zaak voor u reserveren wanneer u met 20 of meer personen komt eten
(max. 35)

GRAAG TOT ZIENS.
HANS EN MARJANNE v.d. HOORN

(Dinsdags gesloten)

DAAR WAT HOOI VOOR HET PAARD

DOE MÉÉ EN MAAK KANS OP DE HOOFDPRIJS:

BETAMAX VIDEORECORDER
2e prijs: DAMES- Of HERENFIETS

Sinterklaas prijsvraag
Het is de bedoeling dat u een bepaalde slagzin vindt. Een vrij
eenvoudige prijsvraag die door -bijna- iedereen opgelost kan
worden. Wij wensen u veel succes!

Wat moet u doen?
Op deze en de 2 volgende advertentiepagina's (herkenbaar
aan de kopregel ,,Vind het lied . . . of niet") staan in totaal 24
advertenties. In iedere advertentie staat één regel van een
bekend Sinterklaasliedje. Bijvoorbeeld:

'K ZET MIJN SCHOENTJE KLAAR

Achter deze regel vindt u een letter. In dit geval dus de „\"\
Als u alle 24 regels van het Sinterklaasliedje in de juiste
volgorde zet dan geven de gevonden letters een bepaalde
slagzin.

Deze slagzin (van 24 letters) schrijft u op een briefkaart.

Laatste regel
De allerlaatste regel van het Sinterklaasliedje hebben wij
„open" gelaten. Alleen het eerste woord (dat) is gegeven.
Buiten de gevonden slagzin moet u ook een nieuwe laatste
regel van het lied bedenken en die op uw briefkaart schrijven.
Hoe origineler, grappiger, komischer of geestiger, hoe groter
uw kans op de hoofdprijs. Deze laatste regel moet echter wél
passen in het ritme en in het rijmschema.

Inzenden
De briefkaart met de slagzin en de nieuwe laatste regel stuurt
u naar

Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26
2040 AA - Zandvoort

U kunt uw briefkaart ook afgeven op ons kantoor op het
Gasthuisplein (nummer 12).
De oplossing van deze prijsvraag moet uiterlijk donderdag 6
december in ons bezit zijn. In het Zandvoorts Nieuwsblad
van donderdag 13 december wordt de uitslag gepubliceerd.
De beoordeling van de laatste regel geschiedt door een
deskundige jury ondervoorzitterschap van Sint Nicolaas.

Over de uitslag of de beoordeling van de jury kan niet
gecorrespondeerd worden. Werknemers van Weekmedia bv
en hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

Naam en adres
Vergeet niet uw naam en adres op de briefkaart in te vullen.
Ten overvloede vermelden wij dat uw oplossing uiterlijk
donderdagochtend 6 december bij ons op kantoor binnen
moeten zijn, dit ook mede i.v.m. de geplande terugreis naar
Spanje van St. Nicolaas.

Hoofdprijs
De hoofdprijs van deze Sinterklaas-prijsvraag is een fraaie
BETAMAX VIDEORECORDER, en wordt beschikbaar
gesteld doordrog. parf. Moerenburg, Haltestraat 1-8 in
Zandvoort.

Tweede prijs dames- of herenfiets, beschikbaar gesteld
door Versteege Wielersport, Haltestraat 31, Zandvoort.
In de derde week van december zal de video, in de winkel
van Moerenburg, aan de prijswinnaar(s) uitgereikt worden.
Uiteraard wordt deze gebeurtenis door onze fotograaf op de
gevoelige plaat vastgelegd.
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SPORT KORT

Êeevissers houden
lerde wedstrijd
ZANDVOORT - Op zondag 18 no-

ember zijn de leden van „De Zand-
oortse Zeevisvereniging" naar de
Maasvlakte geweest voor de derde
iswedstrijd in de onderlinge compe-
tie. Ondanks de hooggespannen
erwachtingen omtrent deze unieke
isstek werd er weinig gevangen. In
otaal namen negentien sportvissers
an de wedstrijd deel en Gas Al
wam als beste uit de bus met een
nderhalf pond wegende wijting. De
olgende en laatste wedstrijd voor
it jaar wordt op zaterdag 8 decem-
ér gehouden vanaf 14.30 uur op het
foorderstrand.

ZHC-hockey
.ZANDVOORT — De dames van
.andvoort hebben zich na de 1-0 ne-
érlaag van vorige week tegen Al-
ance goed hersteld. Aeolus werd
net 1-0 afgetroefd door de Zand-
oortse hockeydames. De score had
oger kunnen zijn, ware het niet dat
wee treffers van Zandvoort werden
fgekeurd. Het enige doelpunt kwam
p naam van Monique Lubberts die
en rebound na een strafcorner doel-
reffend afrondde. In de tweede helft
eeft Zandvoort de kleine yoor-
prong goed verdedigd en mede door-
'at koploper Alliance verloor staan
e Zandvoortsen slechts één punt
chter.
Ook bij de Zandvoortse heren wei-

ig doelpunten. In een wedstrijd
aarin Zandvoort duidelijk sterker
as gingen zij toch met 1-0 ten onder

egen Terriërs. Zandvoort heeft de
ehele wedstrijd een overwicht ge-
ad en had pech met een inzet op de
aal. Ook werden vele strafcorners
eforceerd, maar op het slechte veld
an Terriërs konden de Zandvoorters
iet tot de juiste afwerking komen.
Jit een counter wist Terriërs het eni-
e en beslissende doelpunt te scoren.

Bridge-nieuws
ZANDVOORT - De competitie

oor de leden van de Zandvoortse
Jridgeclub is in volle gang, over veer-
ien dagen worden de promoties en
'egradaties verwacht.

Afgelopen
raensdag behaalden het herenkop-
iel Van Beek/Sjouwerman in de A-
jn de eerste plaats met 57.14%. De
amilie Peeman wist beslag te leggen
p de tweede plaats met 56.25%. De
l-lijn wordt op dit moment aange-
oerd door de dames Dear/Paap. De
erste plaats in de B-lijn was voor de
ames Kroon/Schröder, gevolgd door
e. f amilie Hoogendijk en de heren
'ulsma/Heilker.met 56.25%. Deze lijn
rordt thans aangevoerd door de da-
nes Kroon/Schröder. In de C-lijn be-
aalde de familie Loos de overwin-
ing met 66.96%. Zij staan ook op de
erste plaats in het totaal van deze
jn. De tweede plaats was voor de he-
en Kause en Baan met 62.05%.

Op zaterdag 17 november werd de
erste wedstrijd van dit seizoen tegen
3BC uit Beverwijk gespeeld. Dit was
een paren- maar viertallencompeti-
e. Na de ochtendzitting was de
tand als volgt: ZBC-BBC: A-lijn 137-
1, B-lijn 149-102 en C-lijn 178-51. Be-
erwijk haalde na de lunch iets op,
naar de overwinning ging naar ZBC.

)e eindstand was A-lijn 294-172, B-
jn 249-251 en C-lijn 273-169. ZBC
/on hiermee voor de achtste maal de
rofee, en de totaalstand is 8-5. De
lub die tienmaal wint mag de trofee
ouden. De familie Loos en de dames
•ooymans en Slegers scoorden in de
erde ronde 57 punten, hetgeen het
este resultaat voor een apart viertal
/as. In het voorjaar van 1985 vindt in
everwijk de revanch plaats. Voor
adere inlichtingen over de bridge-
.ub kan men bellen naar 14060 of
8035.

COR V.D. KOEKELT NIET TE STOPPEN

ZVM-heren grijpen de zege na
enerverende partij zaalhandbal

ZANDVOORT - In een keihar-
de maar sportieve en zeer enerve-
rende partij zaalhandbal heeft
ZVM een zeer verdiende overwin-
ning behaald op Zeeburg, 24-23.
Bij ZVM was Cor van de Koekelt
ongrijpbaar en scoorde maar
liefst elf maal. De dames van
ZVM hadden een minder goede
dag en konden geen vuist maken
tegen Hoofddorp. Na een 3-6
ruststand ging ZVM met 8-10 ten
onder.

Het treffen tussen ZVM en Zeeburg
stond bol van de spanning. Een span-
ning die tot aan de laatste minuut ge-
handhaafd bleef. Beide teams speel-
den met volle inzet dat nogal eens tot
overtredingen leidde waarmee de
scheidsrechters het zeer moeilijk
hadden. Door veel twee minuten-
straffen en gele kaarten uit te delen
bleef de strijd binnen de perken. Zee-
burg had in de openingsfase het bes-
te van het spel en nam een 5-3 en 4-6
voorsprong. De Zandvoortse defensie
werd in deze openingsfase verrast
door schoten uit de tweede lijn. Al-
lengs kreeg ZVM beter zicht op de
Zeeburg-aanvallen en mede door pri-
ma reddingen van Pieter Trommel
bleef ZVM in de strijd. Aanvallend
moest ZVM het in eerste instantie
van de ingestudeerde vrije worpen
hebben van Cpr van de Koekelt die
vijf maal op rij raak kogelde.

Zeeburg kwam voor met 6-8 maar
de Zandvporters beten zich vast in de
tegenpartij. Joop Boukes en Hans
Mol zorgden voor evenwicht en na
een 9-9 stand kwam ZVM voor het
eerst pp voorsprong, een voorsprong
die niet meer uit handen gegeven
werd, al moesten de nodige zweet-
druppels er voor gelaten worden. Een
gave actie van Cor van de Koekelt en
een snoeihard schot van Wim Brug-
man betekende 11-9. Ook Ernst Peh-
le liet zich niet onbetuigd. Goed ver-
dedigingswerk en de altijd lepe straf-
worpen van Pehle betekende een 13-
10 ruststand. ^

Direct na de rust zorgde Djurre
Boukes met een snelle break voor 14-
10 en leek ZVM op een goede over-
winning af te gaan. Vrijwel de gehele
tweede helft kon ZVM een drie pun-
ten voorsprong houden tot aan 21-18.
Zeeburg knokte voor de laatste kans
en kwam verrassend terug tot 21-21
en toen waren er nog vijf minuten te
gaan. Het werden vijf zeer enerveren-
de minuten. Zoals de gehele wed-
strijd ook nu nog vele man meer of
minder situaties. ZVM profiteerde
goed en door doelpunten1 van Cor van
de Koekelt en Hans Mol werd op-
nieuw een voorsprong genomen. Me-
de door een benutte strafworp van
Ernst Pehle was de tijd voor Zeeburg
te kort onijde nederlaag te ontlopen,
24-23. "

Cor van de Koekelt met een van zijn be-
faamde sprongschoten, waaruit gescoord
zou worden.

Foto: Frans Jongen

Trainster/coach Henny van de
Koekelt stelde na afloop: „Ik ben zo-
wel blij met de punten als met het
goede spel. Het zijn twee belangrijke
punten voor ons. Vooral verdedigend
zijn we, met Ernst Pehle erbij sterker
geworden. Het was een harde wed-
strijd en Zeeburg tekende na afloop
protest aan omdat de scheidsrech-
ters hen benadeeld zouden hebben.
Volgens mij waren er wel beslissin-
gen die niet altijd goed waren maar
het hield elkaar wel in evenwicht. Ik

ben echter zeer tevreden met de over-
winning".

Doelpunten ZVM: Cor v.d. Koekelt
11, Ernst Pehle 4, Hans Mol 2, Djurre
Boukes 2, Joop Boukes 2, Willem
Brugman 2, Frans Rienks 1.

Dames
Na de goede overwinning van vori-

ge week kwan ZVM nu tot een teleur-
stellende partij handbal tegen Hoofd-
dorp- In deze zwakke wedstrijd voor-
kwam de goed op dreef zijnde keep-
ster Greet Vastenhouw, een grotere
nederlaag. Vele goede reddingen en
tweemaal wist zij een s(;rafworp te
stoppen. In de eerste helft liep het di-'

reet al niet. Er werd slecht overgeno-
men en vele malen balverlies geleden
wat noodlottig is. Met snelle breaks
kon Hoofddorp een aantal doelpun-
ten laten aantekenen en de ruststand
op 3-6 bepalen.

Na de rust stuurde coach Geert
Dijkstra zijn team met een vijf-één
systeem het veld in en toen ging het
verdedigend wat beter maar aanval-
lend bleef ZVM zwak presteren. Meer
dan een 8-10 nederlaag zat er voor
ZVM niet in. Coach Geert Dijkstra:
„Een zeer teleurstellende ervaring
deze nederlaag. Het liep totaal niet,
de inzet was matig en daar moet in de
komende weken wat aan gedaan wor-
den".

Standen voetbalclubs
Tweede klasse KNVB
Hollandia 9-15
OSV 9-14
WFC 9-13
Vitesse'22 9-11
Zeevogels 9-11
Ado'20 9- 8

Vierde klasse KNVB zaterdag
RCH 9-12
Aalsmeer 9-11
Altius 9-11
Halfweg 9-10
Zandvoort'75 9- 9
DeKennemers 9- 9

Tweede klasse HVB
Onze Gezellen 10-16
BSM 9-13
EHS 10-13
DSC'74 10-12
Heemstede 10-13
Schalkwijk 10-10

Zaalvoetbal hoofdklasse
Hong Kong 9-18
Internationaal 9-11
DIO 9-11
DeZon 9-11
Blauw Wit 9-10
Griffioens 9- 9

Eerste klasse
TZB 6-12
Sekura 6-10
L. Hoofddorp 6- 7
Beurszicht 6- 7
Concordia 6- 6

Tweede klasse
De Gier 6-10
Zandvoort Centrum 6-10
Berbee 6- 7
DeMeer 6- 7
Zandvoort Noord 5- 6
PaletEntage 5- 5

Zandvoortm.
HBC

9- 7
9- 7

VIOSW 9- 6
Rapiditas 9- 6
SVW'27 9- 5
Zilvermeeuwen 9- 5

DSC'74
SCZ'58
De Spartaan ..
Hoofddorp
Sporting Zuid
DVVA

9- 9
9- 9
8- 8
!i- 7
9- G
8- 5

VVH 10-10
Spaarnevogels 10- 8
Alliance 9- 7
TZB 10- (i
CBS 10- ü
Vogelenzang 10- 6

Wilms Floet 9-8
KoppersOG 9-8
IJmond'73 9-6
De Ezel 9-6
Hillegom 9-5
Score Advert 9-5

K. Kroezen 6-6
NihotL 6-5
Rinko 6-4
Marktzicht 0-2
Out 6-1

Wilho 5-5
Parade Boys 6-4
HD'80 5-3
Zandvoortmeeuwen 7-3
HG Snackhuis 5-2

SC Hong Kong blijft imponeren
ZANDVOORT - In de hoofd-

klasse zaalvoetbal is van span-
ning geen sprake nu SC Hong
Kong elke week de tegenstander
met een nederlaag confronteert.
Bovendien verspelen de concur-
renten onderling vele punten en
daardoor voert Hong Kong de
ranglijst aan met reeds zeven
punten voorsprong. Ook Blauw
Wit kon niets aan deze situatie
veranderen en moest met een 5-3
nederlaag genoegen nemen.

De strijd tussen Blauw Wit en
Hong Kong was het aanzien volko-
men waard. Van beide zijden goed en
snel zaalvoetbal en het duurde tot j--,.. ,
ver in de tweede helft alvorens de Uitslagen
Zandvoorters afstand konden ne-
men. Blauw Wit dat streed voor een
laatste kans nam direct een 1-0 voor-
sprong en Hong Kong moest toen het
spel gaan maken. De Zandvoorters
deden dat ook en met vloeiend aan-
valsspel werd het doel van Blauw Wit
bestookt. Doelpunten van Hans

Schmidt en Jos van der Meij bete-
kende een 2-1 voorsprong dirct ge-
volgd door de gelijkmaker van Blauw
Wit. Nog voor de doelwisseling kon
Ed Vastenhouw de 3-2 score op het
bord brengen.

In het tweede gedeelte van de strijd
kwam Blauw Wit tot enige gevaarbj-
ke acties en uit een daarvan werd Ed
Steffers kansloos gepasseerd. De
badgasten hadden het even moeilijk
maar herstelden zich knap en mi-t
zeer goed zaalvoetbal werd Blauw
Wit teruggedrongen. Snelle combina-
ties waren te veel voor Blauw Wit en
Hans Schmidt en Jos van der Meij
konden de zwaar bevochten maar
verdiende 5-3 overwinning voor Hong
Kong veilig stellen.

Olympisch ski-kampioen
in Hoofddorp HOOFDDORP - Op woensdag 14

november was Phil Mahre, de Ameri-
kaanse Olympisch slalomkampioen
1984 aanwezig op de ski-piste „De
Meerberg". Hij kwam daar om de
kunststofpiste te testen en om kennis
te maken met de nieuwe ski-training
van ski-aerobic. een methode voor
wintersportgangers om zich voor te
bereiden op hun vakantie. Volgens
Phil Mahre biedt de piste uitsteken-
de mogelijkheden om alle ski-bewe-
gingen onder de knie te krijgen, al is
het verschil met een echte piste na-
tuurlijk wel merkbaar.

Verder meent de ski-kampioen dat
de training zeer bevorderlijk is voor
de conditie. Enkele instructeurs en
wedstrijdskiërs hebben op deze dag
Phil nog voor enkele wedstrijden uit-
gedaagd. Hij had weliswaar onvol-
doende tijd om helemaal „los" te ko-
men, en te wennen aan de kunststof-
piste, maar het was voor alle aanwe-
zigen een interessante ervaring

Vóór
Tussen\
Achter

\ \ }de lijnem

SCHAATSEN
J.N u de winter voor de deur
staat is het interessant om een
schaatser aan het woord te la-
ten. Het schaatsen is een oer-
Hollandse sport en mede door
het grote aantal kunstijsbanen
uitgegroeid tot één van de meest
beoefende aktiviteit. Ook in
Zandvoort wonen enige leden
van de Ijsclub Haarlem. Eén
daarvan is de 33-jarige Ben Rüc-
kert, die reeds een aantal jaren
mee strijdt op het hoogste plan
van de Ijsclub Haarlem. De le-
den van de ijsclub draaien hun
rondjes op de Kennemer Kunst-
ijsbaan aan de Randweg.

„Zes jaar geleden bij de ope-
ning van de baan in Haarlem
ben ik met schaatsen begonnen
en na één jaar vrij schaatsen, lid
geworden van de IJsclub Haar-
lem. Via recreatieschaatsen ben
ik toen met wedstrijdschaatsen
begonnen en opgeklommen vla
de B-senioren naar de A-senio-
ren en behaalde ik in het seizoen
1982/1983 het clubkampioen-
schap, waarna ik geselecteerd
werd voor de baanselectie. Van
elke leeftijdsgroep worden de
beste zes van elke club, die in
Haarlem schaatsen geselecteerd
voor de gewestelijke wedstrij-,
den. Nu heb ik echter een trai-
ningsachterstand van zes weken
door een blessure, en dan moet
ik me weer waarmaken qua tij-

den, voor de baanselectie. De
schaatssport is een goede ont-
spanning voor mij na mijn werk.
Als je merkt datje steeds sneller
gaat dan wordt je er door ge-
pakt. Het is een moeilijke sport
die conditie, kracht, coördinatie
en techniek in zich heeft en
daarom vind ik het de meest uit-
dagendste sport die er is om wat
te bereiken. De perfektie bereik
je echter bijna nooit. Het mate-
riaal is wel belangrijk maar on-
dergeschikt aan je eigen kun-
nen.

Om goed voorbereid aan het
schaatsseizoen te beginnen
wordt zomers reeds met de trai-
ningen gestart. Die omvatten
krachttrainingen, hardlopen,
fietsen en rolschaatsen. Aan het
eind van de zomer worden de
sprongoefeningen en het rol-
schaatsen intensiever beoefend
om de overgang naar het schaat-
sen wat gemakkelijker te doen
zijn. In de winter schaatsen we
driemaal in de week met daar-
naast minimaal één wedstijd in
de week en soms gaan we naar
het buitenland. Als je het ge-
westelijk niveau bereikt wordt je
verplicht om mee te trainen en
dat hoef ik niet te halen. Met de
mogelijkheden die ik heb wil ik
wel zo hard mogelijk gaan. Het
trainen geeft echter al veel vpl-
doening. Op dit niveau wil ik
nog eenjaar of twee doorgaan en
het dan wat rustiger aan gaan
doen. Op mijn leeftijd zitje bijna
aan ie plafond wat tijden betreft.

I

Wat het schaatsen verder be-
treft is het wel jammer dat je
vrijwel geen Zandvoorter ziet op
de Haarlemse kunstijsbaan. Bij
het tot stand komen van de
baan werd er een collecte onder
de bevolking in Zandvoort ge-
houden en de gemeente subsi-
dieert nog jaarlijks, dus er bleek
ook voor de Zandvoorters be-
hoefte te bestaan aan deze baan.
De club telt slechts enkele leden
uit Zandvoort en ook pp de vrije
schaatsavonden zie ik weinig
plaatsgenoten, terwijl andere
gemeentes zoals bijvoorbeeld
Velsen zelfs een eigen club heeft.
Het hoeft geen wedstrijdschaat-
sen te zijn ook op recreatief ge-
bied wordt er veel georgani-
scerd. Ik zou het leuk vinden als
er meer Zandvoorters van de
baan gebruik maken. Nu voel ik
me vaak, door de medewerking
van de bevolking bij liet tot
stand komen van de baan, één
van de weinig gesubsidieerde
schaatsers. De afstand en de
kosten zijn te verwaarlozen, dus
dat kan geen bezwaar zijn."

Lions-heren geven goed
partij ondanks verlies

ZANDVOORT - Tegen het
hooggeplaatste TYBB heeft
Lions zeer goed partij gegeven en
even zag het er naar uit dat een
verrassing tot de mogelijkheden
zou behoren. Lang bleef Lions in
het spoor van TYBB maar een
grote foutenlast betekende in de
slotfase bijna geen verdediging
meer waardoor TYBB alsnog
met 64-69 de zege pakte. De
Zandvoortse dames waren even-
eens niet in staat tot een positie-
ve score te komen. White Stars
bleek over alle linies beter en be-
haalde een ruime 39-61 overwin-
ning.

De basketbalstrijd tussen Lions en
TYBB was niet groots maar wel zeer
spannend. TYBB nam een 0-4 en
even later een 8-14 voorsprong maar
door gave acties van Olaf Borkent en
Rudy Becic kwamen de Zandvoor-
ters terug tot 12-15. De score liep ech-
ter niet hoog op daar door onnauw-
keurig passen nogal eens balverlies
werd geleden en pok het schot van
beide teams was niet erg zuiver. Vijf-
tiende minuut 18-23. The Lions toon-
de in deze wedstrijd echter wel een
zeer grote inzet waartegen TYBB het
zeer moeilijk had. De grote inzet be-
zorgde Lions vele persoonlijke fouten
en daardoor konden de Haarlemmers
via strafworpen aan de voordelige
ruststand van 28-32 komen.

De tweede helft beloofde voor
Lions weinig goeds. Enige spelers
met vier persoonlijke fouten, maar
vooral Peter Noordman was uitste-
kend in vorm en mede door zijn sco-
res en die van Evert Bol kwam Lions
in de zesde minuut naast TYBB, 40-
40. De Lions vochten als leeuwen en
Nico Koper zorgde voor een 48-44
voorsprong. TYBB trok enige malen
aan de noodrem en de scheidsrech-
ters hadden het niet gemakkelijk. De
persoonlijke fouten van Lions wer-
den echter noodlottig. TYBB kon
daardoor via strafworpen opnieuw de
leiding nemen. Door diskwalificatie

en enige spelers in het veld met vier
fouten moest Lions in verdedigend
opzicht een veer laten en dat hield in
een 64-69 nederlaag.

Coach Ton Crabbendam was zeker
niet ontevreden over het spel. ,.Ver-
dedigend hebben we zeker niet slecht
gespeeld. Bovendien was de inzet
honderd procent, het is alleen jam-
mer dat we van die kleine periodes
hebben waarin we niet scoren. Ook
loopt het nog niet als de tegenpartij
op een andere zone overschakelt,
maar we blijven het proberen. Je ziet
dat het kan en we krijgen ook wel^
kansen, dus we blijven volhouden."

Scores Lions: Nico Koper 12, Peter
Noordam 11, Alen Augustin 11, Rudy
Becic 10.

Dames kansloos
De Lions waren geheel kansloos te-

gen een veel beter White Stars. Al
snel keek Lions tegen een achter-
stand aan en daar kon niets meer aan
gedaan worden. White Stars had een
te groot lengteoverwicht en ook het
schot was zeer zuiver. Ruststand 20-
38.

Na de rust probeerde Lions het met
een man to man maar ook dat hielp
niet. White Stars raakte niet in ver-
warring en had geen enkele moeite
om de zege veilig te stellen, 39-61.
Coach Olaf Vermeulen: „We hadden
geen agressieve verdediging en bo-
vendien hadden we geen kans onder
de borden, door de grotere lengte van
White Stars. We waren kansloos."

Scores Lions: Thea Reinders 15,
Caroline Bol 11, Eliane Sauveplanne
5. Wil Brinksma 4.

Rudy Becic volgt zijn schot
richting hasket. Foto: Frans Jongen.

TZB start met
zaterdag-voetbal

ZANDVOORT - Op de algemene
ledenvergadering van TZB, vorige
week donderdag, werd met meerder-
heid van stemmen besloten om naast
de reeds bestaande zondag-afdeling,
met een zaterdag-afdeling te begin-
nen. Volgend seizoen wil TZB dan
ook proberen zowel een senioren- als
een junioren-team te formeren dat
aan de competitie kan deelnemen.
Inlichtingen kunnen worden inge-
wonnen bij de waarnemend voorzit-
ter A. Koning, Celsiusstraat 62, tele-
foon 14377.

Blauw Wit - Hong Kong 3-5; TZB 3 -
Hong Kong 2 3-4; Vijfhuizer Boys 2 -
TZB 5 1-1; Zandvoort Centrum 3 - De
Meer 4 2-5: BSM 3 - Zandvoortmeeu-
wen 4 2-12; Zandvoort Centrum 2 -
NAS 2 3-0; Concordia 3 - Zandvoort
Noord 4 5-0; TZB 7 - Out 2 2-4: Goos-
sens 2 - TZB 2 3-4; Hillegom 3 - TZB 6
2-6; Hoofddorp 3 - Zandvoortmeeu-
wen 5 8-1; De Meer 3 - Zandvoort
Noord 6 3-2: Zandvoort Centrum -
Zandvoortmeeuwen 3-2; Zandvoort
Noord 2 - Sea Gulls 2 2-0.

Succes OSS
ZANDVOORT - Het district

Haarlemmermeer was de organisator
van het jaarlijkse junioren bekertoer-
nooi dat plaats vond in de Heem-
steedse Groenendaal sporthal. Het
Sporting OSS junioren volleybal-
team, bestaande uit de dames Leonie
van Kessel. Cindy Koper. Jolanda
Dekker, Karen van Rijn. Jacqueline
Blom, Paulien Vossen en Lydia en
Arienne Akkerman, was ook van de
partij en behaalde na een enerveren-
de volleybaldag een zeer eervolle
tweede plaats vlak achter de winnaar
Brother Martinus uit Amstelveen.

Een toernooi met veel deelnemen-
de teams. Sporting bereikte met Bro-
ther Martinus en de Waterlanders de
finale en zorgde voor een spannende
slotfase. Brother Martinus werd uit-
eindelijk eerste voor Sporting en
voor Waterlanders.

Het tweede damesteam van Spor-
ting OSS trad aan. in de competitie,
tegen Die Raeckse. De Sporting da-
mes speelden als vanouds en verplet-
terden met 10-15, 7-15 en 8-15 Die
Raeckse. Alleen de eerste set zorgde
voor spanning want tot de stand 7-7
ging de strijd gelijk op. Die Raeck&e
liep daarna uit tot 10-7 waarop Spor-
ting een time-out nam. Met nos meer
concentratie werd het spel hervat en
heroverde Sporting de opslag en nam
het spel m handen. Sporting drukte
door en won de set met 10-15. In <!e
tweede en derde set nam Sport ing di-
reet een grote voorsprong d-10i rn
stond Die Raeckse weinig puntt r.
meer toe en besloten de sets met 7-15
en 8-15. Een 0-3 zege was een zeer VIT-
diend resultaat.

Badminton Lotus
ZANDVOORT - Op zaterdag 17 e:i

zondag 18 november werden een aan-
tal badmintonwedstrijden gespoeld
De uitslagen hiervan zijn als volgt
Van Zijderveld I-Lotus 7--]
ASVU'l-Lotus2 7 - 1
Treffers l-Lotus 3 (i -'i
Keizer Otto 2-Lotus 4 -t 4
ASVU 2-Lotus 5 3-5
Keizer Otto 3-Lotus G 5 .'.\
Insulinde 2-Lotus 7 5-'l
Insulinde 3-lotus 8 4-»
Duinwijck 12-Lotus 9 8-0
Duinwijck Heren 2-Lotus Heren l l -7
Slotermeer B2-Lotus BI 5-3
Meentmeppers B2-lotus B2 3-.5
Meentmeppers B3-Lotus B3 6-j
Badhoevedorp C l -Lotus C l 2-ti

Voor het weekend van 24-25 no
vember staan de volgende uitwed-
strijden op het programma:
Velsen 2-Lotus l
UVO 3-Lotus 2
Energia I-Lotus 3
Kennemerland 4-Lotus 4
Slotermeer 9-Lotus 5
UVO 6-Lotus G
Kennemerland 10-Lotus 7
Pluimbal 2-Lotus 8
SC Unicum '73 2-Lotus 9
Haarlem heren 2-Lotus heren l
Duinwijck B2-Lotus BI
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IN
AALSMEER, AMSTELHOEK, AMSTELVEEN,

lADHOEVEDORP. BOESINGHELIEDE, BOVENKERK, BURGERVEEN
DRIEMOND, HALFWEG, DE HOEP, KUDELSTAART, DE KWAKEL,

LEIMUIDEN, MUIDEN, MUIDERBERG, MIJDRECHT,
NES AAN DE AMSTEL, NIGTEVECHT,

OUDERKERK,OUD-OSDORP. RIJSENHOUT, SIDTEN,
SPAARNDAM, UITHOORN, VINKEVEEN, VROUWENAKKER,

WAVERVEEN, WEESP. WILNIS, ZANDVOORT EN ZWANENBURG,
GEVEN WIJ OP 5 DECEMBER GESCHENKEN WEG.
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Mevrouw
S.C. Gansner-
van den Bos
werd in 1898
geboren in het
huis van haar
vader in de
Burgemeester
Engelberts-
straat.

Ze was
het jongste
meisje van een
groot gezin
(zestien kinde-
ren, maar
slechts tien be-
reikten de vol-
wassen leef-
tijd). Mevrouw
Gansner weet
nog precies hoe
het Zandvoort
van rond de
eeuwwisseling
eruit zag. Haar
hobby was en
is het oude
Zandvoort, en
ze kan er
boeiend over
vertellen.

Suus Gansner-v.d. Bos
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9 /Ik ben op de „gommestiekschool"
geweest, dat was school „B" aan het
Schoolplein. Die werd door ons zo ge-
noemd omdat er een gymnastiekzaal
bij was. De eerste school met een
sportzaal zogezegd.

De klompenschool, dat was de
school van meester Van der Werff aan
de Hogeweg, school A, waar later het
politiebureau ingekomen is.

Da's nog een mooi yerhaal. School
B, aan het Schoolplein was toen de
nieuwste school, maar.... en nou
komt het, er kwamen niet genoeg
leerlingen. Wij gingen allemaal naar
de Hogewegschool en niemand wilde
meester Kees in de steek laten. Toen
heeft de gemeente ingegrepen. Als je
boven een bepaald bedrag belasting
betaalde, dan mocht je niet meer
naar de school van meester Van der
Werff. Zo ging dat in die tijd. Dus
toen moesten er wel kinderen weg en
kreeg de school van meester Schu-
macher eindelijk genoeg leerlingen.

De gymnastiekzaal werd in mijn
tijd wel door de schoolkinderen ge-
bruikt. Ik kan mij dat niet zo goed
meer herinneren, maar veel meer dan
leren marcheren, zo van één, twee, en
drie... sluit, kwamen we geloof ik niet.

Weetje, wie die school wel gebruik-
te, dat was de gymnastiekvereniging
OSS, daar ben ik als elfjarig meisje
naar toegegaan, en toen kregen wij
ook wel een ander soort gym, met
toestellen, maar veel was het natuur-
lijk niet.

Dan was er nog de zangvereniging
„Kunst na arbeid" onder leiding van
de Evert Dees, die was onderwijzer in
Zandvoort.

Wij gaven veel uitvoeringen, ook in
de Hervormde Kerk. Daar gaven wij
heel mooie stukken, dan kwamen er
solisten van buiten bij, bijvoorbeeld
psalm 142.

De gewone uitvoeringen waren in
Hotel Zomerlust, en later in Paleis
d'Eté.

Wij hadden een heel drukke zaak,
dus na mijn lagere schooltijd moest
ik thuis werken. Wij hadden een stof-
feerderij en behangen. Er was een
winkel bij, eerst aan huis en later aan
de overkant in de Engelbertstraat.

Mijn man leerde ik kennen in de
mobilisatietijd. „Ik was een matro-

zenmeisje" (dit zegt ze bijzonder on-
deugend). Hij was hier gelegerd en ja,
toen wij verloofd waren, wilde ik ei-
genlijk niet van Zandvoort weg, dus
toen is hij maar gebleven.

In de mobilisatietijd waren hier
ook veel Belgen. Die waren bij ver-
schillende families ondergebracht.
Wij hadden een familie van vijf m
huis. Met de dochter daarvan, Roos-
je, heb ik nog jaren geschreven. Brie-
ven over en weer van Zandvoort naar
Antwerpen.

Voor de Belgen werden speciale
avondjes georganiseerd m Groot
Badhuis, dat weet ik nog wel. Er was
een comité van dames die zich daar-
mee bezig hield.

Het strandleven in Zandvoort was
toen geweldig. De strandweg, dat
was de levensader zogezegd. Daar
was het 's avonds zo gezellig. De
Strandweg liep van boven de Kerk-
straat glooiend naar beneden toe,
dan kwam je zo op het strand. Ik kan
mij nog herinneren dat er geen zaken
waren, maar later kwamen er wel
zaakjes bij. Overdag was het natuur-
lijk druk met badgasten en dagjes-
mensen, maar 's avonds, nou dan
kwamen wij.

Aan het einde stonden twee boog-
lampen en dan had je dus licht, en
het was me daar een drukte. Daar
zullen wel heel wat paartjes elkaar
gevonden hebben.

In de winter was het er ook druk.
Dan brachten ze planken aan aan het
einde om het stuifzand tegen te gaan
Het hielp wel iets. Ik heb ook wel
meegemaakt dat de badkoetsjes zo-
mers ook in de hoogte werden ge-
stald, omdat het te hard waaide, je
had toen ook al zomerstormen.

Een heel zwarte tijd was de gnepe-
pidemie die in 1929 heerste. Er zijn
veel mensen aan gestorven. Mijn
moeder overleed op 11 april, mijn
zusje op 15 april en mijn vader op 21
april. Omdat mijn vader opperbrand-
meester was geweest, werd dat nog
een hele plechtige begrafenis. Maar
bij veel mensen kwam toen de aan-
zegger en Zandvoort was wel in rouw
gedompeld.

In de twintiger en dertiger jaren,
toen werd Zandvoort uitgebreid.
Waar nu de banken zijn op de Grote

De Strandweg vroeger, die was, pas gezellig.

Krocht, de Nuts- en de Rabobank
was in mijn jeugd het land van Groen
waar Komnginnefeest op gevierd
werd en zulk soort dingen.

Ik weet wel veel van vroeger, en
wat nou zo jammer is, dat er toch in
verschillende boekjes die in de loop
der tijd zijn uitgegeven, fouten zijn
gemaakt.

Kijk, ik werkte vroeger op het kan-
toor van de Zandvoortse Courant,
dat was de krant annex een woning-
bureau. Piet de Vries was gemeente-
secretaris en zocht woonruimte. Die
heeft toen wel drie jaar de tusseneta-
ge van mijn vader gehuurd.

Nu staat er in zo'n boekje, en hier
het huis van de gemeentesecretaris
De Vries, een huis dat later werd ge-
kocht door de schilder V.d. Bos. Dan

sta je toch maar mooi je hele leven
verkeerd te boek. Want mijn vader
heeft het als klein huisje gekocht en
er later nog een tussenverdiepmg
tussen laten bouwen, daar heb ik nog
foto's van. Er zijn wel meer dingen
verkeerd zoals Op de Baan, daar
staat dan ons huis nog op, en dan het
kleine huisje ernaast was van Ant
Zwemmer (Stoppelus) en daarnaast
het huisje van Leen van der Mij wat
in later jaren bewoond werd door Ko-
per. Dat staat precies andersom in
het boekje, daar staat: het huis van
Koper waar later Leenbuur in kwam
te wonen. Nou dat is dus verkeerd.

Dat vind ik jammer, ook dat er veel
foto's gepubliceerd zijn van verem-
gingen waar men dan de namen met

van weet. Dat had anders gekund
vind ik

Mijn hobby is altijd De Wurf ge-
weest, eerst op het toneel meespelen
en na het overlijden van mijn man, in
1968 ben ik de regie gaan voeren.
Toen had ik geen zin meer in toneel-
spelen. Met mijn tachtigste ben ik ge-
stopt.

Verder is mijn hobby, u merkt het
al, oud-Zandvoort. Ik doe wat rusti-
ger aan, ik help nog wel mee met De
Wurf, de schouw en de visafslag. En
verder, ja mijn zus werd 92 en mijn
grootvader Jan van de Bos werd 101,
als ik daar aan denk, dan kan ik nog
wel een tijdje voort • •

MARGREET ATES

HENNY HILDERING GERIDDERD

Prins Jan den Ursten houdt de
scepter stevig in handen

ZANDVOORT - Bij de Schar-
renkoppen is het opnieuw prins
Jan den Ursten die het komende
seizoen een derde ambtsperiode
zal regeren.

In het bijzijn van een groot
aantal vrienden, belangstellen-
den en gasten maakte Jan den
Ursten zaterdagavond 17 novem-
ber zijn herverkiezing bekend in
The Greenery van hotel Bouwes.

Behalve de carnavalsverenigingen
De Witte Hond uit Vogelenzang die
vergezeld was van dansmariekes, en
de Biggenvangers uit Heemstede,
waren ook de Schuimkoppen met
prins Kobus I naar het Badhuisplein
gekomen om het prinsenfeest van de
Scharrenkoppen mee te vieren.

Bijzondere Zandvoorter
Traditiegetrouw werd door de

Scharrenkoppen deze eerste officiële
carnavalsavond een bekende Zand-
voorter in het zonnetje gezet en met
eretekenen omhangen.

Dit jaar was de keus gevallen om

Henny Hildering, voor het vele werk
dat hij voor de Zandvoortse onderne-
mers heeft verricht in de Kamer van
Koophandel van Haarlem en omstre-
ken, en zijn aktiviteit op sociaal (ou-
derenwerk) en cultureel terrein (to-
neelvereniging).

Hij ontving onder daverend ap-
plaus de huissteek en ereschar, uitge-
voerd in eikehout met ketting en op-
schrift. Gezien de reactie van Hilde-
ring, werd deze extra onderscheiding
door hem bijzonder gewaardeerd.

Samengaan
Waren er in het verleden in Zand-

voort vier carnavalsverenigingen, nu
zijn er nog twee, waarvan de besturen
hebben besloten dat verschillende
aktiviteiten gebundeld zullen wor-
den. „wij hebben natuurlijk ieder jaar
grote onkosten, zoals het kindercar-
naval, het bezoek aan bejaardente-
huizen, prijzen voor Nieuw Unicum
en noem maar op", vertelt preases
Hermans Sikkens van de Scharren-
koppen. „Daarom hebben de bestu-
ren de koppen bij elkaar gestoken en
hebben wij bekeken wat wij geza-
menlijk kunnen doen. Ik denk dat de

tijd nog niet rijp is voor een echte
grote carnavalsoptocht, dat is bijzon-
der kostbaar, maar het kindercarna-
val in de Grote Krocht zal een geza-
menlijke aktiviteit worden. Ook de
kroegentocht doen wij samen, dit be-
tekent niet dat de twee prinsen sa-
men op stap gaan, maar wel dat ie-
dere kroeg tweemaal zal worden be-
zocht, door iedere prins een keer".

Verdere aktiviteiten van de Schar-
renkoppen, die zich ter ere van het
11-jarig bestaan gehuld hebben in
nieuwe bordeauxkleurige capes zijn:

12 en 13 januri-bezoek aan de car-
navalsvereniging in Valkenburg om
de sfeer van het „echte" carnaval te
proeven in het diepe zuiden; op 26 ja-
nuari bezoek aan het bejaardenhuis
Molenwijk in Schalkwijk - Haarlem,
op 10 februari kindercarnaval in De
Duinpan, op 12 februari bezoek aan
verpleeghuis Zuiderhout in Haarlem,
op 13 februari wordt een bezoek ge-
braeht aan het Huis in de Duinen, op
vrijdag 15 februari is er het vorstendi-
ner en de maxi-kroegentocht, op 16
februari de intocht en gecostumeerd
bal, op 17 februari kindercarnaval en
kleine kroegentocht, op maandag 18
februari wordt het carnaval in Nieuw

Prins Jan den Ursten met zijn adjudant Wullem heffen het glas op het carna-
val 1985. Foto: Frans Jongen

Unicum gevierd en wanneer dan op
19 februari prins en raad van elf nog
vast ter been zijn en niet volkomen
gesloopt, dan zal die avond nog een

slooptocht worden gehouden.
Dan kunnen de nieuwe capes wor-

den opgeborgen tot de elfde van de
elfde in 1985.

De oorzaken van de fatale
Afrikaanse droogte
Afschuwelijke beelden krijgen
we de laatste tijd weer te zien van
de rampzalige droogte in Afrika,
met name in Ethiopië, waar dage-
lijks tientallen kinderen aan hon-
ger en ziekte sterven en in totaal
zeven miljoen mensen met de
hongersnood worden bedreigd.
Ook andere delen van Afrika (met
name de zone rond de Kalahari-
woestijn). alsmede Azië (West-
China en Indonesië), Australië en
Zuid-Amerika (Noordoost-Brazi-
lie) zijn niet gespaard gebleven
van ernstige droogte.

Tien jaar geleden, in 1974, werd
verondersteld dat aan de langdu-
rige droogte in de Sahellanden,
dit zijn de landen die westelijk,
zuidelijk en oostelijk grenzen aan
de grote Afrikaanse Saharawoes-
tijn, die in 1968 een aanvang had
genomen, een eind was gekomen.
Door weldadige regens in 1974 en
1975 kon de economie zich weer
enigszins herstellen. Bijgevolg
verloren de nieuwsmedia hun be-
langstelling, maar veel erger, pok
vele Afrikaanse leiders. Het pijn-
lijke feit is echter, dat de droogte
nadien de betrokken gebieden in
Afrika wederom in toenemende
mate is gaan teisteren, vooral de
laatste twee jaar.

Normaal gesproken kennen de
Sahellanden een kort regensei-
zoen dat valt in de zomermaan-
den juni, juli en augustus. In de
overige maanden mag nauwelijks
regen worden verwacht. Regen-
valstatistieken van de betrokken
landen tonen aan dat twee of drie
jaren van abnormaal lage regen-
val worden afgewisseld door ver-
scheidene jaren met boven nor-
male neerslag. Er blijkt voorts
een cycluspatroon te bestaan met
langere perioden van droogte,
doorspekt met perioden van over-
vloedige regenval. Ernstige
droogteperiodes deden zich voor
tussen 1910 en 1913 en in de jaren
veertig. De oorzaken hiervan
moeten worden gezocht in de ver-
plaatsingen van de subtropische
hogedrukgordel en de intertropi-
sche convergentiezone (een on-
stabiliteitszone met onweers-
buien nabij de evenaar). Maar hoe
is dan de abnormaal langdurige
droogte die de Sahel nu al zestien

jaar in zijn greep heeft, met
slechts een onderbreking van een
paar jaar, te verklaren?

De oorspronkelijke begroeiing
van de Sahel bestaat uit tropisch
grasland met hier en daar wat bo-
men, de zogenaamde savanne.
Twee groepen mensen vinden
hier hun bestaan: de nomadische
herders en de graanboeren. Zowel
het aantal mensen als het aantal
dieren is de laatste tientallen ja-
ren fors toegenomen. Steeds meer
land is nodig om het vee te hoe-
den en gewassen te verbouwen.
Het is dan ook voornamelijk in dit
gebied dat door verkeerd mense-
lijk handelen ernstige roofbouw
wordt gepleegd, roekeloze om-
gang dus met de grond (ontbos-
sing en overbegrazing), waardoor
deze armer en schraler wordt. De-
ze ernstige aantasting van het na-
tuurlijk milieu wordt wel „ver-
woestijning" genoemd. Geschat
wordt dat het oprukken van de
woestijnen met een snelheid van
zo'n zes miljoen ha per jaar gaat,
dat 35% van de aardbol wordt be-
dreigd en 20% (ongeveer 850 mil-
joen) van zijn bevolking.

Een kale grond heeft een groter
albedo (straalt meer hitte uit) en
houdt minder vocht, vast dan
gras, bomen of struiken. Voorts
vermindert de grotere hoeveelhe-
den stof de zonnestraling van het
aardoppervlak en wordt de lagere
troposfeer (de luchtlaag van 8 tot
20 km boven de grond) door ab-
sorptie van het zonlicht extra ver-
warmd. Dit heeft een stabiliseren-
de uitwerking op de atmosfeer tot
gevolg, waardoor opstijgende
luchtstromingen, die voor buien
zouden kunnen zorgen, worden
onderdrukt. Een en ander is mede
de oorzaak van de desastreuze
vermindering van de regenval.
Het is dus zaak snel maatregelen
te treffen, waarbij een goede coór-
dinatie op nationaal en interna-
tionaal niveau gewenst is.

Even een winters trekje
Steeds kouder is het vorige

week geworden. Het weer kreeg
een winters trekje, zonder dat het
evenwel in onze regio tot vorst

kwam. Ons land verkeerde de ge-
hele week in een sector tussen de-
pressies boven de oceaan en het
westelijk deel van de Middelland-
se Zee en een hogedrukgebied bo-
ven Rusland. Bij ons had dit een
overwegend zuidoostelijkje stro-
ming tot gevolg. In het begin van
de week bereikten de temperatu-
ren nog steeds hogere waarden
dan normaal voor de tijd van het
jaar; op zowel zondag als maan-
dag werd, mede dankzij de over-
vloedige zonneschijn, in Zand-
voort nog 13.8 °C afgelezen.

Door het opdringen van oce-
aandepressies, waaronder de ou-
de tropische cycloon „Klaus",
werd ons gebied in de loop van de
week echter steeds kwetsbaarder
voor binnendringende regenge-
bieden. Doordat het Russisch ho-
gedrukgebied aanvankelijk van
geen wijken wilde weten en de de-
pressies zich meer gingen richten
op Frankrijk, had dit bij ons een
toenemende oostelijke wind tot
gevolg, waardoor de koude in
Oost- en Midden-Europa aanwezi-
ge lucht ook tot ons land kon
doordringen. In de tweede helft
van de week zagen we de maxi-
mumtemperatuur zo'n tien gra-
den kelderen. Toch werd daarme-
de nog niet de echte vorstgrens
binnen onze regio gehaald. Op de
koudste dag, zaterdag jl., werd
een minimumtemperatuur ge-
boekt van 1,7 °C en een maxi-
mumtemperatuur van 3,6 "C. Van-
af zondag kwam de temperatuur
weer in de lift te zitten en werd
het overdag 7 °C, op maandag 9,1
°n.

Gisteren, 21 november, was het
de herdenkingsdag van de Op-
dracht van Maria in de Tempel:
„Maria's Opdracht klaar en hel,
maakt de winter streng en fel".

Temperatuurnormalen periode
21-28 november: maximum (over-
dag): 8 °C, minimum ('s nachts): 3
07C.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Bang voor de politie
ZANDVOORT - In de nacht van

zaterdag op zondag, omstreeks 01.00
uur werd een slapende zeehond aan-
getroffen bij km-paal 69.500. Bij het
naderen van de politie, schrok het
dier wakker en verkoos het ruime
sop.

Of hij toch de weg naar veiliger oor-
den niet kon vinden is niet bekend,
maar op zondagmiddag werd gemeld
dat er een zeehond ter hoogte van de
tweede bank zwom die het strand
wilde bereiken. Opnieuw toog de po-
litie op onderzoek uit, helaas tever-
geefs, het dier werd niet aangetroffen.

Ruiten vernield en
doorgereden

ZANDVOORT - Een automobilist
die zondagmorgen omstreeks 02.54
uur een enorme ravage aanrichtte in
de Haltestraat is door de politie aan-
gehouden.

De 19-jarige Zandvoorter wordt er-
van verdacht die nacht met een auto
tegen een etalageruit te zijn aangere-
den waardoor deze aan diggelen ging.
Bovendien werden de goederen in de
etalage zwaar beschadigd en een par-
keermeter vernield.

Aanvankelijk werd een auto die ge-
parkeerd stond aan de Prinsesseweg
door de politie „veilig" gesteld, om-
dat men vermoedde dat de eigenares-
se hiervan, een 30-jarige vrouw uit
Haarlem bij de aanrijding betrokken
zou zijn.

Dit bleek echter niet het geval.

Strandpaviljoens
niet veilig

ZANDVOORT - Hebben de
strandpachters in de zomermaanden
regelmatig last van diefstallen en is
er door hen zelfs een strandwacht in-
gesteld, nu blijkt dat overwogen
moet worden in de wintermaanden
de hulp van dezelfde wacht in te roe-
pen.

Vanuit een loods aan de Kamer-
lingh Onnesstraat waarin twee pavil-
joens liggen opgeslagen werden vori-
ge week meegenomen: een boorma-
chine, een acculader en een olielamp.
Men was binnengekomen door het
hangslot van de toegangsdeur door
te zagen.

Op identieke wijze werd ook inge-
broken m een tweede loods, hier werd
een telefoonautomaat vernield. Uit
een derde loods verdween een mag-
netronoven ter waarde van ƒ 5000.-,
twee 27 MC zenders en enig klein ge-
reedschap. De olielamp, gestolen uit
de eerste loods, werd hier terugge-
vonden. Waarschijnlijk vond men de
buit uit de derde loods belangrijker.

Door de politie wordt een onder-
zoek ingesteld.

Brievenbus
Ontmoetingsdag

Het comité Ontmoetingsdag Zand-
voort, ontving onderstaande dankbe-
tuiging van mevrouw Ruth Zwijgers,
Zeestraat te Zandvoort, die voor de
eerste maal de Zandvoortse ontmoe-
tingsdag meebeleefde als begeleid-
ster van één der gasten.
ONTMOETINGSDAG
Ontmoetingsdag '84
was werkelijk een feest,
veel zieke en gezonde mensen
zijn er eens uit geweest.
Veel mensen al op jaren
zongen blij hun lied,
een dagje voor bejaarden,
geen eenzaamheidsverdriet.
Een dagje fijn ontspannen
in Zandvoort aan de Zee,
een dag om op te teren,
een dag sporthal Pagée.
De koffie, thee en boterham
fietsten er wel in,
en het bekertje met ijs
was zeer naar de zin.
De bloementoef aan het wandrek
nodigde vriendelijk uit,
datzelfde deed ook Lenny Kuhr
met haar warme stemgeluid.
Hans van der Togt kon breien,
de onderdelen aan elkaar,
en Ad Goossens was bedreven
met stem en met gitaar.
Zijn vogelijn op groene tak
kwam helemaal tot leven,
toen veel bejaarden meenden:
dat nummertje zing ik even.
„Het lustig lied" klonk door de
stemmen hoog en laag,
daar genoot ik gisteren van,
ik doe dat nog vandaag.
Een grandioos Entre-Nous-tje
met het Haagse Korps Politie,
42 rovers en Aad Vos
zongen met ambitie.
Het muzikale trio
vulde alle gaatjes,
en alle mensen in de zaal
hadden eigen praatjes.
Ik praatte en ik luisterde
en keek de zaal vaak rond,
mijn gedachte: voor bejaarden
is dit erg gezond.
Voor zieken een herademing,
vanuit de rolstoel of het bed,
een dag geen kleine kamer,
een dag ontspannen pret.
Voor gehandicapten
een dag van acceptatie,
enfin, het was voor iedereen
een dag van grote gratie.

Een dag om te waarderen,
een dag om voor te danken,
de mensen achter de schermen
en de mensen op de planken.

Piet weet 't niet
ZANDVOORT - Van verschillen-

de zijden werden we er op attent ge-
maakt dat de afgebeelde ansicht-
kaart m de krant van donderdag 15
november 1984, in de rubriek „Bij ons
in Zandvoort" de Burgemeester En-
gelbertsstraat is. De Zandvoorters
die dit al eerder vertelden, hadden
dus gelijk, en het spijt ons voor Piet
Visser, maar het is niet het oude
Schoolplein. Mevrouw Gansner-Van
den Bos (86) maakte de wandeling
naar het Gasthuisplein om nog eens
precies uit te leggen wat er op de foto
staat: Dus: Burgemeester Engelbert-
straat, van links naar rechts' eerste
huis was Villa Nellie, dan kwam Nova
en Lelie. Daarnaast het huisje van de
familie Van Keeren, (timmerman-wa-
genmaker. Dat was zijn vader al,
want dat zijn ook de werkplaatsen
die op de foto staan). Het kleine witte
huisje was van de familie Paap (stom-
pie) en dan het geboortehuis van me-
vrouw Gansner, die werd geboren als
Suzanne Clasina v.d Bos. Haar vader
was de bekende schilder/behanger
van het dorp.

Schoolplein?
Zoals alle informatie over oud-

Zandvoort, heb ik ook het stukje van
Piet Visser met belangstelling gele-
zen. Zijn geheugen is nog goed, maar
ten aanzien van de foto is hij toch
abuis. Dat zal u overigens al van
meerdere kanten zijn verteld, neem
ik aan. De afbeelding is nl. een foto
van de Burg. Engelbertsstraat, ik
denk, genomen vanaf het hotel d'O-
range. Er is geen vergissing mogelijk,
want het grote huis geheel rechts pp
de foto is het ouderlijk huis van mijn
vader en behoorde ook aan mijn
grootvader. In de grote huizen links
op de foto was later de bottelarij van
Lefferts gevestigd en hun woonhuis.
Ik meen dat de bottelarij „de ge-
kroonde Valk" heette.

S. van den Bos
Heimanstraat 10

Zandvoort

Openingstijden winkels
ZANDVOORT — Gedurende de komende weken zullen de win-

kels in Zandvoort op de navolgende uren geopend mogen zijn:
Woensdag 28 november tot 21.00 uur
Donderdag 29 november tot 21.00 uur
Vrijdag 30 november tot 21.00 uur
Zaterdag l december tot 17.00 uur
Maandag 3 december tot 21.00 uur
Dinsdag 4 december tot 21.00 uur
Woensdag 5 december tot 18.00 uur

Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 december
Maandag 24 december
Donderdag 27 december
Vrijdag 28 december
Zaterdag 29 december
Maandag 31 december

tot 21,
tot 21.
tot 21.
tot 17.
tot 18.
tot 18.
tot 21,
tot 17,
tot 18.

00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur

Straathandel bloemen, planten, kerstbomen, maandag 24 de-
cember tot 21.00 uur.

Snelheidscontrole,
acht overtreders

ZANDVOORT - De politie heeft
vorige week een snelheidscontrole
uitgevoerd op de Van Lennepweg en
de Celciusstraat. Acht automobihs-
ten werden volgens het gebruikte ra-
darsysteem „gesnapt" wegens te
hard rijden. Vier in de morgenuren op
de Van Lennepweg en vier in de mid-
dag in de Celciusstraat.

Bromfiets terug
ZANDVOORT - Een Zandvoorter

die op zondag 11 november zijn
bromfiets als gestolen kwam aange-
ven op het politiebureau, kon deze op
zaterdag 17 november weer terugha-
len.

De Zandvoortse politie had een 18-
jange Amsterdammer gearresteerd
die bekende de bromfiets „geleend"
te hebben. Er is schade aan de brom-
fiets, doch deze zal in onderling over-
leg worden geregeld. De Amsterdam-
mer kreeg een proces verbaal.

ZANDVOORT - Het parkee-
rexperiment zoals dit deze zomer
is uitgevoerd, blijkt volgens de
ondernemers té technisch uitge-
voer " „Je kunt de mensen, be-
woners en gasten niet dwangma-
tig naar andere delen van het
dorp sturen wanneer ze dat niet
willen", was men algemeen van
mening. Een mening die naar vo-
ren kwam op de vorige week don-
derdagmorgen gehouden com-

Kritiek op
parkeerexperiment
missievergadering van midden-
en kleinbedrijf.

„Ik heb gezien dat bewoners moes-
ten praten als Brugman om langs de
agenten te komen en rechtstreeks
naar huis te rijden. Niet om het een of
ander, maar dan denk ik toch dat het
experiment te stringent is uitgevoerd

en dat de opzet te technisch was",
verklaarde Rita de Jong.

Van de zijde van de Federatie Han-
delsvereniging Hanze en de algeme-
ne bond Horeca was de kritiek niet zo
mild. Speciaal de Horecaffers blijken
nadeel te hebben ondervonden. „Is
het een dag in de zomer mooi weer en
dan krijg je zo'n experiment, zeg
maar dag met je handje tegen een
meevallertje dat wij toch allemaal
hard nodig hadden", verklaarde
voorzitter Fred Paap.

Ook van de zijde van de strand-
pachters was kritiek hoorbaar. Uit
een en ander bleek duidelijk dat zo
de politie en burgers het experiment
wel geslaagd vonden, dit zeker niet
geldt voor de ondernemers in het
dorp.

Voorzitter Machielsen beloofde dat
nog een evaluatie van het experi-
ment zal plaatsvinden, waarin de op-
merkingen geplaatst in de vergade-
ring zullen worden meegenomen.
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De Peugeot 505 Select maakt Royal Class van Business lingsbak, garant staan voor dynamiek in optima forma. bovenop zoals u ziet Pure verwennerij voor f 31.195,-
Class. Aan de basis van deze zeer exclusieve automobiel staan Maar ook voor luxueus comfort en het typisch Franse (benzine) en f 36.195,- (diesel).
de 505 GL en de 505 GLD. Auto's die, met hun 2 liter rijgemak dat niet te evenaren is. Kortom, een aanbieding met een aanzienlijk prijsvoordeel,
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Prijzen zijn inclusief BTW. Aflcvermgskosten 1415.- Wijzigingen voorbehouden. ElkePeugeol- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie
op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit Wij informeren u graag over de voorwaarden. Vraagt u ook eens naar de mogelijk-
heden van financiering of leasing.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V, Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG

BESTEMMINGSPLAN

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat het ontwerp-bestemmingsplan
"Rond de remise deel 2", met ingang van 3
december 1984 gedurende één maand ter
visie ligt bij de afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (geopend van 8.30 -
12.30 uur).

Tijdens voormelde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaar
indienen tegen dit ontwerp.

Zandvoort, 13 november 1984
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

Te koop aangeboden

De gemeente Zandvoort biedt te koop aan:

een l.B.M. copieerapparaat model III (1979)
tegen elk aannemelijk bod.

Geïnteresseerden worden verzocht telefo-
nisch contact op te nemen met de afd.
Burgerzaken tel. 02507 - 14841 tst. 126.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
vóór

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

OLIEBOLLEN
2.50

APPELBOLLEN
50 cent per stuk

Boulevard Barnaart 8-20.
Zandvoort;

Bloemendaal aan Zee

Tel. 02507-143 01

Iedere zondag van 17.00 tot 18.00
uur:

HAPPY HOUR
inde

OASE BAR
DUS... 2 HALEN, 1 BETALEN

(bier, wijn en frisdranken)

Tot straks!
inde

Kosterstraat 9, Zandvoort
tel; 02507-15381
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wekelijkse
pagina over
auto's
met

• autotest

• nieuwtjes

• technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan

redactie
weekmedia,
postbus 333,
1440 ah
purmerend

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Opel vindt met
Kadett weg van
minste weerstand
Het is alweer vijf jaar geleden,

dat Opel een nieuwe Kadett. op
de markt bracht, waarbij voor
het eerst van achter- op
voorwielaandrijving werd
overgeschakeld. Als dan van een
goed verkopend model opnieuw
een vernieuwing tot stand moet
komen, dan betekent zoiets wel
een uitdaging voor de technici,
temeer omdat daar een
uitgebreid pakket van eisen aan
werd verbonden: de nieuwe
Kadett moest in de pas lopen
met alle moderne eisen van de
technische ontwikkeling, van
zuinigheid, van
milieuvriendelijkheid, van
comfort en van veiligheid. En bij
dat, alles moest ook nog op de
kostprijs van het eindprodukt
worden gelet.

Welnu, wie nis adspirant-koper oi'
als nieuwe bezit ter uit gebreider met
de Kade t t 1985 kennismaakt, zal
volmondig kunnen beamen, dat de
technici in Russelsheim een
bij/onder knappe prestatie hebben
geleverd en een auto. of beter gezegd
een serie auto's, van de
produktiebanden hebben laten
rollen, die alle lol 'verdient.

Unieke stroomlijning
Om met het u i ter l i jk te besinnen:

er is een bijna perl'ekte stroomlijning.
Zeer ui tgebreide tests in de

Het dashboard is goed overzichtelijk,
het stevige stuur ligt prettig in de
hand.

windtunnels hebben een carrosserie
doen ontstaan, die voor de toch vrij
korte Kadett - de lengte blijft iets
onder de 4 meter - een
luehtweerstandsfactor(Cw-waarde)
van 0.32 oplevert en dat is in deze
klasse ongeëvenaard laag'. De
carrosserie heeft een duidelijke
wigvorm, dus naar voren laag
oplopend, met mooie afrondingen.
De vóór- en achterbumpers zijn als
het ware in het koetswerk
opgenomen, evenals de spoilers.

Vóór- en achterruiten zijn gelijmd,
zodat de rubberstrippen ontbreken,
de raamstijlen zijn afgerond en ook
de regengoten ontbreken. Voor de
eventuele plaatsing van een
bagagerek bovenop het dak zijn
speciale voorzieningen aangebracht.
Overigens komt de perl'ekte
stroomlijn het best tot uiting als je de
Kadett van bovenaf bekijkt,
bijvoorbeeld uit het raam of van het
balkon van een flatgebouw. Duidelijk
is dan te zien. dat de carrosserie ook
in de breedte naar voren en naar
achteren smaller wordt, waarmee de
voor stroomlijn ideale druppelvorm
wordt benaderd.

Meer binnenruimte
Vergeleken met het vorige model

werd de Kadett vijf cm breder, wat
voor de inzittenden op heup- en
schouderhoogte ruimtewinst
betekent, Van buitenaf gezien lijkt
het of voor de passagiers op de
achterbank de hoofdruimte wat krap
bemeten is. maar dat, valt in de
praktijk toen best mee. Ook omdat
de beenruimte achterin met vijl'
centimeter werd vergroot is het
comfort daar alleszins acceptabel.

Het raspaardje uit de nieuwe Kadett-
serie, de GSi. met een topsnelheid
van 203 km/h.

De grote achterklep opent
onmiddellijk boven de bumper en
dat vergemakkelijkt het benutten
van het ruime bagagecompartiment
*inhoud 390 literi. Als de achterbank
wordt neergeklapt kunnen ook grote
stukken in de Kadett worden
getransporteerd. In de duurdere
uitvoeringen kan die achterbank ook
in twee gedeelten omlaag worden
gebracht.

Het interieur maakt een uiterst
verzorgde indruk met een keurige
stoffen bekleding, ook van de
zijpanelen van de portieren. De
stoelen zitten voortreffelijk en bieden
volop zijdelingse steun. Het zicht
rondom is optimaal.

Ook het dashboard is goed
overzichtelijk. Alle voor het rijden
oelangrijke instrumenten en
schakelaars zijn centraal voor de
bestuurder geplaatst en in het
gedeelte voor de middenconsole
bevinden zich de bedieningsknoppen
voor verwarming, ventilatie en
aanjager.

Een pluspunt is ook dat bij de 5-
deurs modellen de veiligheidsgordels
op de middenstijl in hoogte
verstelbaar zijn met een speling van
circa vijl'centimeter. Hierdoor is het
mogelijk de gordels zo gerieflijk
mogelijk aan eigen postuur aan te
passen.

Voortreffelijk rijgedrag
Na al deze uiterlijkheden nu wat

meer bijzonderheden over het
rijgedrag. Een kennismakingsrit met
de 1.3 S (een van de zes beschikbare
motortypen) stelde de hoge
verwachtingen niet teleur. De vier-
versnellingsbak Het zich gemakkelijk
en vlot bedienen en de acceleratie
was zondermeer pittig te noemen. De
versnellingen sluiten goed op elkaar
aan en met het stevig in de hand
liggende stuurwiel gaat het sturen
opmerkelijk licht en gemakkelijk.

Ook over de wegligging kan niets
dan goeds worden vermeld. De Opel-
ingenieurs hebben daarbij op het
beproefde concept doorgeborduurd:
vóór McPherson veerpoten met
nieuwe tapstoelopende s.chroefveren

en achter dubbelkonische
schroefveren. Ze doen hun werk
uitstekend en dat kan ook van de
remmen worden gezegd. Al met al
een werkelijk voortreffelijk
weggedrag.

Ruime modellenkeus
Er is een zeer ruime keus in

modellen en uitvoeringsvarianten.
Zo zijn er drie- en vijfdeurs sedans,
drie- en vijfdeurs combinatiewagens
(bij Opel „caravans" geheten) en dan
nog een bestelwagen. Wat de
uitvoeringen betreft staat de LS-
versie voor de standaarduitvoering,
de GL richt zich op de
comfortbewuste koper, de GLS-
versie is nog exclusiever en dan is er
ook nog de GT, die bestemd is voor
jeugdige sportieve rijders.

Ook wat de motoren betreft is er
volop keuze: vijf benzinemotoren en
een diesel. Meer gegevens over de
prestaties en verbruikscijfers zijn in
een apart tabelletje hiernaast
vermeld.

Kadett GSi topmodel
Het raspaardje uit de serie is de

Kadett GSi. Extra aandacht is hier
besteed aan de aërodynamica en
daarmee werd een
luchtweerstandscoëfficiënt van Cw =
0.30 bereikt en dat betekent een
record in deze klasse. Onder de
motorkap bevindt zien een krachtige
85 Kw d 15 pk) 1.8 liter inspuitmotor,
die het mogelijk maakt via de vijf-
versnellingsbak in precies 9
seconden van stilstand tot 100 km/h
te accelereren. De topsnelheid van de
GSi bedraagt 203 km/h. Duidelijk
dus een auto voor sportieve
prestaties en niet voor huis-, tuin- en
keukengebruik.

Omdat er.zo'n groot aantal
verschillende uitvoeringen zijn wat
betreft modellen/motoren en
uitrustingsniveaus laat ik de
opsomming van technische
specificaties ditmaal achterwege. De
prijslijst omvat al meer dan zestig
verschillende uitvoeringen en de
prijzen lopen uiteen van rond de
ƒ 18.000.- tot boven de ƒ 30.000.-. De
goedkoopste diesel ligt in de buurt
van ƒ 22.000.-. Keuze genoeg dus en
alleszins de moeite van het bekijken
en beproeven waard!

Personenauto RAI '85
toont wereldprimeurs
Op de Personenauto RAI '85 in
Amsterdam zullen enkele
wereldprimeurs en verschillende
Europese primeurs te zien zijn.

De auto tentoonstelling wordt
van 7 tot en met 17 februari 1985 .
in de RAI te Amsterdam
gehouden. Met name uit
Duitsland, Japan en Zweden
komt belangrijk nieuws, maar
nog niet alle fabrikanten hebben
hun voornemens voor de
introduktie van nieuwe modellen
bekend gemaakt.
De expositie onderstreept met
deze primeurs het internationale
karakter van de Nederlandse
markt. Met 59 merken uit 13
landen is het complete aanbod

uit de gehele wereld in de RAI
vertegenwoordigd.

Op de tentoonstelling zal
speciale aandacht worden
gevraagd voor de grote bijdrage
die de auto levert aan de
mobiliteit van de Nederlandse
bevolking. Op het ogenblik is er
één auto op iedere drie
Nederlandes, twintigjaar
geleden was dat nog een op de
twintig.
Als thema voor deze beurs is dan
ook gekozen „Met de auto
mobiel". De tentoonstelling zal
alle hallen van het RAI.-complex
beslaan en een oppervlakte
hebben van 69.000 rn2. Men
verwacht een half miljoen
bezoekers.

Slippen in het donker
Zolang het donkere jaargetijde duurt organiseert Rob Slotemakers
Antislipschool in Zandvoort avondcursussen van twee uur, 's avonds
van zeven tot negen, tegen de redelijke prijs van ƒ 80,-. Er wordt
gelest in auto's van de school en in de eigen auto. Ook zeer aanbeve-
lenswaardig voor hen, die al eens een anti-slipcursus volgden maar
hun techniek willen opfrissen. Wie er meer over wil weten kan bellen:
02507-14423.

Rob Slotemakers Antislipschool is gestart met een avondcursus om slippen in
het donker te leren voorkomen.

Opel Kadett-motoren:
Type

1.2 S
1.3 N
1.3 S
1.6 S
1.6 Diesel
1.8 GSi

Vermogen

40 kW/ 55 pk
44 kW/ 60 pk
55 kW/ 75 pk
66 kW/ 90 pk
40 kW/ 55 pk
85 kW/1 15 pk

Acceleratie
0-100 km/h
17,0 sek.
15,5 sek.
13,5 sek.
11, 5 sek.
19,5 sek.
9,0 sek.

Topsnel-
heid
155 km/h
160 km/h
170 km/h
180 km7h
152 km/h
203 km/h

Brandstofverbruik

stad

8,4 1 S
9,3 I N
8.7 I S
9,413
7,110

11.3 IS

bij 90
km/h
5.1 I S
5,4 I N
5,213
5,513
4,710
5,6 IS

bij 120
km/h
6,713
7,01 N
6,713
7,213
6,71 D
7,213

N = normaal. S = super, D = diesel
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De kunst van het belastingheffen
bestaat erin dat men de gans zo plukt,
dat men de meeste veren verkrijgt met
het minste gekrijs.
Jean-Baptiste Colbert (1619-1683).
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RAADSLEDEN SCHOORVOETEND AKKOORD

Ruim halve ton voor aktie
ZANDVOORT - De nationale

aktie Eén voor Afrika heeft'in
Zandvoort bij de banken en het
postkantoor een bedrag opgele-
verd van 43.000.-. Op het raad-
huis werd door de telefoniste
maandagavond een bedrag geno-
teerd rond de vierduizend gulden
en ook de gemeenteraad ging na
ampele bespreking akkoord een
bedrag van vijfenveertighonderd
gulden beschikbaar te stellen. In
totaal dus ƒ51.500.- voor Afrika
uit Zandvoort.

Door scholen is in Zandvoort
geen aktie gevoerd, behalve de
leerlingen van de Oranje Nassau-
school die maandag enthousiast
oud papier hebben ingezameld.
Bij de Nicolaasschool is juist een
aktie gestart. De oude kranten
die de kinderen inzamelen voor
de school zullen de eerste veer-
tien dagen bestemd zijn voor
Afrika, terwijl zij dinsdagmorgen
het meegebrachte missiegeld

Langzaam maar zeker druppelden
ze binnen om hun gaven in de
bus te deponeren.

eveneens aan de aktie zullen
overmaken.

De schenking van de gemeente-
raad had nog heel wal voeten m de
aarde. Door André Gielen (Inspraak
Nu) werd de kwestie aangekaart. In
het verleden was het zo dat jaarlijks
door de gemeente een bedrag van
rond de ƒ4.000.- beschikbaar word
gesteld aan het Projekt Kasulu,
waarvoor ook burgers geld inzamel-
den. Het bedrag dat door de burgers
bijeen werd gebracht, werd door de
gemeente verdubbeld.

Aan alles komt echter een einde en
1983 was het laatste jaar dat men me-
dewerking verleende. Het college zou
nog bezien aan welk projekt in de
toekomst geld zou worden overge-
maakt. Noodzaak is namelijk dat het
een aktie betreft waaraan ook de be-
volking deelneemt, anders wordt
voor een schenking geen toestem-
ming verleend.

Het was Gielen opgevallen dat
voor 1984 geen projekt was genoemd,
evenmin is er ruimte voor in de be-
groting 1985. „Het is gewoon stilletjes
weggepoetst en daar ben ik het niet
mee eens", aldus Gielen.

Hij diende dan ook een motie in
waarin was vervat ten laste van de
begroting 1984 een bedrag van
ƒ 4.500.- te besteden ten behoeve van
de nationale aktie „Eén voor Afrika",
en op de begroting van 1985 een post

op te voeren eveneens ten bedrage
van ƒ 4.500.- voor een nog nader te be-
palen projekt. Welk projekt dit moet
zijn, zou bij de voorjaarsnota 1985 be-
kend moeten zijn. Ter oriëntatie had
Gielen een lijst met projecten van de
Novib bijgevoegd. Voorzitter Ma-
chielsen, Gielen, de fractie van de
PvdA en het publiek op de tribune
namen zondermeer aan dat de raads-
leden akkoord zouden gaan. Dit, was
echter niet het geval.

Met veel mooie woorden als „Ik mis
een structurele bijdrage", „reserve-
ren voor een projekt waar de bevol-
king medewerking aan verleent", en
„aktie voor Afrika moet komen van-
uit de huiskamer en niet vanuit het
raadhuis", verklaarden de fractie-
voorzitters van CDA, VVD en D'66
zich tegen het voorstel. „Er moet
vooral geen misverstand over be-
staan, het is een goede aktie, maar
wij zijn niet op de goede weg als wij
dit bedrag overmaken", luidde het
verweer van Rita de Jong.

Het was één van de weinige keren
dat Gielen inderdaad zijn geduld ver-
loor in Zandvoorts raadszaal. „Het is
wél een structureel voorstel, voor de-
cember hebben wij geen ander pro-
jekt waaraan de bevolking ook mede-
werking verleend. Wij houden ge-
woon het geld in onze zak, en ik moet

^Spontaan die aktie van do leerlingen van de Oranje Nassauschool met hun oud pa-
pier.
(Foto's Berlott).

nog zien of er volgend jaar inderdaad
een projekt wordt gevonden", merkte
hij bitter op.

Hij werd hierin gesteund door Too-
nen die de mederaadsleden ook nog
eens duidelijk maakte wat er ge-
vraagd werd.

Voorzitter Machielsen had de wei-
nig benijdenswaardige taak hier tus-
sen door te zeilen. Het was te delicaat
om tot stemmen over te gaan, dan
zou de raad wel te erg in haar hemd
gezet worden, wat nu. Gezien de aard
van het onderwerp kozen de raadsle-
den dan toch maar voor „geen ge-
zichtsverlies" en kwam de een na de

ander over de brug om het eerder in-
genomen standpunt te herzien. Zo
kon dan toch nog het bedrag van vijf-
enveertighonderd gulden worden
overgemaakt.

De eenzame bezoeker die om-
streeks acht uur het raadhuis bin-
nenkwam met geld voor de aktie in
zijn handen en zich wezenloos zocht
naar „een bus die er volgens de tele-
visie moest staan" toonde op datmo-
ment meer begrip voor hongerend
Afrika dan het merendeel der Zand-
voortse raad die volgens wetten en
regels denkt te moeten handelen.

CONCLUSIE INSPECTEUR EN KVK:

College GS handelt in
strijd met de wet

Jj&jS^G R A T l S
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A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD

HAARLEM — Wanneer u het principebesluit van het college van
GS handhaaft, namelijk de Grand Prix niet te beschouwen als „uit-
zonderlijke bedrijfsomstandigheid", dan handelt u in strijd met de
Wet Geluidhinder wanneer u wel een „verklaring van geen bezwaar"*
afgeeft" voor woningbouw in Zandvoort. Dit kan gewoon niet want
in feite heeft u al gekozen voor de Grand Prix als uitzonderlijke be-
drijfsomstandigheid, want het college handelt toch niet willens en
wetens tegen de wet".

Dit was de conclusie van zowel dr. Copier, hoofdinspecteur Volks-
gezondheid en Milieuhygiëne en de secretaris van de Kamer van
Koophandel tijdens de hoorzitting die maandagmiddag in het pro-
vinciehuis werd gehouden.

Behandeld werden de bezwaarschrif-
ten die door zowel de inspecteur als
de KvK waren ingediend tegen het
afgeven van de verklaring van geen
bezwar. In de eerste plaats ging het
om de Slokkerwoningen aan de Van
Lennepweg en ten tweede tegen het
project De Schelp, waartegen alleen
de KvK een bezwaarschrift heeft in-
gediend.

De verklaring van dr. Copier was
kort en krachtig: „Ik heb een negatief
advies uitgebracht. Uw beslissing om
toch medewerking te verlenen aan
ondermeer dit bouwplan geeft mij
om de volgende reden te denken:

Ik vind uw beslissing onbegrijpe-
lijk omdat u na het (op uw verzoek)
door mij herhaaldelijk uitbrengen
van zowel mondeling als schriftelijke
adviezen, weet, dat anticipatie hier
niet mogelijk is. U loopt vooruit op de
situatie in 1988, waarover u zelf nu
onzekerheid in uw besluit kenbaar
maakt.

Er doen zich drie mogelijkheden
voor: de GP wordt niet meer verre-
den, want die kan niet aan de wet ge-
luidhinder voldoen; een GP die hier-
aan wel voldoet; en tenslotte de GP
is een bijzondere bedrijfsomstandig-
heid.

U kiest voor mogelijkheid l of 2.
Beide mogelijkheden zijn irrieel en
dus onzeker, maar de laatste moge-
lijkheid de „meest zekere", die u zelf
in de hand hebt, laat u buiten be-
schouwing. Uw college introduceert
door middel van deze beslissing een
fysieke situatie die in 1988 - wellicht -
uitgaande van uw beleid in de Wet
Geluidhinder - niet verantwoord is",
betoogde dr. Copier.

Kamer van Koophandel
, De afgevaardigde van de Kamer
van Koophandel, mr. Tielenius
Kruythof maakte de voorzitter (gede-
J)uteerde Sanders) nog eens duide-
lijk, dat het college van GS door het
afgeven van de verklaring niet vol-

gens de wet heeft gehandeld.
Het principebesluit van een provin-

ciebestuur heeft geen enkele juridi-
sche grond, is niet rechtsgeldig, wél
de vergunning voor woningbouw,
Wanneer het college haar principebe-
sluit wenst te handhaven, dan zit zij
scheef en handelt in strijd met de Wet
Geluidhinder. Wanneer van de GP
wel een uitzonderlijke bedrijfsom-
standigheid wordt gemaakt, kan er
gebouwd en geraced worden, dit alles
natuurlijk binnen de wet. „In feite
heeft u al gekozen" hield de secreta-
ris van de KvK de gedeputeerde
voor.

Deze raakte van al de uitzonderlij-
ke bedrijfsomstandigheden behoor-

lijk in verwarring en constateerde
zelfs op een moment dat het college
het ook zo zag. De vrolijkheid die
hierop volgde deed hem echter inzien
dat hij iets anders zei dan hij bedoel-
de. „Het college vindt de GP een nor-
male bedrijfsomstandigheid en je
mag ervan uitgaan dat GS hun
standpunt handhaven" was dan ook
zijn reactie.

Financiële consequenties
Namens de gemeente Zandvoort

hield wethouder Jongsma een plei-
dooi. De grote vraag van de gemeen-
te is „Waarom geen bijzonder be-
drijfsomstandigheid, het is de beste
oplossing, de inwoners willen dat, de
Cenav, de gemeente en ook dr. Co-
pier".

Door Jongsma werd ook gewezen
' op het gat dat in de Zandvoortse be-
groting zou vallen, de overige econo-
mische- en werkgelegenheidsbelan-
gen.

Door dr. Copier werd naar voren
gebracht dat de kans groot is dat de
provincie financieel medeverant-
woordelijk wordt gesteld ten aanzien

van de sanering wanneer de GP niet
als uitzonderlijke bednjfsomstandig-
heid wordt gekenmerkt. „Het is mij
bekeud dat dejGP een gigantische
herrie veroorzaakt, maar dit is rela-
tief voor korte duur. Dat is dan ook
de reden dat ik van mening ben dat
deze status aan de GP moet worden
verleend, wanneer het college kiest
voor woningbouw bij het circuit. De-
ze mening zal ik desnoods door mid-
del van een beroepschrift kenbaar
maken."

Dr. Copier drong er verder op aan
dat het college van GS duidelijk
maakt dat zij impliciet al gekozen
heeft voor de GP als uitzonderlijke
bedrijfsomstandigheid, omdat dit de
enige weg is om woningbouw formeel
mogelijk te maken.

Mocht het provinciebestuur de be-
zwaren niet ontvankelijk verklaren,
dan zal de hoofdinspecteur beroep
aantekenen bij de rechtbank.

De vertegenwoordiger van de Slok-
ker Bouwmaatschapij die eveneens
ter zitting was verschenen zei kort
maar krachtig „Wij willen eindelijk
wel eens gaan bouwen", een kreet die
door de aanwezige toekomstige be-
woners zachtjes werd beaamd.

Uitspraak wordt binnen enkele we-
ken verwacht.

Inbreker verrast
ZANDVOORT - Omdat de bewo-

ner van een huis aan de Lorenzstraat
kennelijk vroeger dan gepland thuis
kwam, heeft een inbreker die op dat
moment bezig was zijn slag te slaan,
zijn werk niet kunnen afmaken. Na
een confrontatie met de bewoner
koos de verdachte het hazepad, voor-
dat hij in staat was iets te stelen.

Hoewel een onderzoek in de omge-
ving niets opleverde, heeft de politie
sterke vermoedens omtrent de iden-
titeit van de verdachte op grond van
het verkregen signalement.

Inbraak in woning
ZANDVOORT - Op zondag 25 no-

vember is ingebroken in een woning
aan de Van Ostadestraat. Een aantal
waardevolle artikelen werd gestolen,
waaronder een videorecorder, een be-
stek-cassette en twee leren jacks. De
inbrekers zijn het huis binnengeko-
men door een raam op de bovenver-
dieping in te slaan.

r-WATER--,
LSTANDEN-I

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum
29 nov.
30 nov.
1 dcc.
2 dec.
3 dec.
4 tlec.
5 dec.
G dec.

HW
07.30
08.27
09.39
10.51
11.59
00.31
01.18
01.56

LW
02.59
03.51
04.55
06.06
07.17
08.26
09.19
10.03

HW
19.58
21.10
22.26
23.33

12.50
13.32
14.07

LVV
15.37
16.31
17.30
18.32
19.41
20.35
21.23
22.03

Maanstanden:
vrijdag 30 november EK 9.00 uur
Doodtij: vrijdag 30 november NAP +
63 cm en zaterdag l december NAP +
63 cm

ZAND VOORT- Nuwaren het
bewoners van de Patrijzenstraat
die op maandagmorgen om-
streeks kwart over drie werden
gewekt door brandweersirenes.
Veertien dagen terug gebeurde
dit in de Vinkenstraat en enkele
weken daarvoor stond het voor-
malige hotel De Schelp in de di-
recte omgeving in lichte laaie.

Evenals veertien dagen geleden
moest dit maal een paardetrailer het
ontgelden. In vlammen ging de nieu-
we trailer van Brigicta Zegers (20) op.
evenals de auto van haar man.

„Ik werd wakker van vlammen, wij
hebben nog getracht met emmers
water te blussen maar het was onbe-

Drie branden in zelfde omgeving
want behalve de trailer weVd de auto
onherstelbaar beschadigd.

Door de Zandvoortse politie is de
zaak in onderzoek. Gedacht wordt
aan brandstichting omdat in de di-
recte omgeving van en ook in de trai-
ler geen brandbare stoffen aanwezig
waren die één spontane brand zou-
den rechtvaardigen. ,.Wij vinden het
ook vreemd dat nu al drie branden in
dezelfde omgeving zich voordoen al-

lemaal in het weekeinde omstreeks
dezelfde tijd. Aan brandstichting
wordt gedacht, wij hebben de zaak in
onderzoek", aldus een pohtiewoord-
v oerder.

In de omgeving van deze vogel-
buurt in Zandvoort wordt men lang-
zaam maar zeker ongerust. Een
brand in een oud hotel die volgens de
politie „waarschijnlijk opzettelijk"
werd gesticht, is nog tot daar aan toe.

maar het m brandraken van twee
trailers in de vroege morgenuren,
trailers die zich op straat bevonden
in de directe omgeving van gepar-
keerde auto's met, volle benzmc-
tanks. is wel degelijk onderwerp van
gesprek. ..Metershoge vlammen en
dan in die nauwe straten, als er zo'n
tank explodeert, kunnen de gevolgen
met te overzien zijn", is de mening
die overheerst.

OMWONENDEN
BANG VOOR
PYROMAAN

gonnen werk. Toen ik zag wat er aan
de hand was. heb ik nog gauw mijn
autosleutels gepakt, ik dacht ik rijd
die auto nog even weg. maar alles
was gloeiend heet. geen redden aan",
vertelt Frans Zegers nog steeds over-
stuur op maandagmorgen.

Brigitta die haar paard Lucky La-
dy met de trailer vervoerde naar
dressuurwedstrijden en al veel prij-
zen heeft gewonnen, is nog te over-
stuur om de schade te overzien.
..Mijn paard staat in Zwanenburg bij
manege Ravesteijn, daar geef ik ook
wel lessen aan kinderen. Ik werk spe-
ciaal in de avonduren om wat bij te
verdienen, en nu dit. Frans had juist
een koper vnor de auto gevonden om-
dat wij die te duur vonden in gebruik.
Hij zou die vandaag aan de koper af-
leveren. De auto was WA-verzekerd,
dus wij zitten wel financieel aan de
grond.

De auto werd door Frans altijd
vlak achter de trailer geparkeerd om
diefstal van de trailer tegen te gaan.
Een maatregel die nu fataal afliep. De trieste restanten van wal eens liet trotse bezit was van K r i f > i t t a en Krans Zcgcrs. foto Bcrloll.

Terugkeer van
zomeragent

ZANDVOORT - Door de minister
van binnenlandse zaken is toestem-
ming ontvangen voor uitbreiding van
het Zandvoortse politiekorps met
vier man. „Drie plus één, omdat ook
bij het korps arbeidstijdverkorting
wordt ingevoerd", zoals burgemees-
ter Machielsen tijdens de begrotings-
vergadering nader presiseerde.

Door korpschef Menkhorst is het
plan geopperd om deze vier man uit
te laten groeien tot acht man, name-
lijk door invoering van de „zomer-
agent". „Dat zou betekenen dat wij
op momenten dat wij het nodig heb-
ben kunnen beschikken over meer
manschappen. Momenteel wordt uit-
gezocht of het ook loontechmsch en
juridisch uitvoerbaar is. Het blijkt
dat men op het ministerie nogal ver-
rast werd door ons verzoek. Het blijkt
wel een fenomeen te worden wanneer
toestemming wordt verleend", ver-
telde korpschef Menkhorst.

Filmavond over
reddings- en
bergingswerk

ZANDVOORT - Op vrijdag 30 no-
vember organiseert De Bomschuit
Bouwclub een film- en dia-avond
over reddings- en bergingswerk. De
avond, die wordt gehouden m de
filmzaal van de Openbare Biblio-
theek Zandvoort, begint prn 20.00
uur. De toegang is gratis. Tijdens de-
ze avond wordt een film vertoond
over het wereldberoemde sleep- en
bergingsbedrijf Weismuller uit IJ-
muiden. Verder verzorgt de heer Van
der Bos van de KNZHRM een diapro-
gramma, met interessante beelden
over het reddingswerk langs de kust.

(Advertentie)

Looiersgracht 38 amsterdôrn
tafel hu u r voor 'n week

f. 30,-
t i jde l l jk Ze tafel gratis

'a voenadags f 2.50
Inl 020-24 90 38

(Advertentie)

après-ski?
een

lammy
see Morris

before
you buy

Haarlem:
Barteljorrisstr. 20 (bij Grote Markt)

tel.(023)312655
Amsterdam:

Leidsestraat 9 (bij Koningsplein)
tel.(020)223596

|Antivandalenkoffer
\ ZANDVOORT - Door André
\i Gielen werd in de begrotingsver-
| gadering van maandagavond de
p aandacht gevestigd op de zoge-
I naamde anti-vandalenkoffer.
| In navolging van de gemeente
U Haarlemmermeer werd door
3 hem gevraagd om in Zandvoort
\ ook een aantal exemplaren te
«' bestellen, die gebruikt kunnen
'a worden door de schoolhoofden
a van de lagere scholen.
rj De inhoud van de koffer be-
;< staat uit een boekje met lesbrie-
-r' ven. dia's een videoband inclu-
l| sief een echte zitting bij het kan-
('| tongerecht in Hoofddorp, een
"f, rollenspel, leeropdrachten en
L| buttons met de tekst „hee hou 't
\ heel".
^i Veel lesmateriaal om ervoor te
5t zorgen dat de kinderen mee
\\ kunnen helpen Zandvoort „heel
|s te houden".
M In de gemeente Uithoorn heeft
i* men onlangs drie koffers aange-
tj kocht die bij de schooladvies-
\\ dienst worden bewaard. Wan-
b neer een school hiervan gebruik
a wenst te maken kan men over
Jj een koffer beschikken. In Zand-
S voort verdient dit initiatief ze-
j; ker overweging. Voor de zeven
•j lagere scholen zou men kunnen
ii volstaan met de aanschaf van
,.i twee a drie stuks.
'j Voor overige politieke be-
^ schouwingen, zie pag. 5

Zandvoorts
Nieuwsblad

iedere week zelf in de bus
Abonnementsprijs slechts / 18 25 per halfjaar (/ 34.50 per jaar)

(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 P A Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER.MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Giro/Bankr.:

Ik betaal per kwartaal ƒ 9.95, halfjaar / 18.25, jaar f 34.50

Zandvoorts Nieuwsblad \
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Graag willen \vij een ieder bedanken \oor de
belangstelling en de kado's
Het \\as voor ons een onvergetel i jke dag

Fam. H. Halderman-Spijkertnan

Zandvoort, november 1984
Kostver lorens t iaa t 73
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De louvvdiLi i s t i n biL,i i l i n i s h ibbin inmiddels
plaatst ,L\ondin

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

R. Drenth, arts

geen praktijk
tot 13 december.

Waarn huisartsen

dr. Fliennga - dr. Zwerver - dr. Anderson

Hi di n in 11U id mijn l u v i man

Dirk Anton Ileijnen

A Hinnin-Lisl

Di i iunatu /al pi latsundm vnjd jg iü novimbu
om 14 ifl uui te WtsUivt ld
Gun bc/oik jan huis

DE NIEUWSTE

speelautomaten
nu ook in Zandvoort!

Bekijk ze eens bij

FEBO op het KERKPLEIN.

COR GRIESHEIMER
SPEELAUTOMATEN

Amsteldijk 127 - Amsterdam
Tel. 020-62 49 06

(24-uur-service)

HOE
BESTAAT

HET!

IEDERE WOENSDAG
OP DE MARKT
bij

DE KONING
de gehele maand december:

ZEEUWSE
EIGENHEIMERS
25 kilo 19.95

ZEEUWSE
BEVELANDERS
25 kilo 14.95

Geen gesjouwen gezeur: «„«.-« <o no r *->-in
BESTEL NU-GRATIS THUISBEZORGD. Tel. 01853 - 13 62 / 17 78

NIEUW en TWEEDEHANDS
tegen

zeef scherpe prijzen
tevens inkoop

verhuur en stalling.

TAXI CENTRALE ZANDVOORT
Grote Krocht 18 - Zandvoort

Tel. 02507-12600.

Geen zin om de hele

dag in de keuken

te staan?

BEL

Fhftct fhj-fy Plan
HANS BANK

Tel. 02507-148 38

TE KOOP

2e HANDS

DAMES-en

KINDER-

SKI-KLEDING

Tel. 02507-144 60

ONBEPERKT

pannekoeken
ETEN

5.00
BOULEVARD

BARNAART81020
ZANDVOORT

Tel. 02507-143 01

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 22 70

DAGMENU'S 10.- (ELKE DAG EEIM AIMDER MEIMU)

WINTERSCHOTELS Onbeperkt eten!!!

(boerenkool - hutspot - zuurkool - kapucijners)

SPECIALITEIT
PANNEKOEKEN en POFFERTJES

Heerlijke è la carte gerechten tegen redelijke prijzen
EXCLUSIEVE VOORGERECHTEN

o.a.- gamba's - escargots - verse crab -

schildpadsoep - oxtail clair -

heerlijke kerriesoep met Hollandse garnalen.

DIVERSE
WILDGERECHTEN
WILDE EEND en HAZERUG

Elke zondagmiddag: diner-dansant v.a. 17.00 uur
Geen verhoogde prijzen"1

ZONDAGMIDDAG 2 DECEMBER van 15.00 tot 20.00 uu r:

GROOT SINT NICOLAASFEEST
ledereen is welkom! Voor elk kind een presentje

en voor elke moeder een plantje!!!

RESERVEER TIJDIG
UW KERTSTDINER

(Nu kan het nog!!!). Menu's vanaf f55.-

BEIDE DAGEN LEVENDE MUZIEK
Ook verloten wij beide dagen een fiets!!!

WILT U KIENEN, VERGADEREN,

FEESTVIEREN of DINEREN?
Dit alles kan bij

RESTAURANT DELICIA

WIJ BEREKENEN GEEN ZAALHUURM!
Wij verzorgen, indien gewenst, de muziek.

KOFFIE MET
SLAGROOMGEBAK

f3.50
's Zondags is reserveren gewenst.

RESTAURANT DELICIA
KERKSTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507-1 2270

FORD en VOLVO
SERVICE -VERKOOP- INRUIL

H. P. KÖÖSJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooifman . . .

voor een goed verzorgde auto ' ! '

Mooi bruin
door 1e klas

apparatuur bij

J.M. Coiïfeurs Int.

Galerij Kerkstraat 22
Tel. 1 40 40

10
OLIEBOLLEN

2.50
APPELBOLLEN

50 cent per stuk

Boulevard Barnaart 8 20,
Zandvoort,

Bloemendaal aan Zee
Tel. 02507 -1 43 01

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie99

»HAUTE CUISINE»
in het centrum van Zandvoort

WILDSPECIALITEITEN
Primeurs ' Nouveautes * Delicatessen

Zaken- of famihedmers vanaf 30 personen
Eventueel besloten

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort
Beide kerstdagen geopend.

KERSTMKNUa/87.SOp.p.

**»
Voor échte

roomboter-
amandelletters
naar:

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!,

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. v. d. M ooienstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

CHICK-KING
MATA-HARI SNACKS

Wij zijn

GESLOTEN
van

5 december t/m 9 januari
Prettige feestdagen!

Haltestraat 24 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 32 01

Echte Bakker Balk
Natuurlijk ook voor uw

• SPEKULAASPOPPEN
• MARSEPEINFIGUREN

• ROOMBORSTPLAAT
en grote sortering

• DROSTE CHOCOLADE LETTERS

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg28 - ZANDVOORT - Tel. 1 29 89

rftlllJUll
MAGASIN

SHOE
MAGASIN
Haltestraat 37

ZANDVOORT
Tel. 1 95 25

WEEKAAlMBIEDING:

LAARZEN
van 98.-

mt 36 t/m 41,
kleuren:
rood en zwart

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zand voort-Tel. 1 70 93

BLOEMBOLLEN
zowel los als verpakt.

Bollenplantmandjes • Brassicol
Bollenplantschopjes

Winterheide • Bloeiende violen
Beplanting voor winterbakken

Vaste planten • Bemesting
Tuingereedschap • Kamerplanten
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Citroen denkt
aan veeleisende
automobilist
Het uitbrengen van een nieuwe

auto betekent niet alleen werk
Voor een leger van ingenieurs en
technici, ontwerpers en stylisten,
ook marktonderzoekers komen
daarbij aan hun trekken als het
er om gaat een analyse te maken
van de verkoopmogelij kneden en
van de toekomstige kopers.

Welnu, bij de introductie van de
CX 25 GTI Turbo op de autosalon
van Parijs kwam Citroen met het
navolgende profiel van de clientèle
voor deze auto voor de dag. Het
kopers-type van auto's uit het
topgamma is een man, gehuwd, 46 •
jaar gemiddeld, van een hoog socio-
professioneel niveau. Hij is direkteur
van een onderneming, hoger kader of
oefenteen vrij beroep uit. Hij is zeer
mobiel, rijdt veel beroepsmatig maar
ook in z'n vrije tijd (25.000 km per
jaar gemiddeld).

Zijn auto maakt deel uit van zijn
imago. Hij is gek op autorijden en
valt graag op. Gek op autorijden hij
vmdt zijn voldoening liever op het
dynamische vlak dan in een rustig
comfort en een leefbaar interieur.
Valt graag op: hij wil geen auto die
iedereen heeft en wenst via de lijn, de
uitrusting, de presentatie van het
interieur een „veelzeggende" auto,
als uiting van een bevestigde

persoonlijkheid en een bepaald
sociaal niveau "

Na dit stukje inleiding zal het u
duidelijk zijn dat de CX 25 GTI
Turbo, waarover ik u hier wat meer
wil vertellen, geen alledaagse
automobiel is.

Hoge prestaties
De CX 25 GTI Turbo is uitgerust

met een Citroen-motor met
electromsche inspuiting en
turbocompressor, 4 cilinders in lijn,
een inhoud van 2500 cm3, die 108 pk
bij 5000 tpm ontwikkelt met een zeer
hoog maximum koppel van 295 Nm
bij slechts 3250 tpm

De nieuwe motor is met een 5-
versnellingsbak verbonden en is 22' ,
krachtiger dan de motor van de CX
25 GTI (168 pk tegen 138 pk) met een
40'/f hoger maximum koppel
verkregen bij een lager toerental (295
Nm bij 3250 tpm tegen 211 Nm bij
4000 tpm) Dit is het beste koppel van
tot het topgamma behorende
concurrerende auto's

De maximum snelheid bedraagt
217 km h en de acceleraticti|den zijn
indrukwekkend O-400 m in 15,9 sec
0-1000 m in 29.4 secren van O -100
knvh in 8 sec. In verhouding tot die
hoge prestaties zijn_de
verbruikscijfers zeerre'dehjk te
noemen. Bij een constante snelheid

•} "M-
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van DO km h consumeert de motor
per 100 km 8 liter, bij 120 km 9 9 liter
en bij een stadstraject 14 liter Dat
betekent een gemiddelde van de due
gebruiken van 10.7 liter

Interieur
Het interieur van de CX 25 GTI

Turbo heeft een overwegend zwai te
kleurstellmg. zowel verfijnd als
sportief dashboard, console en

General Motors sponsort ook jeugd van Feyenoord
Dat Feyenoord door general

Motors wordt gesteund is geen
nieuwtje meer Daarvoor komt de
naam Opel op de Feynoord-shirts
te dikwijls op de TV-schermen.
General Motors is echter ook
gevoelig voor goodwill bij de
jeugd en heeft daarom voor het

-vervoer van Feyenoord's
jeugdelftal naar uitwedstrijden en
toernooien in binnen- en
buitenland twee busjes
beschikbaar gesteld. Bij het
ontwerp van de fraai gespoten
Isuzu-busjes is gebruik gemaakt
van inzendingen welke zijn
ingediend m het kader van de
ontwerpwedstrijd door jeugdige
voetballiefhebbers voor deze
busjes.

Opel Sales Promotion Manager Th.
van der Gun overhandigt aan Feye-
noord-voorzitter G.G. Kerkum de
sleutels van 2 Isuzu-busjes,

iiiMiiiiiiiiiiHimiimiiiimimimiiiiimmiimiminiimmmuiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimimimmmiimiimiiiiiiiimm^

De Citroen CX 25 Turbo, een ras-
paardje voor een exclusieve kopers-
groep.

dakbekleding zijn /wart. De .stoelen,
vun hetzelfde ontwerp als de CX
GTI, zijn met velours bekleed zwart
aan de randen en met /wai te en
gnjze chevrons m het
middengedeelte De cleuipanelen zijn
vun zwart pvc dat zowel soepel als
comfortabel is.

Het instrumentenpaneel met 6
londe klokken bevat snelheidsmeter,
toeren teller, druk vullingsindica tor,
benzmestandmeter. oliepeilmeter en
oliedrukindicator,
koelwatertemperatuurmeter,
olietemperatuurmeter.
verklikkerlichtstnp met een centraal
geplaatst ,.stop"-verklikkerlic:ht.
digitaal klokje Het stuui wiel is met
leer bekleed

Uiterlijke kenmerken
De CX 25 GTI Turbo onderscheidt

zich op de volgende punten nieuwe
grote specifieke achterspoiler, voor-
en achterbumpers in de
carrossenekleur, nieuwe
aerodynamische aluminium wielen,
zwarte antenne, getint glas, uitlaat
met dubbele achterste pijp. Turbo
ornamenten op achterstnp links,
voorschermen. twee buitenspiegels
met ontdooiing, handbediend aan de
bestuurderszijde en met elektrische
bediening aan de kant van de
passagier, en tenslotte nieuwe
koplampen met dubbele reflector
Naar verwachting zal deze topper
van Citroen begin 1985 op de
Nederlandse markt komen

Het duidelijk overzichtelijke dashboard met zes ronde klokken.

Hyundai ontwikkelt
busje met mini-motor

Hyundai Motoi Company in Zuid
Korea ontwikkelt een sene a u t o s
waaronder miei obusjes en
miciobestflwagen.s meteen moloi
van minder dan 800 cc De/e
modellen/i]n bestemd vooi de
binnenlandse Koieaan.se en de
Europese mui kt De p iodukt ie en a n
is gepland vooi de tweede he l f t \ an

1980 met een l a a i p i o d u k t i i 1 van
5(11)00 \ o e i t u m e n

Di'.seiie X cal s mei
vooi v, le laandi i ] ving u aan oor de
p i o d u k t K ' f a p a r i t e i t tot 300 000
a u t o spe: | a a r \ \ o i d t vt 'igroot /.al de
Nedeiland.se m ai k t vel moedel i) k
rond de/omei \ a n 1985 bei eiken Die
i n t i o t l i i k t i e /al c lan gevolud worden
dooi een a a n t a l afleidingen \ .m de
vi]ldeui s X-eai die naast de huidige
Punv- en St e l la i modellen verkocht
/Aillen v.orden

Twee van binnenuit l\ Deelbare achterbank, rt Hoofdsteunen op M In hoqgte verstelbare P Opbergvakken aan f Bumpers met sier-
verstelbare buiten- ^ stoffen "Glencheck"- J voorstoelen: voor "jf bestuurdersstoel, j voorportieren, Q lijsten, een elegante
spiegels. bekleding. meer comfort. maatwerk. handige extra ruimte afronding.

7 Sierli|st op tailleli|n,
maakt de Rimini-look
compleet.

8 Voorspeller, voor een
verbeterde aero-
dynamica.

Vierspaaks stuurwiel,
een stijlvol en
sportief accent

Middenconsole;
onderweg alles onder
handbereik

Volledig beklede
bagageruimte,
verzorgde luxe

11 MANIEREN
Al jaren is de Volkswagen Passat een optelsom van bijzondere technische

voordelen. We noemen bijvoorbeeld de combinatie van voorwielaandrijving, zelfcorrigerende
stuurinrichting en koerscorrigerende achteras voor een muurvaste wegligging.

Soepele, krachtige motoren van 75 pk (benzine) en
54 pk (diesel) die ook bij 'n sportieve rijstijl onvermoeibaar zijn.

Kan een perfecte auto nog beter?
Eigenlijk niet. Maar de Passat in Rimini-uilvoering bewijst
wel dat 't nog completer, nog comfortabeler, nog
luxueuzer kan. En dat't
niet eens duurder hoeft.
Maar dan worden er wel
snelle beslissers gevraagd!

VANAF F. 25.995.-

Van de Passat Rimini wordt maar een
beperkt aantal geproduceerd. Neem daarom snel
contact op met uw Volkswagendealer.

Wilt u z'n naam, adres en telefoon-
nummer, bel dan even 020-867351.
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Stuifzand

BEGROTINGSVERGADE-
ÏING - betekent automa-
isch „algemene beschouioin-
•/en", de visie van de diverse
mlitieke partijen die het ge-
neentebestuur vormen. Kri-
iek én lof wordt het zittende
-.ollege toegezwaaid. Een-
naai per jaar nemen de par-
ijen ruim de tijd om hun ge-
lachten en ideeën te ventile-
en.

Sommige groeperingen en/
)ƒ partijen houden hun visie
<ort maar krachtig, anderen
iaarentegen nemen ruim-
•choots de tijd. In de meeste
levallen geeft het eveneens
'en aardig beeld van de wijze
oaarop de diverse fractie-
•oorzitters „gebekt" zijn.
• Door de PvdA werd dit

aar op onofficiële wijze een
deuwe manier van begro-
ingsbehandeling uitgevoerd.
Ven experiment dus, waar-
van niemand op de hoogte
oas, en daarom met verba-
"ing en soms ook irritaties
aerd ontvangen. De fractie-
loorzitter begon met een alge-
nene visie en beloofde tijdens
Ie behandeling van de begro-
ing nog eens apart op ieder
'loofdstuk terug te komen. Be-
eidsmatig bleek dit een „mis-
ser" te zijn.

Voor de begrotmgsverga-
iering-worden namelijk com-
nissievergaderingen gehou-
ien, waarbij door de partijen
uitgebreid ieder onderdeel
oordt besproken. Hierop
volgt dan een „memorie van
antwoord" van het college.
Wanneer dan blijkt dat de
•aadsleden het toch niet eens
lijn met de daar dan in ver-
vatte voorstellen, wordt er tij-
dens de begrotingsvergade-
ring door de partijen nog eens
op ingegaan. Men ontvangt
dan antwoord van het colle-
ge, iedere wethouder doet zijn
zegje over de punten die in
zijn portefeuille thuishoren en
verdedigt de ziensiüijze van
iet college. Daarna volgt dan
nog een tweede ronde van nog
neer vragen, en weer ant-
aoorden.

Uiteindelijk wordt dan de
begroting vastgesteld.

Zo ook de afgelopen maan-
dag- en dinsdagavond. Van
lalfacht tot half twaalf en op
dinsdagavond van half acht
ot kwart voor elf werden vra-

gen gesteld en al dan niet
laar tevredenheid behan-
deld. Moties ingediend, kort-
om men „behandelde de be-
groting".

De PvdA heeft zich bij deze
„algemene beschouwingen"
ook duchtig geroerd. Opge-
merkt moet worden dat men
toch hierbij ook een eigen in-
breng had.

Toen dan ook de voorzitter
dinsdagavond dacht „nou
hebben wij het gehad", nu
kunnen wij de begroting vast-
stellen", en de PvdA, volgens
belofte nog eens puntsgewijs
de begroting doorliep, en op-
nieuw vragen werden gesteld
n antwoorden moesten wor-

den gegeven, stuitte dit na bij-
na acht uur vergaderen op
verzet van de overige raadsle-
den.

Tot grote irritatie van de
PvdA werden hun vragen niet
meer door de mederaadsle-
den serieus genomen en liet
men dit overduidelijk blijken,
door de ogen te sluiten, met el-

kaar te gaan praten, en de
krant te lezen.
• Het lijkt wijs als men ver-
nieuwingen wenst in te voe-
ren, hiervan alle betrokkenen
vroegtijdig Op de hoogte te
stellen, speciaal wanneer men
een „beleidsmatige" aanpak
van zaken voorstaat. Deze
„beleidsmatige" aanpak werd
op deze wijze een „blunder"
van de eerste orde.
• Tobber vonden wij wat sla-
perig voor de kachel liggen.
Ja, ik heb geen zin vandaag"
meldde hij.

„Trouwens, ik houd mijn
ogen liever dicht, want ik heb
mij een beetje zitten schamen
in de raadszaal maandag-
avond. Ja zeg nou zelf, heel
Nederland laat zich van zijn
goede kant kennen, en dan in
Zandvoort... nou het werd een
beetje pijnlijk in die raads-
zaal toen dat onderwerp aan
de orde kwam. Ik denk dat ze
wel wilde geven, maar ijdel-
heid der ijdelheden, ze had-
den van te voren waarschijn-
lijk in het plannetje gekend
willen worden. Ze houden in
Zandvoort niet van spontane
akties, nee ze moeten eerst op
de hoogte gesteld zijn. 't Ja en
dan denk ik als echte Zand-
voorter, dit kan niet, wij kun-
nen hier toch niet afgaan, ge-
lukkig is het op het nippertje
gered, maar toch, ik houd er
een wat wrange smaak aan
over, het is maar dat je het
weet."

Wij hebben hem toegeknikt
en over de kop gestreeld en
gevraagd of hij dan geen en-
kel positief nieuwtje had.
« „Ja, dat heb ik wel, het is
nog iaat vroeg, maar ik kan je
melden dat wij dit jaar weer
een „volkskerstzang" gaan
houden. Heel toepasselijk in
de Hervormde kerk, met me-
dewerking van een „sjiek"
koor uit Heemstede en mis-
schien nog een echte decla-
matrice, iiou hoop ik dat er
ook nog ruimte is voor de
mensen o?n mee te zingen. „De
herdertjes lagen bij nachte"
en „Stille Nacht" en zo, want
daarvoor ga ik altijd naar de
kerk, dat ze dat maar niet
vergeten."
• Trouwens ik denk eraan
dat ik nog wat sinterklaassur-
prises moet maken, dat heb-
ben ze ook in het Stekkie ge-
daan, op dinsdagavond was
het druk, maar de kindertjes
op de woensdag hebben het
laten afweten. Jammer, de ou-
ders zullen de kinderen toch
wel leren surprises maken he-
want waar blijven wij anders •
met sinterklaas?
• „Dan heb ik nog een klein
geheimpje, ik weet waar sint
die zak met „goed weer" ach-
terlaat, dus als niemand het
doet, maak ik hem open als
het weer zomer wordt, mis-
schien wel midden in de
nacht. Ik ben wel blij dat ivij
deze zomer nog niet naar de
vloedlijn moeten verhuizen,
want je weet ik heb een hekel
aan natte poten. Zeg ik ga
toch maar eens met rijmen be-
ginnen."

Hij stond op, rekte zich eens
lui uit, en verdween met een
geheimzinnig gezicht door de
deur.

• Dit ivas het dan lieve men-
sen, de krant is klaar, voetjes
op tafel, tot volgende week.

RAAD EENSGEZIND IN SUBSIDIEBELEID
ZANDVOORT - De afdeling

Kennemerland van de Neder-
landse Vereniging tot Integratie
van Homosexualiteit, de Stich-
ting Andere Werkvormen, het
Comité Viering Nationale Feest-
dagen, De Zandvoortse Operette
Vereniging en de Stichting His-
torisch Museum Zuid Kennemer-
land, kunnen alle de aangevraag-
de subsidie tegempetzien. Een
subsidieaanvraag die in eerste
instantie door het college werd
afgewezen, maar door de voltalli-
ge raad, soms middels moties,
toch zullen worden gehonoreerd.

Het Centrum van Vrijwillige Hulp-
verlening, dat om verhoging van de
bijdrage had gevraagd, een verzoek
dat eveneens door het college werd
afgewezen, kan waarschijnlijk toch
het geld tegemoet zien. Het voorstel
van het college werd teruggenomen,
op aandrang van vrijwel alle af-
gevaardigden. Eerst zal de penning-
meester van deze Stichting tezamen
met een ambtenar van de afdeling
van financiën een andere, meer dui-

Toch meer geld voor sociaal werk
delijke begroting opstellen, waarna
het college de subsidie-aanvraag op-
nieuw kan bestuderen.

Het lijkt, gezien de mening van de
raadsleden, evident dat deze aan-
vraag straks gehonoreerd zal worden,
hetgeen een verlichting zal beteke-
nen voor het budget van de stichting
die financieel schipbreuk lijkt te
gaan lijden.

Ide Aukema (PvdA) beet het spits
af bij behandeling van de subsidies.
Door hem werd gesteld, een mening
ondersteund door Ankie Joustra
(VVD) en van As (CDA) dat men bij
aanvragen van subsidies niet conse-
quent de nullijn kan blijven hante-
ren. „De benadering is momentel
puur financieel, onder het mom van
een consistent beleid worden alle
aanvragen over één kam geschoren.
Wij zitten er financieel als gemeente
niet zo slecht voor dat wij in uitzon-
deringsgeyallen op gebied van maat-
schappelijke zorg en hulpverlening,

best het financiële touw iets kunnen
vieren. Je moet je afvragen of stich-
tingen en andere subsidieaanvragers
structureel in nood komen, voordat
je op de nullijn blijft zitten", betoog-
de Aukema.

Wanneer door vermindering van
een subsidie een aanvrager zijn doel-
stelling of werk niet kan uitvoeren en
dus niet meer naar behoren kan func-
tioneren dan moetje verhogen", was
de mening van de raadsleden.

Volgens de gesprekken en inlich-
tingen die de raadsleden hadden ver-
kregen van de Stichting voor vrijwil-
lige Hulpverlening bleek dit het ge-
val te zijn.

Door Richard van As, was tijdens
zijn algemene beschouwingen al de
nadruk gelegd op de verantwoorde-
lijkheid die de gemeente heeft voor
het eigen en eikaars welzijn.

Meer ontplooiingsmogelijkheden
voor de ontwikkeling van een zinvol
bestaan en zorg voor de toekomst en

perspectief voor een leefbare ge-
meenschap. Het zal in samenhang
moeten gebeuren van beleid en uit-
voering. De maatschappelijke dienst-
verlening zal kunnen gebeuren in sa-
menwerking tussen beroepskrachten
en vrijwiligers. Veel waardering heeft
het CDA voor de vrijwilligers die de
gemeente helpen deze taak te ver-
lichten. Het college zal zorg moeten
dragen voor een goede samenwer-
king tussen gemeente enerzijds en
particuliere instanties respectieve-
lijk organisaties anderzijds. De be-
handeling van de aanvragen voor
subsidies van deze groeperingen zal
een afweging moeten zijn van fïnan-
cien en de inhoudelijke taakvervul-
ling. Aldus de algemene beschouwin-
gen van deze partij.

Overige subsidies
De Zandvoortse Reddingsbrigade

kan een subsidie verwachten van
ƒ 31.455,- terwijl het verzoek was ge-
weest ƒ 33.400,-. Het tekort dat deze
brigade op haar begroting voor 1985
heeft dient in overleg met de brigade
teruggebracht te worden tot het ni-
veau van 1984.

Door Termes werd wel
uitdrukkelijk gesteld dat het werk
van deze vrijwilligers door de korting
niet in gevaar gebracht mag worden.

Door het Comité Viering Nationale
Feestdagen was een bedrag gevraagd
van ƒ 15.600,- omdat het jaar 1985
weer de bevrijdingsfeesten (lustrum)
zullen worden gevierd. Men kan nu
elfduizend gulden tegemoetzien, ter-
wijl de gemeente zich garant stelt
voor het resterende bedrag. Men wil
eerst zien of dit tekort van viereneen-
halfduizend gulden niet gedekt kan
worden door bijdragen van particu-
lieren en instellingen.

Subs. peuter speelzaalwerk
wacht op afronding

ZANDVOORT - De wijziging
in de subsidie voor de peuter-
speelzalen heeft in de Zandvoort-
se raadszaal al veel stof doen op-
waaien, en dinsdagavond kwam
daar nog een stofje bij.

Door Peter Ingwersen (CDA) wer-
den kritische kanttekeningen ge-
plaatst over het functioneren van
raadsleden in de Planvoorbereidings-
commissie. ,,Je krijgt dan een in el-
kaar lopen van tegengestelde belan-
gen. Ik heb daar vroeger al eens iets
van gezegd en ik ben van mening dat
de taakstelling van de PVC nader
moet worden bezien. Deze commissie
moet weten dat zij slechts een advies
uitbrengt, een advies dat niet te allen
tijde door de raad behoeft te worden
opgevolgd, en dat wordt wel eens ver-
geten. Wat ons betreft voert u uw
plannen uit, wij vinden het onaccep-
tabel dat de beslissing omtrent een
eventuele wijziging van het peuter-
speelzaalbeleid nu wordt uitgesteld
totdat het afgeronde subsidievoor-
stel inzake het peuterspeelzaalwerk
gereed is. Die is in feite klaar, dus wat
ons betreft mag u".

Deze mening stond lijnrecht op die
van Aukema, (én die van Ankie Jou-
stra wanneer hoofdknikken meege-
nomen worden in de besluitvorming).

De commissie planvoorbereiding
heeft geadviseerd de beslissing om-
trent een eventuele wijziging van het
peuterspeelzaalbeleid (inclusief de
subsidiëring) uit te stellen tot de vol-
gende planperiode. Men vindt het
tijdsbestek om een afdoende advies
te formuleren te kort. De nieuwe peu-
terspeelzalen kunnen op grond van
de voorlopige subsidienormen in
aanmerking komen voor een bezoe-
kerssubsidie.

Aan het huidige peuterspeelzaalbe-
leid ligt de zgn. spreidingsgedachte
ten grondslag. Het aantal peuter-
speelzalen wordt hierbij afgestemd
op het aantal in Zandvoort woonach-
tige peuters. Het feit echter dat bin-
nenkort de vier bestaande peuter-
speelzalen alle aan een school ver-
bonden zijn brengt de andere scholen
in een slechte concurrentiepositie.

Begrijpelijk is daarom dat ook de
drie andere scholen verzocht hebben
een peuterspeelzaal te mogen star-
ten. Aan deze drie scholen is hiervoor
toestemming gegeven. „Als gemeen-
te overheid dienen wij elke school de-
zelfde kans te geven voor het aan-
trekken van leerlingen", aldus het
college.

Een en ander houdt in dat het on-
derwijsbelang in dit geval prevaleert
boven het sociaal-cultureel belang.

De commissie maatschappelijk
welzijn heeft echter geadviseerd de
beslissing een jaar pp te schorten. De
commissie financiën ondersteunt dit
voorstel voorlopig, maar adviseert
het advies van de planvoorberei-
dingscornmissie in te winnen inzake
de wijziging van de subsidiëring. Met
name zou gedacht kunnen worden
aan een garantie-iafbouw-)regeling
voor die peuterspeelzalen die er fi-
nancieel op achteruitgaan. Het totale
budget ad ƒ 17.500,- mag evenwel niet
worden overschreden.

In afwachting van het advies van
de planvoorbereidingscommissie
handhaven wij de nieuwe subsidie-

normen en de voorlopige subsidiebe-
dragen", aldus het voorstel.

Onbehoorlijk

Door Aukema echter werd juist het
voorstel om in afwachting van het
advies van de planvoorbereidings-
commissie de nieuwe subsidienor-
men te handhaven „onbehoorlijk be-
stuur" genoemd.

„Het advies van de PVC is tot
standgekomen na hoorzittingen
waarbij u als portefeuillehouder aan-
wezig was. De bedragen waren be-
kend, en het gaat dan niet aan plotse-
ling met een andere subsidienorm te
komen. Dan had je de mensen daar-
van van te voren op de hoogte dienen
te stellen", sprak een verbolgen Au-
kema.

De raad en wethouder hielden ech-
ter vast aan het ingenomen stand-
punt. De op het voorstel binnengeko-
men bezwaarschriften zullen worden
behandeld nadat het afgeronde sub-
sidievoorstel is vastgesteld.

ZANDVOORT - De over-
winst uit het gasbedrijf zal in
het jaar 1985 niet terugvloeien
naar de verbruikers. Ondanks
verzoeken van VVD en In-
spraak Nu, blijkt dat dit voor
de naaste toekomst een uto-
pie is. Eerst zal uitgemaakt
dienen te worden hoeveel de-
ze overwinst bedraagt. Omdat
nu dit geld terugvloeit in de
gemeentekas voor algemene
middelen, moet dit gat in de
begroting opgevuld worden.
Dit kan moeilijk door aan de
éne kant de inwoners enkele
tientjes terug te geven en aan
de andere kant een belasting-
verhoging te laten betalen om
aldus het onstane tekort te
dekken.

Door de VVD was voorgesteld
de winst te fixeren op een bedrag
van drie a drieëneenhalve ton, en
de eventuele resterende over-
winst terug te laten vloeien naar
de gezamenlijke verbruikers in
Zandvoort.

In Zandvoort zijn ongeveer zes-
duizend aansluitingen, hetgeen
zou betekenen ongeveer twintig
gulden retour per gebruiker.

Door Gielen, Inspraak Nu werd

Winst gasbedrijf
voorlopig niet terug
naar verbruiker

ingebracht dat het door de VVD
voorgestelde bedrag te laag zou
zijn. Bovendien zouden slechts
particulieren van de resitutie mo-
gen kunnen genieten. In de ogen
van Gielen kunnen bedrijven de
energiekosten verrekenen met be-
drijfswinst of onkosten. Slechts
de particulieren zouden in zijn
ogen van dit extraatje mogen ont-
vangen.

Het hele plan gaat voorlopig
echter niet door, want in de be-
groting van 1985 is de overwinst
van het gasbedrijf al volledig op-
genomen. Deze regeling zou pp
zijn vroegst in kunnen gaan in
1986, maar eerst dient dan de
overwinst teruggevonden te wor-
den met andere woorden zal er ex-
tra bezuinigd moeten worden.

Wethouder Flierinea heeft wel

toegezegd dat bij de behandeling
van de voorjaarsnota 1985 een
voorlopig voorstel de raad zal be-
reiken.

Per l januari 1985 zal het gasbe-
drijf worden ondergebracht bij de
dienst publieke werken. Door ver-
schillende raadsleden werd erop
aangedrongen dat deze invoeging
in deze gemeentelijke dienst naar
behoren wordt voorbereid, zoals
het CDA het verwoordde: „Goede
afspraken, duidelijke lijnen, ver-
antwoordlij kneden etc. Deze za-
ken moeten goed geregeld wor-
den om elk misverstand in de
structuur te vermijden".

Wethouder Attema beloofde
dat dit zal gebeuren, doch bij het
CDA lijkt op dit moment onge-
rustheid over deze integratie
merkbaar.

Bewaakte
fietsenstalling bij
naaktstrand moet
uitkomst bieden

ZANDVOORT - Door de heer
Booker, exploitant van strand-
paviljoen nr 7 op het naakt-
strand is bij de gemeente Zand-
voort een aanvraag ingediend
om het komende seizoen een be-
waakte fietsenstalling te mogen
exploiteren bij de ingang van het
naaktstrand ter hoogte van zijn
paviljoen.

Deze aanvraag wordt onder-
steund door de Echte Nederland-
se Fietsersbond (ENFB) die het
verzoek van de heer Booker een
oplossing vindt om een einde te
maken aan de klachten die nu re-
gelmatig worden ontvangen over
gestolen en vernielde fietsen.

Vanaf het fietspad tussen Zand-
voort en Noordwijk maken velen ge-
bruik van de strandtoegang (een
voet-duinpad) ter hoogte van het
naaktstrand. Tussen rijwielpad en
duinpad is een vlak stuk duinterrein
waar de bezoekers de fietsen achter-
laten. Ten eerste is het daar op war-
me dagen een chaos van her en der
gestalde fietsen, doch tevens blijkt
het een geliefkoosde plaats te zijn
waar fietsendieven, of „leners" en
vandalen zich ophouden.

Volgens de ENFB wordt de politie
veelvuldig geconfronteerd met de
aangiften van gestolen fietsen, en

ook de strandpachters moeten vaak
de trieste verhalen aanhoren van gef-
rustreerde slachtoffers.

Effectief
Volgens de heer Booker en de

ENFB kan effectief hulp geboden
worden aan de bezoekers door het in-
richten van een eenvoudige bewaak-
te fietsenstalling op dit punt. Op het
plan dat door de heer Booker is inge-
diend wordt op een terrein van 40 x
40 m ook een kleine „schaftwagen"
geplaatst waarin de fietsenstalling-
houder kan verblijven, en toezicht
houden. Deze „schaftwagen zou er
slechts tijdens het seizoen staan, ge-
durende de periode dat ook de pavil-
joens in exploitatie zijn.

Het terrein voor de fietsenstalling
zou kunnen worden afgepaald met
hetzelfde type draad en palen, waar-
mee in de omgeving wordt gewerkt.
Het mes snijdt op die wijze van twee
kanten. Het naast het fietspad gele-
gen duinterrein wordt niet onnodig
vertrapt omdat bezoekers een be-
schut plaatsje zoeken voor hun rij-
wiel. Ten tweede hebben fietsendie-
ven en/of vandalen geen kans hun
werk uit te voeren.

Neveneffect
De ENFB is bovendien van mening
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De vrij eenvoudige fietsenstalling die voor bezoekers aan het einde van het naakt-
strand kan worden ingericht.

dat van een bewaakte fietsenstalling
nog een belangrijk neveneffect uit-
gaat. Namelijk dat meer dagjesmen-
sen op mooie dagen op de fiets naar
Zandvoort zullen komen, in plaats,
van zoals u nu gebeurt, met de auto.
„Het kan in niet geringe mate bijdra-
gen tot het activeren van bezoekers
om maar per fiets naar Zandvoort te
komen", aldus het argument.

Bovendien heeft de heer Booker
verklaard dat hij zowel de exploitatie
als de inrichting van het terrein en de
bewaking voor zijn rekening neemt.
Voor de gemeente Zandvoort zijn er
dus geen extra kosten verbonden aan

het inrichten van een bewaakte fiet-
senstalling aan de zijde van het
naaktstrand.

„Ik heb het plan ontworpen met
deskundigen van de ENFB en ook
van de zijde van natuurbescher-
mingsgroepen zijn er geen bezwaren,
omdat ook zij van mening zijn, dat '.
deze fietsenstalling een oplossing
biedt voor het vertrappen van het
duinterrein naast het fietspad", al-
dus de heer Booker die hoopt dat de
gemeenteraad in dezen een snelle be-.
slissing zal nemen, zodat hij op tijd
een bewaakte fietsenstalling voor de
bezoekers heeft ingericht.

'rijWillige Hülpyef{ening
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Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, lel. 020-
451515, postbus 51. Amstelveen.

Redacllt: Oick Piet (chef), Margroet
Ates.

Abonnementsprijs: ƒ 9.95 per kwartaal,
ƒ 18.25 per hall jaar, / 34.50 per jaar.
Voor poslabonnementen gelden andere
larieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. tel. 02507-17166, Postbus 26,
8040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 1300-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00. uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur. donder-
dag van 10.00-12 00 en 13 00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Losse verkoop: deze krant is verkrijg-
baar m Zandvoort bij' Janquelinfi Halte-
straat 22; Goedhart. Kerkstraat 40; de
Spar, Celsiusstraat 192; T. Goosens,
Pasteurstraat 2; sig. mag de Krocht,
Grote Krocht 17; Lissenberg, Halte-
straat 9; AKO. Kerkplein 3; kantoor
Weekmedia, Gasthuisplein 12.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 on 12.00 uur.
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KUNSTMARKT IN NIEUW UNICUM TREKT VEEL BEZOEKERS

Drukte en gezelligheid op De Brink

IBBBMBBBBH' 4

ZANDVOORT - Druk en
gezellig was het op de over-
dekte'kunstmarkt die zon-
dag 25 november op De
Brink van Nieuw Unicum
werd gehouden. De klanken
van de Hot Pepper Jazzband
mengen zich met het geroe-
zemoes van de bezoekers, en
de barmedewerkers kwamen
handen tekort.

Vijfentwintig beeldende kun-
stenaars uit de regio waren op
uitnodiging van Artozet naar
Zandvoort gekomen. Om de
markt aantrekkelijk te maken
look voor de kunstenaars) wer-
den er per stand loten verkocht.
Het was de bedoeling dat, wan-
ncer er een geldprijs viel op een
lot dat dit geld ook besteed zou
worden bij de kunstenaar waar
het lot was gekocht.

Het aantal verkochte loten
overtrof de verwachtingen, zo-
dat in plaats van zeven, acht
geldprijzen konden worden uit-
geloot. Drie van vijftig gulden,
twee van vijfenzeventig, één van
honderd, één van eenhonder-
denvijftig terwijl de hoofdprijs

g een geldbedrag van ƒ 250.- ople-
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verde, zodat de gelukkigen niet
met lege handen vertrokken.
Trouwens er werd toch veel ver-
kocht, want de charme van deze
markt was. dat veel artikelen te-
gen redelijke prijzen van de
hand gingen, kleinere, maar ook
grotere kunstwerken.

De kunstmarkt die werd geor-
ganiseerd door Artozet, werd vo-
rig jaar voor de eerste maal ge-
houden en de organisatoren wa-
ren blij dat het bezoekers- en
deelnemersaantal een stijgende
lijn vertoont. „Wat ons betreft,'
geslaagd" was het commentaar
van zowel deelnemers als bezoe-
kers.

De demonstraties die werden
gehouden van onder andere pa-
pierknipkunst, Hindeloper-
schilderen, pottenbakken (dat
altijd eenvoudig lijkt), batik-
werk op perkament, aquarel
schilderen, schilderen op zijde
en andere kunstvormen trokken
veel belangstelling en droegen
bij tot de ontspannen sfeer.
Zandvoort was op deze markt
goed vertegenwoordigd, behalve
de Tekenclub van Nieuw Uni-
cum waren daar Rob Dalman,
Ursula Ygosse en Marian Sand-
bergen.

De stand van pottenbakker Co Halebcr was ongetwijfeld één der drukstbczochlc op de
kunstmarkt van Nieuw Unicum.

Foto Frans Jongen
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Nieuwe plannen voor circuitgebied
mogen niet in de ijskast

Door het vorige college zijn, in ver-
band met de toen heersende situatie,
plannen voorbereid om het circuit-
terrein een andere bestemming te ge-
yen. Deze plannen liggen nog steeds
in een donker laatje van een of ander
bureau op het raadhuis. Om de plan-
nen tot uitvoer te brengen heeft men
namenlijk een projectontwikkelaar
nodig die het plan ook financieel
rond moet krijgen.

Sinds de installatie van het nieuwe
college in 1982, wordt over deze plan-
nen geen woord meer gerept. Inte-
gendeel, alles wordt in het werk ge-
steld om het circuit voor Zandvoort
te behouden, met andere woorden:
de alternatieve circuitplannen zijn
op sterk water gezet.

Behalve de VVD-fractie die het al-
ternatieve plan van tafel heeft ge-
veegd, blijken de overige raadsfrac-
ties toch wel belangstelling te heb-
ben voor dit plan.

Door de PvdA werd gevraagd hoe-
ver men was met de uitwerking van
deze plannen. Op het negatieve ant-
woord van wethouder Jongsma „dat
deze nu niet meer nodig waren", volg-
de kritiek, en niet alleen uit deze
hoek.

Van André Gielen kreeg de wét-
houder ook de wind van voren: „Het
is onjuist om geen rekening te nou-
den met de verdwijning van het cir-
cuit. Los van het feit of dit door pro-
vinciale overheden gebeurd het kan
ook zijn dat de Cenav het niet langer
kan bolwerken of anderszins. Dan is
het onvergeeflijk wanneer wij dan
niet direct op die situatie zouden
kunnen inspelen. Goed, u verwacht

het niet, maar de plannen behoren
wel klaar te liggen", aldus deze In-
spraak Nu-woordvoerder.

Onnodig te vermelden dat alle
raadsleden (behalve de liberalen) de-
ze mening delen.

Attente buren
ZANDVOORT - De politie zag

zich genoodzaakt een raam in te
slaan in de woning van een 78-jarige
man uit Bentveld, om hem te kunnen
helpen. De man was gevallen en
bleek niet in staat om op eigen
kracht overeind te komen. Zijn buren
belden de politie omdat ze zelf geen
kans zagen het huis in te komen, toen
ze ontdekten dat de man op de grond
lag. De 78-jarige is per ambulance
naar het Elisabeth Gasthuis overge-
bracht voor onderzoek.

Rectificatie

ZANDVOORT - In het verslag op
de voorpagina van donderdag 22 no-
vember 1984 betreffende de ontrui-
ming van de terrassen, wordt gezegd
dat het woord werd gevoerd door
Fred Paap, voorzitter van Horeca Ne-
derland, afdeling Zandvoort.

Dit is echter een misverstand, het
was wel degelijk Hans Bank, secreta-
ris van deze bond die het betoog
hield. Een misverstand dus, waar-
voor excuses.
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Alléén zaterdag
en zondag:

Haltestraat 13
Tel. 1 47 38

1.50
Om mee te nemen.

ECHT BRUIN
door professionele

apparatuur bij

J.M. Coiffeurs Int.
Galerij Kerkstraat 22

Tel. 1 40 40

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

ra. Gansrter & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal.

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3612 / 1 2518

Deskundig advies.
Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

Vï?i!i./xv;iss-;^sïMfe'te4H£4ï/̂̂ ^e$ :̂y*g

denkt
met u mee

Tel. 02507 -1 48 38

4 BREEDTE-
MATE N

TAK
SPECIAAL
SCHOENEN
Do* v nor kk'intM-i
qfciu rn snvll" f Ji
b'i Ju »n.Mi-n
Blldordijkslr 69.
Amstefdnm W
Ti l 1JH193 123465

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-
ARTIKELEN

voor suikerpatiënten
en zoutloos

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 233

NIET NIEUW IN ZANDVOORT,
maar wel het meest vertrouwde adres

voor uw HOND en KA T.
Wegens toenemende drukte

wij op 1 december onze
TOTAAL NIEUWE

op ons oude vertrouwde adres:
v. Ostadestraat26
Tel. 02507 -1 56 26

Onze ervaring staat garant voor
vakkundigheid.

tiondentrimsalGn Renée

GEVRAAGD VOOR 3 MIDDAGEN PER WEEK:

adm. medewerk(st)er
voor type-werkzaamheden en telefonische

contacten met klanten en uitgevers.
Graag telefonische reacties:

Retra Publiciteits Service BV
Passage 5 - Zandvoort

Tel.02507-1 8480 /1 8481

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE- en
ENKELSTUKKEN

ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel.02507-1 2327

TE HUUR:

GEMEUB.
KAMER

Tel. 160 33,
na 19.00 uur 1 51 82

verzorgt uw
BORRELGARNITUUR,

KOUD BUFFET,
HAPJES of
DRANKJES

in onderling
overleg.

Perfect
Party '
Plan

HANS BANK
Tel. 02507 - 1 48 38

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

-jHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimi

FOTO QUELLE
Compleet foto/f ilm-

E assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

l MOERENBURG |
Haltestraat 8

Zandvoort
iniiiMiimiiiiiiimiiiiiiimi minimin

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel.02507-1 61 23

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK-

INSTRUMENTEN,
GELUIDS

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

WIJ HEBBEN

DOMBURG - WILDPALEIS KIPPEN
per '/i kip met frites en groente
om mee te nemen

kip O« l ö met frites

Snackbar
Boulevard Barnaart 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 43 01

Open van 09.00 tot20.00 uur.

7.50
4.95

SCHILDERWERK
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

Telefoon 15186

P. REUS
„Vis en specialiteiten"
voor als het goed
moet zijn
Haltestraat 16 - Tel. 02507 - 1 62 04
Zondags gesloten.
Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

DAGELIJKS VERS:

VIS ZONDER GRAAT!
ZALMFORELFILET

TARBOTFILET
ZALM FILET
GRIETFILET
TONGFILET

KABELJAUWFILET
SCHOLFILET

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO-INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023 - 25 50 21

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25
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Unicefkaarten helpen in
strijd tegen kindersterfte

ZANDVOORT - Unicef, het
kinderfonds van de Verenigde
Naties, presenteert dit najaar
traditiegetrouw een unieke col-
lectie wenskaarten, waarmee
momenteel met name de strijd
tegen de kindersterfte wordt
aangebonden.

De kaarten bieden dubbele
vreugde: voor de ontvanger,
maar ook voor de miljoenen
noodlijdende kinderen in ont-
wikkelingslanden. Uit de op-
brengst worden vele projecten op
het gebied van gezondheidszorg,
voeding, onderwijs en veilig
drinkwater gefinancierd.

Door de dood van enkele honder-
den kinderen door uitdroging in het
vergeten Sulla-gebied van het Sylhet
District in Bangladesj, werd mede op
aandrang van Unicef.een doe-het-zelf
campagne uit nood gestart.

Deze campagne kwam tot stand
omdat bleek dat in dit achtergeble-
ven gebied onvoldoende zakjes anti-
uitdrogingszout en onvoldoende dis-
tributie- en transportmiddelen be-
schikbaar waren, om het medicijn te-
gen de gevolgen van diarree bii kin-

deren voor ieder huisgezin beschik-
baar te stellen. Een voorwaarde voor
een goed resultaat van Orale Rehy-
dratie Therapie is het in de juiste ver-
houding oplossen van zout en suiker
in schoon drinkwater. Aangezien de
meeste Aziatische plattelandsvrou-
wen alleen hun vingers gebruiken bij
het doseren van het zout in de dage-
lijkse maaltijd, werd hen geleerd om
drie snufjes zout en een handvol me-
lasse in water op te lossen.

Het zal veel tijd kosten om de ellen-
de die diarree veroorzaakt geheel uit
te roeien in Bangladesj. In het land
werd cholera voor het eerst geconsta-
teerd in de zeventiende eeuw. Niette-
min noemt Mizamur Rehman Chand-
ry, de teamleider in het Sylhet-dis-
trict, de doe-het-zelf campagne voor
het gebruik van de Orale Rehydratie
Therapie toch het meest effectieve
gezondheidsprogramma ter wereld.

De Unicef-artikelen
Opvallend in de nieuwe collectie

Unicef wenskaarten is een stijlvol
ontwerp van de Deense kunstenaar I.
Andersen met als toepasselijk thema
„Madonna met kind". Er zijn ook vijf
afbeeldingen met ditzelfde onder-

Rustiek winterlandschap, één van de Unicef wenskaarten.

werp naar schilderijen van oude
meesters verkrijgbaar. De diverse as-
pecten van sneeuw- en ijspret, onver-
brekelijk verbonden met de decem-
ber-feestelijkheden zijn in de serie
„Kinderen in de sneeuw" kleurig op
vijf kaarten in beeld gebracht. Ook
Aziatische kunst is in de collecte op-
genomen, zowel fraaie schilderingen
uit India, China en Japan als batik-
motieven uit Indonesië. De Unicef-
agenda 1985 heeft als titel „De wereld
en haar kinderen", een thema dat

met schitterende foto's werd geillu-'
streerd. De bekende Unicef-produk-.
ten, waaronder de adventsboeken,
puzzels, bouwplaten, kalenders en de •
nieuwe geschenkkaartjes hebben
ook een plaats in de collectie. De Uni
cef-artikelen zijn vanaf 26 november
verkrijgbaar bij het Cultureel Gen- \
trum Zandvoort, de openbare biblio-J
theek Zandvoort, mevrouw B. Spino
za Catella, De Ruyterstraat 6 flat 2.
tel. 14076 en mevrouw R.R.B. Bos, De
Ruyterstraat 4 flat 3, tel. 15987.

Kerstactie Bijzondere Nood
HAARLEM - Het Comité Bijzon-

dere Hulp Zuid Kennemerland doet
ook rond dit Kerstfest weer een drin-
gend beroep op de goedgeefsheid van
alle mensen uit de regio. De Stich-
tmg, waartoe het Comité Bijzondere
Hulp behoort, is reeds 21 jaar actief
bezig om m acute gevallen van bij-
zondere nood bij personen of gezin-
nen hulp te bieden. De enige fmancie-
le bron van de Stichting bestaat uit
de opbrengst van de jaarlijkse Kerst-
actie, zodat de belangeloze hulp weer
mogelijk wordt gemaakt. De totale

Winkelier wijst
dieven aan

ZANDVOORT - De eigenaar van
een winkel in de Haltestraat heeft de
daders kunnen aanwijzen van de
diefstal, die even tevoren bij hem was
gepleegd. De winkelier was uitgeno-
digd voor een ritje in de surveilance-
auto. nadat hij de politie had gemeld
dat er drie mannen met een aantal
goederen uit zijn winkel waren wég-
gerend. In de Zeestraat herkende hij
de daders, die daarop door de politie
werden aangehouden. De heren ble-
ken uit Manchester. Engeland af-
komstig te zijn. Ze bekenden onder
meer een fotohouder te hebben ge-
stolen. Na een verhoor heeft de poli-
tie ze op vrije voeten gesteld.

inkomsten komen ten goede aan ge-
zinnen en personen die daarvoor in
aanmerking komen, na een zorgvul-
dige beoordeling door het bestuur
van de Stichting. Deze beoordeling
vindt vaak plaats na een nauwe sa-
menwerking met gemeentelijke en
particuliere instellingen, zoals de ge-
meentelijke dienst voor sociale zaken
en instellingen voor maatschappelijk
werk en gezinsverzorging.

Bijdragen kunnen op verschillende
manieren worden geleverd. Onder
vermelding van ,,Kerstactie" kunnen
de bijdragen worden overgemaakt op
girorekening 1309047 van de Stich-
ting Comité Bijzondere Hulp Zuid
Kennemerland of op bankrekening
56.01.37.990 (ABN Haarlem), even-
eens ten name van de Stichting.

Verboden zenders
in beslag genomen

ZANDVOORT - In de woning van
een 28-jarige Zandvoorter werden tij-
dens een huiszoeking twee verboden
zenders en twee verboden eindver-
sterkers aangetroffen en in beslag ge-
nomen. De huiszoeking vond plaats
naar aanleiding van binnengekomen
klachten over slechte televisiebeel-
den. De politie was vergezeld van de
radio-controledienst tijdens het on-
derzoek.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Vi-

tesse'22 14.30 uur terrein Vondellaan
TZB—CBS 14.30 uur terrein Kenne-
merweg.

Zaterdag: Zandvport'75-Aalsmeer
14.30 uur terrein binnencircuit.
ZAALHANDBAL

Zondag: ZVM dames-IJmond
12.35 uur Pellikaanhal.

ZVM heren-De Bunkert 13.45 uur
Pellikaanhal.

BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames-TYBB

19.15 uur Pellikaanhal.
Lipns heren-Epibratos 20.30 uur

Pellikaanhal.

VOLLEYBAL
Vrijdag: SBIJ 2-Sporting OSS 3

dames 19.15 uur Zeewijkhal IJmui-
den.

Maandag: Heemstede 7—Sporting
OSS 3 heren 20.00 uur Groenendaal-
hal te Heemstede.

ZAALVOETBAL

Donderdag: Hillegom 2-Zand-
voort Noord 2 21.30 uur in Hillegom.

Vrijdagavond in de Zandvoortse
sporthal Pellikaan: 18.00 uur Zand-
voortmeeuwen D 2—Onze Gezellen
D2; 18.30 uur Zandvoortmeeuwen
B2—JAI Hind Al; 19.00 uur Zand-
voortmeeuwen A2—IJmond'73 Al;
19.45 uur Rinko-Nihot; 20.40 uur
TZB 6-Zandvoort Noord 5; 21.25
uur: Hong Kong—Wilms Floet; 22.25
uur Zandvoortmeeuwen 5-Zand-
voort Centrum 3.

1-2 december 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa. tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
.VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,

beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus!
100, 2040 AC Zandvoort. ' ,
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis(i|
Louis Davidsstraat. Eerste en derde'
woensdag van de maand van 17.30;]
tot 18.30 uur.

BURGERLIJKE
- - " - - 1

Periode: 20 november-26 no-
vember

ONDERTROUWD: Van Hooij-
donk, Thomas A. M. en Van der
Meulen, Geertruida R.; Kiekens,
Louis en Sips, Angelique A. J.

OVERLEDEN: Hart geb. Peu-
chen, Wilhelmina oud 88 j.; Bo-
vens geb. Koster, Klaaske, oud
91 j.; Terol geb. Zwemmer, Wil-
helmina oud 83 j.; Van de Ruit
geb. Schiller,Wilhelmina oud 93
jaar; Glebbeek, Luit, oud 38 j.;
Kerremans geb. Tenbroek, Anna
C., oud 89 j.; De Roode, Jan oud
94 j.

WEEKEND: 1-2 december 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Bediening H.
Doopsel, m.m.v. kindermuziekgroep.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: dr. M. E. Brink-
man. Thema „Is God soms Sin-
terklaas?" Kindernevendienst en
crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND, Brug-
straat 15
Zondag: dr. S. L. Verheüs, Amster-
dam.
Dinsdag 19.30 uur: oecumenische ge-
bedsdienst.
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel/sa-
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. 10.45 uur: hoogmis m.m.v. St.
Caeciliakoor. Thema: „Zie God, de
Heer komt met kracht"

KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem. \
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Overduin H.A..
Zondag 19.00 uur: avonddienst ds. J.
Overduin.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst.'
Maandag om 15.00 uur, tel.: 14878. '
JEHOVA'S GETUIGEN ;
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30'
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

l

l

l

l

l

l

LEKKER BRUIN
worden . . .

d.m.v. professionele, 1e klas apparatuur.

J.M. COIFFEURS int.
Galerij Kerkstraat 22 - Tel. 1 40 40

ZOMERS BRUIN DE WINTER IN!

Voelt ook u zich door
het kabinetsbeleid ge-
dupeerd omdat u niet
in een traditioneel
gezin leeft?

D'66 verzamelt uw klachten!
Bel op werkdagen tussen 10.00 en f 16.00 uur

de „WAT HEET GEWOON-LIJN":

070 - 85 07 88

Kerstkaarten
D R U K K E R IJ

Van Petegem b*
Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

Honden trimsalon t L v tl
MOLENAAR

Het juiste adres voor
de vakkundige
vachtverzorging
van uw rashond of
bastaard.

Behandeling volgens ELSE MOLENAAR
Lorentzstraat 158 - Zandvoort - Tel. 1 30 77

jan koster
bouw- en
aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

zeestraat 40 / 2042 Ie zandvoort
tel. 02507 -120 13

GEEF'N BIBLIOTHEEK-
GESCHENKBON

'N JAAR LANG LEZEN,
ZOVEEL JE KUNT

VERKRIJGBAAR BIJ
DE OPENBARE BIBUOTHEEK

TAPIJT
AUG. v. d. Ml JE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
«WlL Haltestraat 23 - Zandvoort
>W:T Tel. 1 21 59

DEZE WEEK:

PEREN/SLAGROOM- „
TAARTJE D.Zb

BESTEL TIJDIG
UWST. NICOLAAS-WEIMSEN

Wij werken uitsluitend met
roomboter en zuivere amandelspijs.

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraatl
Zandvoort

Goed kosthuis
met gezellige

kamer aangeboden
van begin dec. tot

eind april.
Maand borg.

Tel. 02507 -1 20 63

HEERLIJKE

SPEKULAASBROKKEN
bij:

R. v. d. WÉRFF
Tolweg 6-Tel. 1 5001

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. PITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Groente en fruit
van

Rob Scheltinga

Dond., vrijd., zaterd.:

KLEI BINTEN 5 k, o 1.69
NAVEL-
SINAASAPPELEN
per net 2.98
INGRID MARIE HANDAPPELEN
2 kilo 1.98
CLEMENTINE MANDARIJNEN
net.il kilo 2.69
In de komende week,
maand., dinsd., woensd.:

VERS GESNEDEN RODEKOOL
500 gram voor maar 0.69
WINTERPEEN en UIEN
samen 2 kilo 0.98

Vers, voordelig en vlakbij:
ORANJESTRAAT 2-12

DAGMARKT
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Voor de hon-
derdzesenvijf-
tigste keer
heeft Sint Nico-
laas de weg
naar Zand-
voort gevon-
den. Arriveerde
hij eind vorige
eeuw nog per
bomschuit, re-
gelrecht uit
Spanje; kwam
hij per vlieg-
tuig, via Am-
sterdam of per
hoogwerker
van het dak af
zetten, dit jaar
arriveerde Sint
vorstelijk per
trein.

Als het aan
hem ligt komt
hij vanaf 1984
per trein, dat is
comfortabeler
en het paard
wordt ge-
spaard. meldt
hij zonnig.

Wij zochten
Sint thuis op,
in de woning
die hem zo
vriendelijk
door de familie
Schouten in
bruikleen
wordt afge-
staan, geduren-
de deze drie
weken, en vroe-
gen hem naar
zijn ervaring;
het grote boek
en nog veel
meer zaken.

Het ant-
woord van Sint
hebben wij
voor u opgete-
kend.

Sint Nicolaas

„J-k moet zeggen dal i k d i l j a a i een
uitstekende aankomst heb gehad en
ik denk er aan om m de toekomst
toch maar met de trein te ainveien.
want de medewerking van de Nede-i-
landse Spoorwegen was enorm dat
moet gezegd worden

Bh] verrast was ik ook om de oude
Ford terug te zien liet viel mi| op dat
ik sinds 1910. dat was de eeiste keei
dat ik ermee reed t e x - h aanmoikehjk
strammei m de botten ben gcwoiden
Maar het gebaai v, ei d dooi mi]
enorm gewaardeeicl

Ja. die Ford die riep oude hei inne-
nngen op. want ik kom toch al wel
zo'n honclerdenvi]t t ig j aa r m Zand-
voort Eerst alti]d mot de koets, l a t i i
met de ..elektneke t ram ' en het
spoor na tuur l i jk en ook die Ford

Maar de aulo heelt m i j n hai t gesto-
len, echt helemaal vanal het begin
heb ik die toch lievei gebuukt d.in
mijn paard In Zandvooi t is dat na-
tuui l i jk bekend dat ik van auto s
houd. Daaiom krijgen ook veel jon-
getjes en legenwooidig ook mei.sies
autootjes in hun schoen Vooi h e t c n -
ctnlheb ik na tuur l i jk een wami plek-
je in mijn hart en dal moet behouden
blijven Ik ben een vooistandei van
woningbouw en cncu i t Ik had met
voor niks een trolfellje meegenomen
voor de burgemeester vooi liet bou-
wen van de Slokkei-woningen.

Maar nu wat anders, ik heb toch
eens in hel grote boek nage/orht
(want ik woon m Spanje en daar heb
je andere regels en wetten), is het nu
met zo. dat je pas huizen mag ve-iko-
pen als je alle vergunningen hebt > Je
kunt toch niet anticiperen op de toe-
komst bij zulke belangrijke beshssm-
gen? Ik hef dan ook een waaisehu-
wende vinger tegen degene die tot
verkoop is overgegaan vooi dat alles
„rond" was

Eigenlijk heb ik nog wel meer kn-
tiek Ik heb kennisgenomen \an die
Iraaie plannen aan de Kop van Lcn-
nepweg. Weet je wat ik daarin op-
nieuw mis1' Een zaal voor het geven
van uitvoeringen Wel ruimte voor
een discotheek, maai met voor to-
neelstukken en operette- en concert-
uitvoeringen Het plan is nog in een
vroeg stadium, maar ik hoop toch
dat ze dat m Zandvoort niet verge-
ten Het culturele leven staat al op
een laae pit je Ik zal mini veilang-

lijstiu nog indienen vooi ik weei \ ei
trek

Dan zeggen ze ..het k .u i nog wel ja
ren duien' Ki jk en f l a t hel) ik na
tuurhjk vooi ojj alle andeie mwoneis
liet geelt met hoe lang het ooi: duin t
maar ik heb het eeuwige le\ en dus ik
maak nog wel mee dal hei ook k l aa i
komt Ik hoop alleen d, , t het niet /o
lang zal duien. ik hi 1) di U]d maai
lang met iedereen ook besiuuidei .s
mei. dat ze daar v.el ie|;emng mee
houden

Voordat ik hel veigeet vulde ik ook
nog cle ouders eens viagen ol /A- hun
kindeien mei naar de kindeiopeie t
teveremgmg kunnen s t u i e n Ze kun
nen best zingen m Z.mdvooit ik kan
het weten ik spreek u i t e ivanng. ik
hoor die hedje.s a l t i j d dus vooruit
hup met het kroost naa i de kindei o
peictte. dat houdt /\• nog \ a n de
straat ook

Ik ben vciheugd dat de mensen in
het Huis in cle Duinen nu ook betei
wonen /.e hebben nu .stoelen waai ik
ook fa tsoenl i jk in kan / U i e n Lekkei
met icdile uiggen m de ontvangst
l u imte Er is een b i l i a i l en Sint kan
er ook de keel smeren, en da t moet
wel eens want het is b a > lui hug op
die daken Nee fijn. dat de le iun . i i ie
/onclei l iammalanl is voltooid

Trouwens de subsidie vooi een
eoordmatoi voor het enideienweik
dat had best een geschenkie van m i j
kunnen /i)n Nu boeit het met meel
en kunnen ze het ouderenwei k goed
op poten gaan zeilen Hel is tenmm
ste met te hopen dat ei \olgend laa i
nog niets is gebeurd

Ik denk eigenh]k dat dat wel mee-
valt. w a n t die plan vooi bei eidmgs-
comnussie heelt zich ei ook mee be
moeid Leuk stel mensen vind ik dat
Polit iek en kennis die sameiiüaan
/o n club van doeners Die kun je best
gebruiken in een gemeente Ze heb-
ben mij verleid dat ze ei mee ophou-
clen als ze geen nieuwe taken krijgen
Dus hebben ze dat ook kenbaar ge-
maakt. Ik ben bang dat de gemcente-
laadsleden vergeten zich hier druk
over te maken. De Pieten heb ik op-
dracht gegeven een br ief je Ie leggen
m de schoenen van de laadsleden.
.vergeet hel werk voor de plan vooi -
bereidmgscommissie met", slaat er-
op Gewoon een kleine waaischu-
wing. anders maken ze zich druk met

kleine /aken en vemeten de giole
Nu ik toch aan pluimpjes ge\en

ben ook hel eenuum van u i j u i l h u e
hulpvei lemng knjgt een s u i k e i h a i t
want achter de .schennen helpen /e
wat al hooi en de mensen vooi de
aangepaste umi \.m Nieu\ \ Unicum
ook Kii |gen een b o i s t j M a a t j e \ \ . int
dat / i jn er zo\eel die lu l pen

Ja. nu ik loch m de1 pubhci le i i ben
wou ik de mensen nog w a t ' l anen II;
ben m cle Janskhniek uevuest in de
Mana S t i ch t ing en Z u i d e i h o u t Dan
/ i jn e-i toch nog heel v..it /.anchooi-
ters bu i ten de uemeenle die je bh)
kun t m.iken met een be/oekje ik Jje-
doel m. i . i i . als je toch m de buur t
beul

M i j n jaarh]J;se k a e l o o t j i ,1,111 Zand-
\oo i t l . ia l ik ook nu vu ei .11 IHei Ren
/..ik met ge ie -d weel K< h t waai le-
dei j a ,u j )akken mi in l ' i e t en / . ikken
vol met Spaanse / o n n e - s e - h i j n m
maai wat ze ei hiel nu e doen wee t ik
met Vong j . i a i in l!).",.! hebben /e het
eens goed u i t g e p a k t maai het a lgclo
pen |aai weel v e l p i u t s l Je moet hel
openen v a n / on /al: i i . i t u u i l i j k me t
aan goedwillende leken o v e i l . i l e n ( n
da,n mankee i t het nog we l s j .m Als
ik hooi dat /ovei l k l < me en g i o l e dm
gen mislukken dooi het met op een
l i j n liggen vooi hel a l g e meen bel.um
dan k u j g ik l i anen m m i j n om n

Ik Jj iekei ei dn j a . i i mei om die
Alkken . goed weei mee teum te ni
men als /c ele t e l i , i s |es , i l sim 11 n ook
op die ene enkele a\ oud d. i l l ie ' luei
L-oed toe\ en is Ik /.a! eens een ei nsl ig
woe j id | e s j ) leken met de ('DA c is die
dat voo i s t e l ondel:s teunen /ell wel
b u i t e n hel k o n i n k l i j k /on happen en
hiei niet s a\ond.s oj) een l e i i a s j e
keuvelen ' > ' Ken \ t e > e ' i

Tiouvvens als ik dat met t h u i s \ei
ge l i j k , die kale winder ige boulevaids
hiel daal /ou ooi: best eens iets aan
gedaan kunnen wolden In Bane lo
na bi jvooibei ld dat moet j e e e i s l ge
/len hebben Zoiets /ou lu< i ook echt
wel kunnen dan v iag i n /e de men
sen van Oianu woud maai w e l k e bo
men ei geplant kunnen \ \o iden Dat
is ook een leuk pi,m van dal bos In-
als dat maai dooi gaat

Ik heb nu geen l i j d meei O | < > \ ooi-
dal ik hel \ergeet o]3 l de'ce mbei ben
ik van lö OU 1G.OÜ uui en op 5 decem-
ber van 13 HO-l. ï 00 um m Hotel Fa-
ber Kadootjes midelen op de punien
die de mensen hebben gespaaid Dal
mag wel gevend wolden de midden-
stand heelt een leuke ak t ie dit ]aai .
en veider'"

Verder heb ik het d i u k
Piet. waar is mi jn stal . m i jn mi i ie r .

ik moet we'g
Zeg die gemeenteraad dat /e met

alleen dit jaar geven voen Afrika
maar dat ik de ontwikkel ingshulp en
eultuui wel weer eens lenig wil vin-
den in de begroting van 1985"

,,Oom Jan" de
Roode overleden

ZANDVOORT - Op zater-
dagmiddag 2G november over-
leed toch nog onverwacht ,.Oom
Jan" de Roode op 94-jarige leef-
tijd. De heer De Roode was in
Zandvoort een zeer bekende 11-
guur, want jarenlang was bij te-
zamen met zijn vrouw, beter be-
kend als „tante Lies" verant-
woordelijk voor het beleid in de
vroegere Hulsmanhof.

Op vijfenzestigjarige leeftijd
ging het echtpaar met pensioen
en heeft tot aan de ontruiming
van de vroegere Hulsmanhof al-
tijd m de Nieuwstraat gewoond.

De heer en mevrouw De Roo-
de verhuisden naar het Huis in
het Kostverloren, waar zij op 25
oktober 1982 hun vijfenzestigja-
rig huwelijksfeest vierden. Een
feest waaraan alle bewoners
deelnamen. Op de receptie bleek
toen al hoe bekend en geliefd dit
echtpaar in Zandvoort was Hoe-
wel de gezondheidstoestand van
mevrouw De Roode te wensen
over laat en zij de laatste maan-
den hun dagelijkse wandelin-
getje naar het Raadhuisplem
om de duiven te voeren, met
meer regelmatig konden uitvoe-
ren, had men het onverwachte
overlijden van „Oom Jan" met
verwacht.

Oom Jan de Roode zal gemist
worden, met alleen door zijn
echtgenote, maar ook door de
bewoners van het Huis in het
Kostverloren, familieleden en
vrienden.

ZANDVOORT - Voor de der-
tigste keer komen de Zandvoort-
se leerkrachten in aktie om voor
de leerlingen een toneelstuk op
te voeren. Dit gebeurt vandaag
en morgen in gebouw De Krocht,
waar het stuk ,,Koning Toerma-
lijn verliest zijn pijn" ongetwij-
feld zal zorgen voor de nodige
spanning.

Overigens is het met de eerste maal
dat dit stuk werd uitgekozen, het is
reeds de vijfde keer op het program-
ma gezet. Het is dus niet ondenkbaar
dat ouders wier kinderen nu van dit
stuk zullen genieten het zelf gezien
hebben toen zij nog de lagere school
in de badplaats bezochten.

Het Sint Nicolaastoneel in Zand-
voort is een traditie geworden, en be-
houdens een enkele onderbreking,
(ruim dertig keer vanaf 1950) een
jaarlijks terugkerend evenement
waaraan zowel leerkrachten als leer-
lingen prettige herinneringen bewa-

Komng Toermalijn blijkt ontzet-
tend veel last te hebben van ekstero-
gen. en looft dan ook een prijs uit
voor diegene die hem ervan af kan
helpen Het paleis wordt door de
meest wonderlijke geneesheren be-
zocht. die hel middel niet bezitten en
in de gevangenis verdwijnen. Natuur-
lijk zijn er boeven die het juiste mid-
del van een oud vrouwtje stelen en
komt alles op zijn pootjes terecht via
diverse spannende avonturen.

De regie wordt dit jaar gevoerd
door Ed Franssen, die Joop Drose op-
volgt, die vorig jaar onverwacht over-
leed. Onder bezielende regie van

Ruim dertig keer Sint
Nicolaastoneel voor scholen
Joop Drose werd vele jaren het to-
neelstuk in studie genomen, h i j volg-
de indertijd cle heer Van der Waals op

(hoofd school A Mulo), die de eeiste
regisseur van het Sint Nicolaastoneel
was

In de bibliotheek aan de Prin.so.s.sc-
weg is een tenloonsleJlmg ingericht
van vijfendertig laai Sint Nicolaasto-
neel Zeker een bezoekje- waard van
de inmiddels volwassen leerlingen
van de Zandvoorlse lagere scholen

De tentoonstelling is tot en met 12
december te bezichtigen gedurende
de' openingsuren van de bibliotheek

Sint NicoUastoneel i» l i l .Mi. Onder i I-R ie van de hoer A..I. \ .d. \\ ,uK werd upReMierd ..Hi't Ua.idsel" \ au l'red Iterens. lle'rm.m De-e-s
componeerde de liedjes v eioi dil stuk (1ste, tweede rij reehlsl Verder onder do actmes „Juf" liloni (nu nu-xrouu Kneloi m. in - l i l i im,
die al ruim dertig j.iar intensief hij de u i t \ neringen is betrokken

Tentoonstelling doet vissersdorp herleven
ZANDVOORT - De bezoekers

van de opening van de expositie
\ van de Zandvoortse Bomschui-

ten Bouwclub op vrijdagavond
23 november, kwamen gehuld in
regenpakken en zuidwester,
want het was „hondeweer". On-
willekeurig gingen de gedachten
van de aanwezigen terug naar
zo'n honderd jaar geleden, toen
veel Zandvoorters met de visserij
hun karig brood verdienden. ,,Je
.aalt maar op zee geweest zijn in
'io'n storm", huiverde een be-
zoekster. Ongewild kreeg de ope-
ning door het natuurgeweld bui-
ten nog een extra dimensie.

Er is veel te zien op deze tentoon-
stelhng van het oude Zandvoort. niet
m het minst het grote aantal schilde-
ujen en foto's (Bakels) die een goed
beeld geven van het Zandvoort van
<:o'n honderd jaar geleden. Er zijn
schilderijen uit 1887. maar ook uit
1927 met de laatste bomschuit de ZV-
4.

Het zijn niet alleen de werkstukken
van de club die deze expositie sieien,
maar ook het oude gereedschap,
klompjes en andere altribulen. Dal
de bomschuitenclub zich niet alleen
met modelbouw bezighoudt blijkt
bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van
een vroegere spant van een schuit die
teruggevonden werd in een Zand-
"oortse woning als vloerbalk. Oude
gevelstenen, alles wat met het vis-
sersdorp Zandvoort te maken heeft

i| gehad, wordt door de leden bijeen ge-
i (iaard.

Sfeervol was ook vrijdagavond de
'Aanwezigheid van de Gebroeders Mo-
'enaar die met hun viskar de aanwc-
z'gen lieten proeven van al datgeen.
dat vroeger door de Zandvoorlcrs

werd gevangen, koslelijke haring,
garnalen enz Mooi ook de aanwezig-
heid van het beeldje dat vroeger het
oude mannen- en vrouwengasthuis
sierde.

Voor wie Zandvoort als vissersdorp
een warm hart toedraagt, gemteres-
secrd is m het werk van de bomschui-
lenbouwclub. een goede gelegenheid

eens naar hel Cultureel Centrum te
gaan. Geldelijke bijdragen kunnen
worden gestort m de' „moei paal" die
verdekt staat opgesteld

De tentoon-
stellmg duurt tot (i januari en is dage-
hjks te zien van 13 30-1 ü 00 uur Op
maandag en dinsdag en tweede
kerstdag is het cenlium gesloten

Kuren van de natuur
in het jaar 1983
-Ln het oktobernummer van het
WMO-Bulletm. i'en periodiek u i t -
gcgeven door cle Wereld Meleoro-
logische Oigamsatie (WMOi te
Geneve. een gespecialiseerde or-
gamsatie van de UNO. zun alle
grilligheden \ an de natuur in 1983
op een rijtje uezet De mcliukwck-
kende waslijst is samengesteld
dooi meteoioiogen, die weeige-
beuitcmssen doorgaven die \ a ak
geleid hoüben tot economische en
materiele schade of tot cle dood
van mensen

Deze week nemen we de warm-
te- en koudegolf m Noord-Ameii-
ka ondei de loep Volgende week
komen o m aan bod de hi t tegol f
in Australië en de hevige regens
in Oost Azië e-n Zuid-Amenka

Evenals m Europa werd ook de
lente van 1983 in Amerika geken-
merkt door nat en koel weer en
weid zij gevolgd door een warme,
droge zotnei Van jul i tol en mei
september waien de tempciatu-
ren m geheel Noord-Amenka
twee tot di ie graden boven noi-
maal Regelmatig liep het kwik m
de thermometers m de zuidelijke
praniestaten van Canada en de
VS op lot 32 a 40 gr C. en werden
records gebioken In de VS was
de hitte veigehjkbaar met die van
1980. de heetste zomer sinds 193G

In Canada was dit fraaie zomer-
weer ideaal voor een vakanlie.
maar verder /uidwaarts bleven de
mensen die over airconditioning

beschikten liever bmn 'iisluus
Recordhoge maMmumte-mpera-
luren werden e> a geboekt m Wil-
mington iDelawaioi met 38 gi in
Shendan ( \V\ommgi met 41 gi en
m Favetteville ( N e n t h Oaie i l ine l
met 43 gi C Op rle Iwhthaven
van Washington DC bleel de tem-
peialuur m eie- nacht van U j u l i al
staan op 29 gr C het heiog,ste ma-
MiTium uit de ge.se-luedenis In cle
gehele VS uelen 220 doden Ie be-
t i e u i e n als uevolg van de h i t t e e-n
werden de extra e l e k t i i e i l e i t s k e j s -
ten \e io i a i l e ' o n d i t i e i n i n g geschat
op mini 3 mihaid gulden Vooi al
jul i en augustus w ai en k u i k -
droog De di oogt e was funest voor
de t\\ee belangnikste /.omerge-
wassen gianen en sei j . ibonen De
hit te en choogte m Canada /.org-
den claai voen de' eigsle bo^bian-
de-n in /.eker .")() j . i a i . ruim l(500
bi ancien \emie le len 220000 ha
bos

Dal ele seizoenen m N e i o i d -
Amenka kl inutole juisc l i s te ik
kunnen conti ast e-ren l i h i k t wel
u i t cle hevme kouele die Canada
en de VS ime-l ui t / .eindeii im van
enige /Aiidwe-steli ike- stalem in de
tweede he l f t \.m dee-embei !983
m z i jn greep had In Midden Ca-
nada en het noordeli jk cenl iale
deel van de VS /akten de tempe-
raturen tot mini 40 giade-n ondei
nul liet absolute hoogtepunt v a n
de koudegolf vie'l tussen ld en 2ü
december met theimometerstan-
den van -47 gi m Montana -46 gi

IN FEBRUARI TENTOONSTELLING
IN CULTUREEL CENTRUM

Deelnemers gezocht voor
uitgave gedichtenbundel

ZANDVOORT - In samen-
werking mot het cultureel cen-
trum Zandvoort, waar in februari
1985 de expositie I AM van start
zal gaan. worden op dit moment
de voorbereidingen getroffen om
tot uitgave te komen van de ge-
hjknamige bundel I AM. een
geïntegreerd geheel van foto's en
gedichten De in kleurendruk
uitgevoerde en gebonden bun-
del. 56 pagina's m omslag, zal
ƒ 42 50 per exemplaar gaan kos-
ten. Door middel van voor-inte-
kening en door overmaking van
ƒ 80 - kan men meewerken de/e
uitgave tot stand te brengen Na
de uitgave van de bundel ont-
vangt men een speciaal genum-
merd en gesigneerd exemplaar
voor de prijs van j 37.50.

Hel exü a bedrag dut betaald
woidt, zal teruggestort worden op
het moment dat de oplage van dui-
zend .stuks «d zijn uitverkocht, oi
drie ]aui na storting In feite woidt
door de deelnemer een kleine rentclo-
ze lening veistrekt Deze lening is
noodzakelijk om het bedrag aan te
vullen dat via twee sponsors vooi de
uitgave van de bundel is verkregen

ledere deelnemer ontvangt een ge-
nummerde uitgave van de bundel ,.I
Am", het aantal genummerde uilga-
ven is diiehondercl Bovendien zal el-
ke deelnemer voor de opening van de
expositie m februari een uitnodiging
ontvangen Mocht men niet aanwezig
kunnen zi jn en de genummerde bun-
del dus niet persoonlijk m ontvangst

Storm veroorzaakt
schade

ZANDVOORT - De storm, die vo
nge week woedde, heeft ook m Zand
voort op verschillende plaatsen vooi
schade gezorgd. Op de Celiusstraat
vie-1 een boom om en kwam dwars
over de weg Ie liggen, als gevolg van
de harde rukwinden Het materiaal
dal op de Sophiaweg werd gebruikt
om de weg al Ie zeilen, moest snel
worden weggehaald Een bord was al
verloren gegaan en besloten werd het
overige materiaal te verwilderen,
voordat de wind dat zou doen In de
nacht van donderdag op vrijdag
moest de biandwcer worden inge-
schakeld om een losgeraakte steigei
aan de Tjerk Hiddestraat te veianke-
ren en om assistenlie Ie verlenen m
de Stationsstraat, waar een aantal
ramen waien ingewaaid Ook moest
een zonnescherm door hen wolden
vastgebonden dat naar beneden
dieigde U- komen tijdens de vroege
zaterdagochtenduren, omdat de eige-
naar van het scherm niet thuis was
De storm was bovendien veranlwoor-
delijk voor de vernieling van een
ANWB-wegwi]zer aan de Thorbeeke-
slraal De ANWB i.s op de hoogte ge-
«tolrt

D'66 heeft
klachtenlijn

DEN HAAG - Mensen, die zich be-
nadeeld voelen door het gezinsbeleid
van het kabinet, kunnen sinds 19 no-
vcmbcr telefonisch hun klachten
kwi]t b i j D'CiG De/.e l i jn . de „Wat-
heel-gewoonhjn", is in het leven ge-
roepen naar aanleiding van het leit
dat D'GG niets heeft tegen het gezin,
maar wel tegen het opleggen van de
gczmsnonn via belasting en sociale
vooiziemngcn aan hen die al dan met
uit vri je veikiezing niet aan die ge-
zmsnorm voldoen Men vindt dat met
name de alleenstaanden zo extia 11-
nancieel worden gepakt en het voo'-al
voor mensen met cle laagste inko-
mens steeds mooih)ker wordt ue-
maakl om op een menswaardige \ \ i j -
ze rond te komen Het nummer van
de Wat-heet-gewoonhjn' is 070-
850788 liet is t i jdens werkdagen be-
reikbaar van 10 00 tot 1G 00 uur

HETWEZR

.door Paul Delers

in Norlh Dakota -40 gi m Miniie-
se)ta en -H8 gi C in Nebraska Eei-
ste kerstdag boekten niet minder
clan 125 stations m 24 veise-bil len-
de> staten n ieuwe leroidmmima
waaionder ele /u ide - l i jke s ta ten
Geoigia l A l l a n t a -17 m C i e n F l o -
nda (Jae'ksoiH ille 12 gi C )

De voi.stschacle aan groenten
en c i t iusvruch len m Flenida en
Te-xas bohep in de- bondei den nul
joenen dollais Ei kwamen tem-
perauiuralwi jknmen vooi tot
t \ \aall maden eindei normaal
Veel kou /at ingevangen m een
/cei sterk houediukgebied waar-
van de kern op 24 december m Mi-
les City m de staat Montana een
druk aanwees \ a n K)(i4 mb de
hoogste lue-h tc l iukwaaide ooit in
de VS giMneten

Aan de koudege>l l waren zware
sneeuw sten men vooral L'egaan
Deze brachten op 15 december m
delen van Coloiaclo en U l a h G O e m
sneeuw, in de winte is j jor lp laats
Alla m Utah we id voor december
een recoidhooute gemeten van
730 cm' \Vi j m Nedeiland kijken ei

I am

yoti will be there

to breath me again: *
t,

close your eyes and listen *

to the glistening voice

listen to the sun the beams

of the nioon in my dark hair

the lightning of the weather,

you

raindrop, did sleep u/ith me

in continuing wonder u/hile

I wandered in continuing myth_

Ken overdruk van een der gedich- 'r
ten uit de bundel „I Am". «

kunnen nemen, dan wordt deze zo "
spoedig mogelijk opgestuurd.

v

Inhoud ;.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid *

de inhoud van het boek en de exposi-,'
tie van te voren m te kijken. Men ge-
heve dan kontakt op te nemen met -
Albert Verhulst, tel. 02260-5083. In-.«
hchlingen ook bij Emmy van Vrij-. '
bcrghe de Oomngh, cultureel een- ""„
trum Zandvoortf. De volgorde van - .
binnenkomst van de stortingen zal
bepalend zijn voor het nummer van -',
de bundel

Onder vermelding van „Catalogus ,"'
Cultureel Centrum" kunnen bijdra- ^
gen worden overgemaakt op giro- ,-
nummer 40020 ten name van de ge- \'
meente Zandvoort. Het girostrookje .,
of de bankafschnjving vormt het be- ,
wijs van deelname

De tentoonstelling „I Am" zal na "
Zandvoort nog te bezichtigen zijn in ,
de plaatsen Eindhoven, Nijmegen, /
Driebergen, Hoorn, Uitgeest en Ca- '..•
stncum.

Letty de Jong en
Cees Smal in de

Manege",,
ZANDVOORT - Op zondagmid- *

dag 2 december zijn het echtpaar ^
Lelly de Jong en Cees Smal de spe- •-
ciale gasten m de Zandvoortse bar-'--
bislro „De Manege" aan de Zand- r
voortselaan Het echtpaar wordt be- -
geleid door het wekelijks aanwezige".
Hans Keune-Thi]inen Hoolwerf ':
Kwartet Letty de Jong is voorname- \•
lijk bekend door het verzorgen van ."
background muziek, zowel live als bij .
radio en televisie Echtgenoot Cees " •
Smal is de bekende trompettist van '. •
de „Diamond Five" die later ook met •
zijn „Big Band" en veelvuldig optre- "
den bij radio en lelevisie furore heeft *
gemaakt Aanvang van de jazzmid- .
dag om drie uur 's middags.

Bromfietser gewond
ZANDVOORT - Een 17-jarige

Zanchoortet had de auto niet zien •
staan die op de Kamerlmgh Onnes- •
stiaat stond geparkeerd Rijdend op
/ijn bromfiets vloog hij in volle vaart.
legen het automobiel aan, waardoor
hi j een lichte hersenschudding opliep
en enkele hoofdwonden De jongen is
naai het Ehsabeth gasthuis overge-
brachi om de wonden te laten hech-
tcn Zijn bromfiets had zware schade.

al van op als het met Kerstmis
licht \ nest en er een sneeuwvlok-
je valt

Toegenomen depressie-
akliviteit

Vanaf het midden van de vorige
week is cle depressicmachinc weer
oj3 vollen toeren gaan draaien Als
hootdgangmaker fungeerde een
omvangrijke moederdepressie
westelijk van Schotland met een
kemclruk van 950 mb Daarom-
heen koersten rancldepressies.
\e ig i -7^1d van legenironten en
stormachtige zuidelijke tot zuid-
westehjke winden over ons land.
Mijcheeht kieeg over de periode
dinsdag 1ZO lot en met zalerdag 24
november m totaal 40 mm regen
te veiweiken Bij dit alles bleef de
temperatuur met waarden boven
de tien graden uilstekend op peil.

Opvallend was clal de hoogste
waa iden in de avonduren werden
gehaald, zowel op donderdag- als
vnjdagavoncl liep het kwik m
Zandvoort op tot 13 l C

In he>l weekeinde vond ei een
oveigang plaats naar een wat
meer wisselend bewolkt weertype
met enerzijds wal opklaringen,
anderzijds buien, die zaterdag-
avond gepaard gingen met on-
weer en hagel Bij een naar west
uedraaide wind daalde de tempe-
la luur iets en bereikte op zater-
dag een waarde van 12.4 gr. en op
zondag ]1 12.0 gr C Temperatuur-
normalen periode 28 november - 5
december
maximum (overdag) 7 gr C
minimum ('s nachts) 3 gr C
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VVD-Kamerleden
ondernemen actie om
circuit te behouden

nj<ir Ittnk l mus

Een extra klontje graag ...

HET „GROTE" NIEUWS
EN HET NIEUWS VAU.OM DE HOEK!

NU SAMEN VOOR
VERKRIJGBAAR BIJ AL ONZE VERKOOPADRESSEN

SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-
TiES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-
CULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO S'
Plaatsing is mogelijk m de volgende edities
Badhoevese/Slotense Courant en Zwanenburgse/Halfwegse
Courant ƒ 0.47 per millimeter
Sluittijd dinsdag 1700 uur
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter
Sluittijd dinsdag 17 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02977-28411 of 02968-
2673 of a/geven of zenden aan
* Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer
* Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8,1171 EE
Badhoevedorp

® Plaatsing Is ook mogelijk in de volgende combinatie:
© Combinatie 0 + Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeer-
der Courant, Buitem^Idertse Courant, Diemer Courant, De
Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het
Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4 80 per millimeter
Sluittijd vrijdag 16 00 uur

9 Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren
verkrijgbaar
9 Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4 50 in rekening ge-
bracht
® BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 1 00 m rekening gebracht

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com Z, telefonisch
opgeven tel 020-562 3004, 020-562 3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

U kunt de?e wintei weer
BRUIN WORDEN m Zand-
vooit-Nooid 7onnebank
ƒ 7 50 pei 20 min (snel-
biuinlampen) gezichtska-
non f 7 50 pel 20 mm of
g-cef uzelf een kuurtje ka-
do 10 keer f 65 - Vooi
inf en afspiaak Elly v
Straaten lel 02507-18097
ook s avonds geopend. Tot
ziens

Chailes Kcngen Antiek
verkoopt echte ANTIEKE
MEUBELS en is gospeciali-
sceid m klokken m het be-
teie genie Uw be/oek
loont de moeite Rijks
straatweg 75 Sassenheim
lel 02522-14682 Dl t m
za 10 00 17 30 uui Do
koopavond

ALMONDEHOEVE - An-
tiekboerdei ij Duizenden
brood-, glaskasten eethoe-
ken enz zonder tieielantij-
nen Eiken, blankgrenen,
Spaans veel klem antiek,
Almondeweg 2, Oegst-
geest Tel tijden, ook
weekend 10-22 uur Koop-
avond Tel 071-172757
Gratis toez fntodoc

Te koop gevraagd
van particulier:

HUIS
in Zandvoort-Zuid.
Brieven ondernr Z816
aan bureau van dit blad

Te koop 2 KORTE BONT-
JASJES mt 44, samen
500 - Tel 02507-17862
WONING te huui gevr in
Zandvoort of omstr of wo-
mngiuil aangeb in Am-
steidam-Z Zeer mooie 3-
kam woning Ie etage, rui-
me keuken, douche, bal-
kon, beide kanten prachtig
uitzicht fijne trap Huur
f 323 - p m Tel 020-
7J9418
BIJLES aangeb in wis- en
natuurkunde door 4e jaars
TH-student Tel 02507-
18754
Te koop wegens VERHUI-
ZING Atag gasfornuis,
ovendeur metaal, prima
staat, 150- Tel 13113
Aardige COLLECTIES
postzegels, soms per ge-
wicht, biedt P Warmerdam
aan op de ZPC-avond 30 no-
vember, Gemeenschaps-
huis
Gevr KLEEFVOETQe),
(antenne met magneet),
liefst met scannerplug Ik
heb er ƒ 15 - voor over
Tel in Zandvoort 15052
T k a rode RACEFIETS
frame 58 met wielrenkle-
dmg Prijs n t o Tel
15519
Te koop HAARDROOG-
KAP op standaard ƒ15-
Tel 15861
Kerst en nieuwjaar 1984
Ook voor een SCHOLIERE
is december een dure
maand Ik bezorg voor 25
et uw wenskaart in Zand-
voort Bentveld en Aerden-
hout Nadine, tel na 18 00
uur 02507-12011
Te koop vierk SALONTA-
FEL met rookglas + twee-
zits, br ribcord bankje sa-
men ƒ 75 -, bruidsjapon
mt 40/150 -, ski-pak 2-
dehg, d bl /beige ƒ 75 -
Tel 02507-15775
„Remi" ie klas 2e HANDS
kmderkledmg, elke dl en
vr geopend 9 30-11 00
uur Ook inname, Lo-
rentzstr 216
Heeft u zin om te ZINGEN'
„ZAMOR" kan nog nieuwe
leden gebruiken Wij rep
iedere woensdagavond van
20 tot 22 30 uur m Hotel
Keur m de Zeestraat Komt
u gerust eens kijken of
meedoen
DUIKTEAM ZANDVOORT
start nieuwe snorkel- en
duikeropleidmg Bel voor
ml 02507-17237
Rest KELNER zoekt werk
m Zandvoort of omgeving
J v Geleren, Kerkdwar-
spad 7, Zandvoort

Te koop EETTAFEL + 4
stoelen, bankstel, salonta-
fel, eenpersoons koffiezet-
apparaat, Curver Tel
12130

Te koop z g a n wit PAIDI
bedje op wieltjes met ma-
tras voor de helft van de
prijs t w ƒ 220 - Tel
02507-18580

Zomers bruin
door topklasse-
apparatuur bij

J.M. Corffeurs Int.
Galerij Kerkstraat 22

Tel. 140 40

Te koop 2 OVERGORDIJ
NEN (als nieuw), grijs
groen gestreept Hoogte
2 30 + 10 om zoom, breed-
te 3 55, samen ƒ 80 -, per
stuk ƒ 50 - Ze zijn ge-
stoomd Y Keiler, tel
02507-16522
Te koop LUCHTBEVOCH-
TIGER, grote capaciteit,
ƒ 50 - Tel 14643
ONTSPANNING door m-
spannmg, iedere donder-
dagavond bij de Zandvoort-
se schaakclub m Gemeen-
schapshuis, 20 00 uur
Te koop NOREN Viking,
maat 46, ƒ 75 -, skischoe-
nen maat 45 ƒ 95 -, gas-
haard Dru ƒ 125 -, 2 glas
in lood deuren, surfplank
met zeilen en pak, ski's 200
cm, Kastle Tel 18189

Leren DAMESJAS, mt 42/
44, bord rood ƒ 125 -, le-
ren herenjas, lang, mt 52/
54, ƒ 200 - Tel 02507-
12271
Voor TENTOONSTELLING
over Zandvoort zoek ik o a
oude ansichtkaarten, s v p
bellen tel 015-130024 P
Trosel, Hopstraat 12 2611
TC Delft

Te koop eiken TELEVISIE-
KAST ƒ 75 - Tel 02507-
12015
WONINGRUIL aangeb 3e
etage (3 k ) met zolderk in
A'dam bij de RAI Huur
250 - Gevr 2- of 3-kamer-
won in Zandvoort (dorp)
tot 400 - Tel 02507-
15368

Gezocht PFAFF 30 of 130
NAAIMACHINE Tel 010-
320791
Per l januari a s gerief!
billijke WOONRUIMTE te
huur v j man of j vrouw
tel 15631
KAMER te huur De Witte
Zwaan Tel 12164-13713
Te koop 2 KORTE BONT-
JASJES mt 44 samen
500-Tel 02507-17862
WONING te huur gevr m
Zandvoort of omstr of wo-
mngruil aangeb in Am-
sterdam-Z Zeer mooie 3-
kam woning, 12e etage,
ruime keuken, douche, bal-
kon, beide kanten prachtig
uitzicht, fijne trap Huur
323 - p mnd Tel 020-
739418
WONINGRUIL aangeb 3e
etage 3-kam w m zolderk
m A'dam bij de RAI, huur
250 - gezocht 2- of 3-kam -
woning in Zandvoort-dorp
Huur tot 400 - Inl 02507-
15368

DAME zoekt gezellige
woonruimte, bijv 2 ka-
mers of kl woning tegen
red huur Bereid tot evt
oppas, ook wonmgruil met
't Gooi mog Tel 02507-
19112

TE KOOP

MARKLINTREIN
rails, treinen, trans-
formator en wissels.

Prijs n.o.t.k.

Tel. 02526 -8 60 24
Ak 35 jr hoge positie
l 80, vis zoekt buiten best
drukke relaties om aantr
jonge VROUW, fin onafh
om samen mee te stappen
Brieven ond nr Z 817,
bur v d blad
Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave

Veilinggebouw
l De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

BINNENKORT

SPQEDVEILING
op woensdag 12 december.
Alle nette goederen kunnen

worden ingebracht of afgehaald.
Inlichtingen:

tel.1 21 64 of 1 3713

VEILINGDIRECTIE:!
Fa.WATERDRINKER
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VOOR EN SELEKT PUBLIEK.
De; Opel Corsa Swing Daar is er

maar cc n beperkt aantal van Als u daann
rijdt, behoort u dus tot een sclekt
publiek Maar dat is niet het enige exclu-
MCVC aan de Opel Corsa Swing

Zijn vele extra's zijn namelijk ook
niet alledaags speciale bekleding, extra
ventilatieopeningen, L iixiis-stuurwicl
en niiddcnconsole, kwartsklok, gclaag-
de voorruit, dagtellcr, dag- en nacluspic-
gcl, kaartentassen, sportvclgen niet
145 SR 13-bandcn, acliterruirwisscr en
7ijstnps Een bele rits, nietwaar' En dan

te bedenken dat u voor de Opel Corsa
Swing slechts f 15 760,- betaalt

Verder is de Opel Corsa Swing uit-

f15.760r
M KT'N FXTRA H(X;E 1NRUILPRIJS

VOOR UW HUIDIC'.K AUTO.

gerust met een sterke, rumigc l O S-
motor (in beperkte mate ook nog be-
sclukbaar met 1.2 S-.notor) U kunt kie-
zc n uiteen aantal moderne kleuren

Krijgt u al de kncbeli' Stap dan snel

bij ons binnen vooreen uiterst sportieve
procfnten laat u danmeteen verrassen
door een aantrekkelijke mruilpnjs voor
uw huidige auto
l 'n jvini l innl l lTW induwt LI i J v i M i f.li j f l iMrmt;»
k«Minl321- At<,uicr i lM«ur ,Ni l i r l i i u l l l V Kmit r
ilain l'rljs tl] sjit tilikntit»ij?i(;iiii ,i l] \tmrU limi lui

DEOPELCORSASWING.
EEN ZELDZAAM MOOI DING.

BEREKEND OP DE TOEKOMST

Bij de Opei-dealer staan ze altijd voor u klaar.

van lent - opel
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort

tel.02507-1 5346

Zwarte Piet
op een f iets,

hoe vind

Hometrainer Aero-BX ^5*̂
Een stevige huiskamerfiets, voor
training volgens uw eigen schema
Met drukregelaar, snelheidsmeter
en km-teller.
Introduktiepnjs

Kabelsloten
De Kopra fietsenwinkel
heefteen gigantisch
aanbod m sloten
Kabel-, ketting-, hang-,
beugel-, kode- en.
gewone fietssloten
Handig kabelslot
(50 cm)

Agu-Sport flashband
Handige, reflekterende veiligheidsband.
Te dragen om arm-of broekspijp Ideaal voor
fietsers, wandelaars, joggers, ruiters, enz. C QB
Op 150 meter afstand zichtbaar Nu slechts 3»

Collants van wol
Lange wollen koers-
broeken, om ook m
de wintermaanden
komfortabel te
fietsen (en . te
schaatsen)
In 6 maten
Collant
met zeem

Collant
zonder zeem

PETER VERSTEEGE WIELERSPORT |U
Haltestraat 31 - Zandvoort

Zaterdag a.s. vanaf 11.00 uur
is Sinterklaas in de winkel aanwezig. 22 samenwerkende netsenzaken
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G R A T I S

ICRQ
A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop? Kortom alles wat u m de parti-
cuhere sector kwijt wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter punt komma of cijfei een vakje
Laat tussen ieder woord punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het voorbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

-l _.

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
m dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen(frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

Plaats

WET AUTOVERVOER PERSONEN

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat zij hebben besloten aan
Taxi Centrale Zandvoort B.V., gevestigd te
Zandvoort, vergunning te verlenen voor het
vervoer van personen met drie taxi's zulks
met onmiddelijke inwerkingtreding.

Een afschrift van deze vergunning ligt ter Ie-
zing ter secretarie gedurende de termijn, dat
tegen deze beschikking beroep kan worden
ingesteld.

Beroep kan op grond van artikel 55, lid 1
van de Wet Autovervoer Personen binnen 30
dagen na de datum van deze bekendmaking
worden ingesteld door belanghebbenden, de
Commissie Vervoervergunnmgen en door de
Rijksmspecteur van het Verkeer m Noord-
Holland bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.

Zandvoort, 20 november 1984.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
A.H.Merts. H Machielsen.

WILT U VOOR DE FEESTDAGEN
EEN SIGAARTJE KOPEN?

Vergeet dan niet bij de

FA. GOEDHART
binnen te lopen!

O.a.: Compaenen - Monte Cristo - Punch -
Upmann - Zino D. - Quintero - Oud-Kampen.

Maar ook voor
shag, sigaretten, tijdschriften, wenskaarten,
lotto, toto, strippenkaarten. Het Parool en het

Zandvoorts Nieuwsblad
kunt u bij ons terecht.

FA. GOEDHART
KERKSTRAAT 12 - ZANDVOORT

Men doet minder dan men moet doen,
wanneer men met alles doet wat men kan

THOMAS CARLYKE (1795-1881)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. l 23 07
doet al meer dan 25 jaar alles wat mogelijk is om u op
uurwerkgebied het allerbeste en allernieuwste te leveren

In ons eigen atelier repareren wij zelf, ook oude en
antieke klokken.

Steeds prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

Voordelig
brillen!

De specialist
in al uw

A bloemwerken.

Klaas
heeft ook
verrassingen bij

BLOEMENHUIS ?

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

Dat kan nu weer.
De handige eerste hulp om de

kleinste lettertjes weer te kunnen lezen
(telefoonboek, krant, etc.).

De LOOK-OVER is er weer in alle
sterkten van s +1.00 t/m s + 3.00
voor nog steeds
dezelfde lage VI/L Kfl
AANBIEDINGSPRIJS Hrf «UU
Halvemaanbril incl. glazen.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel.02507-1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen
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Het ziet er niet naar uit dat de
brandweer van Zandvoort in de
naast toekomst een nieuwe
brandweerkazerne zal krijgen.
Het voorzichtig door het college
opgegooide balletje hierover,
werd door vrijwel alle partijen
van tafel geveegd. Van Inspraak
Nu kwam het voorstel m de toe-
komst het circuit op te dragen
zelf voor een brandweer te zor-
gen. Dan zou Zandvoort van het
zogenaamde C-risicogebied,
kunnen overgaan naar een D-ge-
bied. Vragen hier over werden
ook gesteld door het CDA, dat
van mening is dat Zandvoort
best als D-gebied aangemerkt
kan worden. De VVD legt de na-
druk op het invullen van de ont-
stane vacature in het korps

Brandweer
Vragen die Gielen stelde wa-

ren:
- Is Zandvoort zonder circuit
nog steeds een C-risicogebied of
een D-nsicogebied?
- Is het college voornemens het
circuit de plicht op te leggen te
zorgen voor een eigen bednjfs-
brandweer in het kader van de
nieuwe brandweerwet?

- Wilt u hierbij voegen een kos-
1„en- en baten analyse ten aan-
zien van de door de brandweer
verrichte werkzaamheden op
het circuit, waarbij rekening is
gehouden met de omvang van
het brandweercorps zowel wat
betreft materieel als personeel
en de daarvoor door het circuit
betaalde vergoedingen?

lecreatie en toerisme
Vrijwel alle politieke partijen in
:mdvoort maken melding in hun al-
mene beschouwingen over het on-

jngs gepresenteerde project „Duin-
rk Zandvoort" met daarin het wa-

ir- en zonparadijs en een aantal
iorzieningen voor de toerist op het
bied van sport en verblijfsrecrea-

In brede kring wordt aangedron-
n op een snelle uitwerking van de
annen en realisering van het pro-
:t dat ervoor moet zorgen dat
mdvoort een nieuwe impuls krijgt
toeristisch gebied.

gemeentelijk duingcbicd in Zand-
ort waar no£ steeds Keen goed behcers-
,m voor is opgesteld.

(Archielloto).

Nauwlettend volgen de politieke
rtijen ook de ontwikkelingen op
t gebied van het opschuiven van

t paviljoens naar de vloedlijn. Een

I
pns die werd geuit door Hoogheem-
ladschap Rijnland.
Door de VVD wordt aangedrongen
> vergroten en verbeteren van de
•staande kampeerterreinen, terwijl
en tegen verhoging is van de kam-
icrgelden voor het kampeerterrein
s Zeereep, omdat dit immers moet
•rdwijnen.

Volgens deze fractie zullen m de
toekomst bouwvergunningen voor de
strandpaviljoens dienen te worden
afgegeven, waarvoor dan bouwleges
moeten worden betaald, een voorstel
van het college dat wordt gesteund

Door voorzitter Machielsen werd
hierop geantwoord dat de raad m
september 1985 de invulling van het
plan tegemoet kan zien, ook of het fi-
nancieel haalbaar is. Camping De
Branding zal worden uitgebreid ter-
wijl ook een oplossing wordt gezocht,
en waarschijnlijk gevonden, voor het
caravanterrein De Zeereep.

Goed nieuws voor de strandpach-
ters is ongetwijfeld dat de paviljoens
het komende seizoen 1985 nog niet
verplaatst behoeven te worden Een
beslissing komt pas wanneer de on-
derzoeken door het Hoogheemraad-
schap aangevraagd, bekend zijn.

Bosplan en beheer
zuidduinen

Door het CDA wordt gesteld dat
men pas akkoord zal gaan met be-
bouwmg van de zuidduinen, wanneer
het niet anders kan. Overigens
maakt deze fractie zich zorgen over
de verwaarlozing van het gemeente-
lijk duingebied. Ook door de andere
partijen werd druk uitgeoefend op
het college, nu eindelijk eens met een
duidelijk beheersplan te komen

Over het bosplan in de duinen dat
via een subsidie gerealiseerd zou
kunnen worden door de firma Oran-
jewoud, wordt vooralsnog verschil-
lend gedacht. Door Inspraak Nu
wordt gevraagd om een beheersplan
voor het duingebied, in twee versies,
namelijk een met en een zonder bo-
men(bos)plan. Dan pas kan een zinni-
ge keus gemaakt worden, en zijn de
financiële consequenties bekend, al-
dus Gielen.

Ook D'6G wil eerst een beheersplan
en dan bekend zijn met de exploita-
tiekosten van het bosplan, terwijl
Gemeente Belangen aandringt op
het inschakelen van werkloze jonge-
ren bij dit project. Door CDA wordt
eveneens gevraagd om een beheers-
plan en de financiële consequenties.

Door burgemeester Machielsen
werd erkend dat het beheersplan
voor de duinen naar een tweede
plaats is verschoven, doch er zal in de
toekomst aan gewerkt dienen te wor-
den. Hij deelde de mening van de
sprekers dat het bosplan goed moet
worden bestudeerd op de financiële
aspecten, voordat men hiertoe over
gaat.

Openbare veiligheid en verkeer
Vrijwel unaniem wordt door de

politieke partijen de reorganisa-
tie van de plaatselijke politie er-
varen. Speciaal het werken met
wijkteams, de voet- en fïetssur-
veillance worden door de partij-
en positief beoordeeld.

Zorgen maakt men zich wel
over de bouwkosten van het
nieuwe politiebureau, en ook het
tijdstip van opening van dit bu-
reau komt in alle beschouwingen
terug.

Verheugd waren CDA, Gemeente-
belangen en VVD, dat de cnminali-
teit in de gemeente de afgelopen zo-
mer niet tot excessen heeft geleid,
waarbij het CDA de wens uitspreekt
dat de pas ingestelde „Wachtenrege-
ling" overbodig zal blijken te zijn.

Wel is het CDA tegen verlenging
van de terrasvergunningen. Deze
partij is van mening dat de exploita-
tie van de terrassen om 24.00 uur
moeten worden beëindigd. Voor de
rust m het korps met betrekking tot
de landelijke vraag, gemeente of
rijkspolitie, wil het CDA de vinger
aan de pols houden en door het colle-
ge geïnformeerd worden. Gemeente-
belangen ziet het tijdstip van de ter-
rasexploitatie liever tot 01.00 uur en
dringt aan op versterkte surveillance
in het centrum van het dorp.

Voor handhaving van het plaatse-
lijke korps kan op steun van D'66
worden gerekend.

Door Inspraak Nu wordt in de be-
schouwmgen veel aandacht besteed
aan de politie. Gielen is van mening
dat van de stellingname in de Nota'

van Aanbieding nu niet direct een
positieve invloed uitgaat Ook wer-
den door hem de zogenaamde bur-
gerkorpsen ter sprake gebracht, hij
zei hierover- „Daarom is een, zij het
uiterst voorzichtig, herstel van een
gelegitimeerde eigenrichting voor
burgers zo gek nog niet Ik versta
hieronder het in woord of gebaar
rechtstreeks uiting geven aan gevoe-
lens en opinies door burgeis, die di-
rect of indirect betrokken zijn bij cn-
minaliteit of verstoring van de open-
bare orde. De recentehjke maat-
schappelijke ontwikkelingen wijzen
eveneens in deze richting Als concre-

Politie dient permanent te
steven naar opheffing van
zichzelf

te voorbeelden noem ik u het volgen-
de:
- bemoei je als publiek ermee wan-
neer je het niet eens bent met rel-
schoppers (gedrag Amsterdamse be-
volking bij kraakactiesi;
- winkeliers handel zoveel mogelijk
zelf winkeldiefstallen al. omdat dit
vaak veel meer effect heeft dan de po-
litie erbij te halen;
- burgers, schakel je buren m om
jouw woning extra te bewaken, wan-
neer je op vakantie gaat,
- laat organisatoren van festiviteiten,
waar mogelijk, zelf verkeerstechm-
sche ongemakken oplossen en de or-
de bewaren. Zo niet, denk dan aan
betalen voor diensten van de politie,
niet om de politie-uitgaven kosten-
dekkend te maken, maar om de bur-

gers te activeren om zelf oplossingen
te vinden, (vb. dat goed heeft ge-
werkt, het inschakelen van de winke-
hers en horecamensen /elf bij het
handhaven van de orde bij avondlij-
ke activiteiten in het dorp rondom de
Grand-Pnxi.
- de door de strandpachters georgani-
seerde eigen bewakingsdienst,
- burgerwachten, deze werken o a. in
Londen met groot succes, niet alleen
wordt daardoor de criminaliteit m
een wijk verminderd, maar ontstaan
er eveneens veel betere sociale con-
tacten in zo'n wi]k, met alle positieve
gevolgen van dien De wijkteams van
onze politie zouden op een dergelijke
ontwikkeling goed dienen in te spe-
len.

Eveneens zullen een goede prevcn-
tic en een betere regionale samen-
werking lelden tot een vermindering
van de werkzaamheden van de poli-
tie", aldus Gielen.

Door burgemeester Macluulsen
werd hierop geantwoord „Dat de ge-
dachtenwisseling hierover pas op
gang is gekomen Wij willen in Zand-
voort afwachten welke rnogelijkhe-
den de minister op dit punt aan-
d raagt"

Door alle partijen werd aangedron-
gen op het vaststellen van de nieuwe
politieke verordening in 1985.

Door VVD en Inspraak Nu werd ge-
vraagd naar de personeelbezetting
van het corps. Was het niet mogelijk
de drie man politie die nu op de ge-
meentebegrotmg drukt over te heve-
len naar de politie zelf, omdat toch
vier man extra mochten worden aan-
genomen Uit het antwoord van voor-
zitter Maclnelsen bleek echter dat dit

l)c sur\t*ill.iiur ti-
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uorilt in ZjiuUoort
positief er\airn.

ALGEMENE
BESCHO1 [GEN

roting 1985

i!!
«IS
HI «s
m ui
in ui

met M eenvoudig is Men verdwaalt
clan m een netwerk van deeltijd
paittime- en zomerbanen liet /iel ei
nuar uit dat de/e wens met /al vuji-
den vervuld

Verkeer
Het CDA had een aan ta l \ i a g e n

over de verkeei.s veiligheid die o|3 koi -
te termijn verbetering behoeft „U
stelt nu ook m de Nota van 1985 als
prioriteit het bevorderen van de vei-
keersveihgheid vooral voul de /wak-
ke. kwetsbare groepen I l i e i b i ) doelt
u m letterlijke '/m. op liet \ \e ien van
auto's en ander gemotoriseerd vei-
keer op plaatsen, welke voor voet-
gangers en wielrijders bestemd xi jn
Een nobel streven' Het parkeien op
plaatsen, bestemd voor voetgangei.s
en fietsen vindt nog steeds plaats
Onze fractie heelt m de commissie
van Maatschapjjelijk Welzijn van 3-7-
84 al geattendeerd op het geblok-
kcerd zijn van de verlaagde troittoir-
banden ten behoeve van lols toclnj -
dende gehandicapten, door gepjr-
kcerde auto's, reclameborden en an-
dere uitstallingen Helaas heelt het
onder de aandacht brengen van ge-
noemde pioblemen niet tot verbete-
nng ten behoeve van de gehandieap-

ten geleid Met de get roffen verkeers-
\oo!/iemngen in de Celsiusstiaat is
niet een icdei content. Vooral de liet-
sei voelt /ieh op bepaalde punten bij
de vluehtheuvels, dooi het autover-
l:eer naai' de t io i t to i rband gedrukt
Ovengens met alle lespeet dat wij
hebben voor de poging het ceidere
veikeerspkin op een eenvoudige ma-
niei te realiseien Wellicht valt een-
nelitingsverkeei voor gemotoriseerd
vei keer /o nodig met aanpassing
\oor lietseis. in overweging te ne-
men aldus Richard van As

De door het college voorgestelde
intensiver ing van net parkeren op de
PimsesM weg heelt de goedkeuring
van D 60. die eveneens het paikee-
lexpeinnent geslaagd noemde In te-
genslellmg hierm r ie wordt door Ge-
meentebelangen het experiment een
misser' genoemd De overige pnrtij-

en die stelden dat men eeist de eva-
lua t ie van liet rapport Goudappel &
Coileng wilde afwachten, bleken ge-
h j k te hebben De evaluatie hiervan
komt binnenkoit. aldus Machielsen,
die nog eens nader uit legde dat het
experiment slechts gezien moet wor-
clen als ondeideel van een onderzoek.
Ovengens weid door de raadsleden
wel aangedrongen op realisering van
tlourl iekking van het f ie t spad Blin-
kertweg Zandvoorlselaan

Pleidooi democraten
Door Jan Termes (D'GG) werd m

de begrotingsvergadenng een
pleidooi gehouden in de toekomst
een zakelijker aanpak te doen gel-
den m de raadsvergaderingen
„Het is onze taak om via de kana-
len van de verschillende politieke
partijen op de geëigende plaats
(in de gemeenteraad) de uitgangs-
punten naar de inwoners- over te
brengen. Niet door ongecontio-
leerde of gespeelde emoties, maar
door de discussies te brengen in
een sfeer van feitelijkheden en
een zakelijke benadering Dan
kan altijd de politieke inkleuring

nog plaatsvinden"
Waarschuwende woorden wa-

ren er ook aan het adres van het
college ..In het college wordt wel
ijveng soloweik geleverd, maar in
de /o noodzakelijke collegialiteit
heelt het zeker geen prijs ver-
diend ' constateerde hij

De bal en het doel worden nog
v. el eens uit het oog verloren
waai door de aansluitingen ge-
volgcl worden door kortsluitingen
en het spel een chaotisch karak-
ter k i i jg t

Excuses
Door Gert Toonen werd aan

het begin van de begrotingsver-
gadering van maandagavond 26
november de volgende verkla-
ring afgelegd:

In de extra raadsvergadering
van 13 november jl. heeft Ge-
meentebelangen een ongefun-
deerde aanval op de integriteit
van de PvdA gedaan. In niet mis
te verstane bewoordingen is een
aantal weerlegbare beschuldi-

gmgen geuit, waarover de PvdA
naar wij menen, terecht woe-
dend was.

In die woede heb ik o a gezegd
dat Gemeentebelangen „Cen-
trumpartij-achtige" opmerkin-
gen had gemaakt over de PvdA.
Die uitspraak neem ik terug,
omdat anderen daaruit zouden
kunnen concluderen dat de
PvdA vindt dat Gemeentebe-
langen als een soort Centrum-

partij funktioneert.
Onze kritiek op de voor ons

naar strekking en inhoud nog
steeds onbegrijpelijke redevoe-
rmg van Gemeentebelangen,
blijft echter rechtovereind
staan. Daarover wil mijn fraktie
geen misverstand laten bestaan.
Door de partij Gemeentebelan-

gen werd deze verklaring voor
kennisgeving aangenomen,
want er volgde geen commen-
taar.

Op zoek naar verdwenen brandweerman
Bij de behandeling van het onder-

werp „personeel" bleek duidelijk tij-
dens de begrotingsvergadering, dat
de PvdA zich zorgen maakte over een
„verdwenen brandweerman".

In de personeelsprognose wordt ge-
zegd dat behoefte bestaat in gemeen-
tedienst aan achtereenvolgens een
ambtenaar op de aldelmg sociale za-
ken, een brandweerman en een me-
dewerker plantsoenendienst.

Dat de afdeling sociale zaken en
plantsoenendienst een extra kracht

nodig hebben is bekend, maar waar
komt die brandweerman vandaan?

„Is er iemand vertrokken? Hoe komt
het dat wij dit niet weten?", vroeg de
PvdA

Bovendien was men het niet eens
met de wijze waarop dit onderwerp m
de begroting wordt behandeld „U
draait de zaak om, het is niet eerst
vaststellen hoeveel geld er over is
voor nieuw personeel en dan kijken
hoe dat ingevuld kan worden, het is
andersom, eerst duidelijk maken

waar en aan wie wi] behoefte hebben
desnoods volgens een pnonteiten-
lijst en dan het geld ervoor beschik-
baar stellen"

De brandweerman bleek uit de
boeken verdwenen door foutieve acl-
mimstratie. de man werd ziek en is
allang vertrokken en dient vervan-
gen te worden. Voor het overige /al
de prioriteitenlijst ten aanzien van
het personeel waarschijnlijk met de
voorjaarsnota 1985 kunnen worden
behandeld

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

planmatig beleid
Door de PvdA Zandvoort is dit jaar
j het houden van de algemene be-
houwingen afgeweken van de ge-
uikelijke lijn. In tegenstelling tot
n behandeling van de komende be-
oting, is men gekomen met een
ort evaluatierapport van de afgelo-

^n twee jaar, waarbij het college
ordt verweten geen planmatig be-
d te voeren. In kort weergegeven is

1 lijst met klachten van de PvdA de
Igende:
„Bij de behandeling van de voor-
arsnota 1984 heeft mijn fraktie u
n lijst van 18 punten voorgelegd
in beleidsvoornemens en toezeggin-
n van het kollege, gedaan bij de be-
otingsbehandeling van vorig jaar
t daarvoor. Van die 18 punten zijn
inmiddels 2 in de kommissies aan
orde geweest, de klachtenregeling

Jlitie en de adviesraad volkshuis-
sting. Een derde punt, de kommis-

e profijtbeginsel is een vroege dood
storven, van bezuinigingen op het
dsdienstonderwijs heeft u afgezien
met een voorstel voor fiskalisering
n parkeergelden wilt u - terecht -
achten tot er een ministeriele uit-
raak is over de verordeningen van
en Haag en Dordrecht. De overige
rtien punten zijn voor een mhoude-
ke diskussie nog steeds met in
immissie of raad aan de orde ge-
sest.

Die punten zijn:
De nota personeelsbeleid en de

msenlijst personeel. Die wensen-
st is voor de derde keer in anderhalf
ar toegezegd; desondanks ontbre-
" in de m.v.a. zelfs de argumenten
larom dat niet is gebeurd
Het beleidsplan politie
De regulering bouwvergunningen
Nota jeugd- en jongerenwerk
Afslanking van de dienst PW -
orlichten van de binnendienst
Het informatiepakket „Waar blijft
geld"

7. Beleidsvoorstel (semi-l gemeente-
lijke gebouwen
8 Het gevoerde sociale beleid en de
verslaglegging daarvan m de bij-
standskommissie en de kommissie
m w
9 Nota over de gehele woningbouw-
problematiek (woonlasten, contin-
gentenng)
10. Nota toeristisch beleid in samen-
werking met VVV en Hanze
11. Nadere uitwerking alternatieve
bestemming circuitgebied
12. Beleidsnota inzake belastingen

Het is nutteloos inhoudelijk te discussie-
ren als er geen concrete beleidsplannen
zijn. (arcliicflblo).

en retributies voor de komende jaren
13. Nota subsidiebeleid

Bovendien werd door Toonen hier
nog een lijst aan toegevoegd van di-
verse nota's die nog zullen komen.

De fraktie van de PvdA leidt hier-
uit af dat het college van B en W niet
bereid of in staat is prioriteiten af te
wegen, of een keuze te maken.

De kritiek richt zich niet alleen op
het college, doch ook op die van de
college-ondersteunende partijen.
Toonen stelde ondermeer:

„Slechts de dagelijkse gang van za-
ken heeft de aandacht en daaraan
heeft het kollege blijkbaar de handen
al meer dan voi. Een van de weinige
gebieden waarvan je zou kunnen zeg-
gen dat er dingen tot stand zijn ge-
bracht is ruimtelijke ordening. De
PvdA is het weliswaar met een aantal
keuzes niet eens geweest en ook daar
zijn p.i. fouten gemaakt, maar er is
tenminste aan nieuwe zaken ge-
werkt".

Waardering van Toonen was er wel
voor een deel van het welzijnswerk, al
gaat het complimentje ook hier wat
verloren. De PvdA zegt:
• Van een voorwaardenscheppend
beleid in het kader van de welzijnsbe-
leving is niet of nauwelijks sprake.
Dankzij de planvoorbereidingskom-
missie heeft de raad gelukkig op een
deelterrein - het specifiek welzijn -
een goed beleid kunnen voeren.
• Enige vorm van kultuurbeleid is
de laatste jaren in Zandvoort niet
meer gesignaleerd en u had er zulke
mooie volzinnen over. Op het gebied
van natuurbehoud en milieu is nau-
welijks iets tot stand gebracht, be-
houdens uiteraard het al langer lo-
pende bestemmingsplan natuurge-
bieden en het in voorbereiding zijnde
plan Kostverlorenpark.

Indirect ontving de fractievoorzit-
ter van de PvdA al een antwoord van
André Gielen. Inspraak Nu, die zich
duidelijk ergerde aan de negatieve
inbreng van de PvdA.

Hij stelde daartegenover dat In-
spraak Nu verheugd was met het-
geen door het college al is bereikt en
somde op:

„De algemene indruk over het col-
lege, die Inspraak Nu heeft, is dat zij
het goed doet.

Als belangrijke punten noem ik
hier:
• de behandeling van de structuur-
studie en de nadere invulling van het
daarin verwoorde beleid;
• de bouw van het nieuwe politiebu-
reau;
• de opzet van de nieuwe begroting;
• het automatiseringsproces dat
volop in gang is,
• de functiewaardering;
• de politie/klachtenregeling, die
onlangs is vastgesteld;
• het ouderenbeleid, dat daadwer-
kelijk vorm gaat knjgen;
• de prioriteit, die het college blijft
geven aan de woningbouw;
• de diverse veranderingen op on-
derwijskundig gebied, die in een goe-
de samenspraak met de daarbij be-
trokken scholen, woiden en zullen
worden opgelost:
• de jeugd- en jongerennota. die m
1985 zal worden aangeboden:
• het meedenken en daadwerkelijk
vorm geven door het college aan het
verminderen van de woonlastenpro-
blematiek. waar ik later in deze be-
schouwingen op terug zal komen;
• het integreren van diverse dien-
sten, waarbij als eerste stap is gezet
het onderbrengen van het gasbedrijf
bij PW:
• het grootschalige recratieproject
aan de kop van de Van Lennepweg.
dat nu concreet vorm begint te krij-
gen;
• de bouw van het wijkcentrum het
Stekkie;
• de realisering van diverse plannen
ten aanzien van de verkeersveihg-
heid. waarbij ik wel de aantekening
wil maken, dat wij ervoor moeten wa-
ken. dat Zandvoort geen palendorp
gaat worden, bovendien is mijn in-
druk, dat deze paaltjes niet goed ge-
fundeerd zijn;
• nota personeelsbeleid die er aan-
komt.

U zit dus op de goede rails en ga zo
door, ondanks recessie en ondanks
kortingen'.

Woningbouw in
blijft de aandacht

Gezien de cijfers t a v het aantal
woningzoekenden zal m het beleid
van de komende jaren de woning-
bouw de eerste aandacht blijven vra-
gen. Er zal een woningbouwprogram-
ma moeten worden opgesteld, dat op
een verantwoorde wijze is onder-
bouwd. Een complicerende factor bij
het programmeren van woningbouw
is de beperking van de woningwet-
bouw en de stijdmg van de woonlas-
ten. vooral van de energiekosten. Dat
vraagt een antwoord door een bewus-
te keuze voor een andere wijze van
bouwen waarbij de stichtmgskosten
en de woonlasten het beleid in be-
langnjke mate zullen bepalen Ge-
zien de huidige subsidienngsmaatre-
gelen t.a v. de woningbouw, krijgt het
eigen wonmgbezit nieuwe en meer
kansen. In vele gevallen zal een pre-
miewoning een oplossing kunnen
bieden, ook in de huursector. Duide-
hjk is dat het bouwen voor Zand-
voortse woningzoekenden m de ge-
meente Haarlemmermeer ternauwer-
nood enig soelaas geeft. Verhuizen
naar Hoofddorp is gevoelsmatig een
emigratie. Daarom zal hel beleid ge-
richt moeten blijven op een zo groot
mogelijke womngbouwproduktie
binnen de Zandvoortse grenzen. Dit
is nog eens onderstreept door het
Rijksbeleid dat de groeikerntaak van
de gemeente Haarlemmermeer heeft
beperkt.

Aldus het college van B en W m de
nota van aanbieding

Door de politieke partijen wordt
nader op deze materie ingegaan, al-
hoewel niet zo uitgebreid als vooraf-
gaande jaren

Door Jan Termes wordt geconsta-
teerd dat de relatie gemeente-wo-
ningbouw na een dieptepunt bereikt

te hebben, sterk l i j k t verbeteid Dit is
een goede zaak volgens de demo
craat, want de belangen lopen paia l
lel en staan niet haaks op elkaar
Door hem wordt opgemerkt dat. ue-
zien de landelijke tendens en de s t i j
ging van het contingent woningen m
de premiekoopsleei zondei /.eker-
heid in de naaste toekomst ovei de
groei van het inkomen, verlioginu
van subsidies onontkoombaar l i j k t

Het CDA is bijzonder tevreden over
de plannen van het Stationsplein en
spreekt de wens uit dat de/e piojee
ten evenals Steire der Zee en De
Schelp op een zo koit mogelijke1 tei
mijn kunnen woiden ui tueunicl
Hierbij wordt aannedionuen op due-
en vierkamenvomnuen d i t ue/ien de

b e h o e f t e I3 i jv . i l is er \ an de p a r t i j
Gemeentebelanuen die a.indi mgt op
\ \on innbouw en bt houd van liet cir-
i ' t i i t een mening die uitenund wordt
gedeeld door de VVD

In haai ' algemene liesehouv.ingen
uaa t de VVD u i tueb ie id m op de pro-
l3 lcm. i tu -k lonr l de Slokkeiv.onmgen,
een mennm die algemeen bekend
inau wolden uearhi

Inspi .uk Nu b l i j k t ooi; tevieden
o\ei de \ e i b e t e i d e samenwerking
t u s s e n \u i iu imbouw\Menminsi E M N
en het gemeentebestuur Deze pai t i ]
c l i i n g f bo\endien aan om op koite
t e r m i j n \ \oningbou\vplannen te ont-
\ \ ik l .e l i ' i i \ ou i het t e i i e i n van ue Cla-
l ak l imek wanneer de/e \ \orclt op",e-
he \ en

, t,| , •.^-«,'XSS >i J *< A~ ' fe:r '*EPUi
«s?J L.w,«ü«r̂ iM >~i-_.....̂ ISE

De laatste nieuwbouu in Xanclvoort is juist de/i- \\eek voltooit!, met span-
ning wordt nu !>e%\ai'lit op de beslissiiiK van (5S. kan men nu ja of nee \rr-
tlcr? (arehieffoto)
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VOND WAT HIJ ZOCHT OP DE GROTE KROCHT
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rijkgesorteerde ,

fondue-en
gourmetschotels
steeflsvoormdigü

DE WITTE OPENINGSTIJDEN Dl -WOE
DO VRIJ 9 00 18 00 UUR
ZAT 900 15 00 UUR

VLEESHAL
DeslagerijwaardeklantDogechtkoningis!

HAARLEM HEEMSTEDE
ZIJLWEC102 BINNENWEG 117
JULIANAPARK64
BOTERMARKT80 "NPVOOICT
HOEKGCOEMPTEOUDEGRflCHT GROTE KROCHT 7

HILLEGOM HOOFDSTRAAT83 ÜSSE BLOKHUIS18

O, kom er eens kijken!
linger Optiek brengt u op 'n goed idee
Voordeelaktie:
Bij uw opticien.

Voordeelaktie:
Bij uw opticien.
Pnsmaktjker 7x50
Fully-coated voor maximale
lichtsterkte Gezichtsveld IX

Nachtkijker
voor water-

Barometer
Met thermometer
en hygromeler
In het klassieke
Sheraton-modei
Lengte 37.5 cm

HUGER scheepsmodellen var
messing schaal 85 mm ;

barometer
aktieprijs

thermometer
aktieprijs

hygrometer
aktieprijs

quarz klok
aktieprijs

Bnlketting. Nooit meer
naar een bril zoeken.
Handige accessoire

LOEPEN met vele
gebruiksmogelijkheden

De veel gevraagde krachtige en solide
sone huEhniflschnron uit Solmgen met
zogen poolse halm en rechte ogen

d gd uit wi i
nn

Maximum-minimum
thermometer

Leeslmeaal.
Ideale telefoonboek-

loep

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR
door gediplomeerd oogmeetkundige

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - ZANDVOORT - Tel.02507-1 4395
Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

HERMAN HARMS
SCHOENEN

HET IS NU TIJD VOOR NIEUWE

SIMOWBOOTS
Grote kollektie bij Herman Harms.

Tevens zijn de warmgevoerde

% LAARSJES van HELIOFORM
weer voorradig.

Leuke St. Nicolaasgeschenken, o.a.:
PANTOFFELS - TASJES - P ANTI ES, enz., enz.

HERMAN HARMS
Hofleverancier van St. Nicolaas

Grote Krocht 20B

Altijd snel en
schoner!

uWa°'t/y 'chemisch,
<L__-^ reinigen van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

^B stomerij/dry cleaning ^ ̂Azeanette
Zandvoort: Grote Krocht 21

Heemstede: Zandvoortselaan 69
'Bloemendaal: Bloemendaatseweg 23'4

Haarlem: Jan Gijzenkade 163

Hr/ t%fl&

AART
VEER

©

GROENTEIM en FRUIT
Grote Krocht 23 - Zandvoort - Tel. 1 44 04

VRIJDAG en ZATERDAG

HAGELWITTE
CHAMPIGNONS
per doosje a 250 gram

RODE HAND- en MOES
GOUDREINETTEN
3 pond

CLEMENTINES
heerlijk zoet, 10 voor

MAANDAG en DINSDAG

VERS GESNEDEN
HUTSPOT hsel pond 0.98

1.49

1.49

1.98

Sint Nicolaas komt uit Spanje
naar Nederland.

Wilt u echter naar het warme
zuiden?
Dan kan dit bij ons snel
worden geregeld!

Reisbureau
Grote Krocht20 - Zandvoort - Tel. 02507-25 60

LID ANVR EN GARANTIEFONDS „WEL ZO ZEKER"

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

• STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en
KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
Grote Krocht 17 - 2042 LT Zandvoort

Leuke en nuttige geschenken voorde Sint.

NIEUW!

HERINNERINGEN AAN W!M KAN 27.50

DIKKE VAN DALE 3 delen

Dr. L. de Jong

NEDERLANDS INDIË 2,*„

250.00

69.50

BLOEMENMAGAZIJN

Erica
GROTE KROCHT24 -ZANDVOORT

GROTE BOS f* m §™

CHRYSANTEN 2.45
SPECIAAL VOOR SINTERKLAAS:

SIERADEN GEDROOGDE BLOEMETJES
o.a. ringen, armbanden en kettingen

VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS

erin,

De Sint is ook een dierenvrind,
En weet waar hij alles voor ze vindt
Want waar hij ook keek.
Het leukste en het meeste

kocht hij bij Wezenbeek.

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Wol en handwerken

BEREIMDINA
Grote Krocht 26

De nieuwe boeken zijn uit:
FEESTBREIBOEK, waarbij een EXTRA BOEK GRATIS; tevens is het
NIEUWE BABYBOEK beschikbaar.
Veel voor de Sint: een greep uit de vele mogelijkheden als: regeltellers
9.95 - borduurloepen 19.95 plus heel veel kleine nuttige geschenken,
zoals: naaldenmeters, naaldendoppen, toerentellers. Prijzen vanaf
2.25. Teveel om op te noemen.
Wat gedacht van een pak breiwol, reeds vanaf 20.00, waarbij een
waardebon voor gratis patroon om naderhand uit te zoeken.
Uiteraard is er de cadeaubon, a/tijd een erg gewild geschenk.

KADOTIEK

,de schatkist'
Grote Krocht 15

Voor kadootjes van groot
tot klein,
moet u bij

, de schatkist'zijn!
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(Advertentie)

KERSTMIS
1984

Ga gezellig uit eten in

DirckDirckz
HILLEGOM

Beide kerstdagen serveren
wij om 14.30 uur

FAMILIE
KERSTLUNCH

(4-gangen)

...f4750P.p
-en-

voor de kinderen tot
12 jaar is er een speciaal

KINDERMENU
...f 2750 p.p.

Programma:
13.00 uur ontvangst; voor

de ouders met kopje koffie
en kerstkrans én gratis

toegang tot de KERST-
FLORA - tentoonstelling.
Voorde kinderen is er een

voorstelling van
MARIONWARDENAAR'S

KINDERTHEATER
_ met een glaasje limonade

tijdens de pauze.

DE KERSTMAN
iser ôôk en hij deelt

SURPRISES uit aan de
kinderen.

Vanaf 19.00 uur serveren
wij in ons feestelijk

versierde restaurant een

(5- gangen)

KERSTDINER
...f52.50 P.P.

met muzikale omlijsting
door organist/pianist.

Houdt u van een dansje
dan kunt u vanaf 18.30
uur deelnemen aan het

GALA
KERSTDINER

DANSANT
(6- gangen)

met optreden van
DONNA LYNTON en
Kwartet JERRY JOX

...f69.50 P.P.
_ of

U zit aan aan het

BUFFET
DANSANT

in onze feestelijke Luna-
zaal waar allerlei lekkers
(warm én koud} voor u

staat uitgestald.

...f 57.50 PP.

Voor informatie
telefoon 02520-15347

Elk jaar opnieuw is er veel
belangstelling voor onze
kerstmenu's, reserveer
daarom tijdig, het zou

jammer zijn als wij
u moeten teleurstellen.

restaurant

DirckDirckz
Vosselaan 15, HILLEGOM

(langs de snelweg Haarlem •
Hillegom).

Dame Noord en TZB
doen niet voor elkaar onder

ZANDVOORT - De vier Zancl-
voortse zaalvoetbalverenigingen
die de afgelopen week in het veld
kwamen behaalde dezelfde resul-
taten, namelijk een gelijkspel.
De dames van Zandvoort Noord
en TZB gaven elkaar niets toe en
eindigden op een 3-3 eindstand.
De Zandvoort Noord heren stel-
den enigszins teleur door met 2-2
gelijk te spelen tegen rode lan-
taarndrager HG Snackhuis. De
TZB heren verloren hun eerste
punt, daar Concordia knap te-
genstand bood, 4-4.

Zandvoort Noord-TZB
In een zeer spannend zaalvoetbal-

gevecht was Zandvoort Noord over-
wegend wat sterker, maar met snelle

en gevaarlijke uitvallen schiep TZB
zich goede kansen. Uit zo'n uitval
kwam TZB door Joyce Valk op een
0-1 voorsprong, die tot aan de vijf-
tiende minuut gehandhaafd bleef.
Het aanvallende spel van Zandvoort
Noord resulteerde toen in de gelijk-
maker van Gerda Wenker, 1-1.

Na de doelwisseling vrijwel een
zelfde spelbeeld. Zandvoort Noord in
de aanval maar de sterke TZB-defen-
sie greep steeds goed in. Opnieuw
een gevaarlijke uitval van TZB en
Koper scoorde 1-2. Zandvoort Noord
bleef fel aandringen en ging op jacht
naar de gelijkmaker. En die kwam na
een kwartier spelen door een harde
schuiver van opnieuw Gerda Wenker.
De dames uit Noord gingen door en
in de laatste minuut greep de TZB-
keepster mis op een zacht rolletje
van José van der Oever, 3-2. TZB leek
geen tijd meer te hebben voor de ge-

lijkmaker maar dertig seconden later
kwam die toch op het scorebord. Ire-
ne Heintjes was de maakster waar-
door de eindstand op 3-3 kwam het-
geen de verhouding goed weer gaf.

Zandvoort Noord
In een zwakke partij zaal voetbal

hebben Zandvoort Noord en HG
Snackhuis de toeschouwers niet kun-
nen boeien. De Zandvoorters waren
wel sterker maar speelden onnauw-
keurig. Wel mogelijkheden op treffers
maar het doel werd vaak gemist.
Toch een 0-1 voorsprong na een van
de weinig vlot lopende aanvallen van
Jan Willem Spier, 0-1. Zandvoort
Noord had toen afstand moeten ne-
men, doch onderschatte de legenpar-
tij dermate dat deze vlak voor rust op
gelijke hoogte kwam, 1-1.

In het tweede gedeelte werd het
spel er niet beter op en HG Snackh-
huis profiteerde van de Zandvoortse
offday en kwam door een misver-
stand op 2-1. Zandvoort Noord moest
toen uit een ander vaatje tappen en
drong wel aan. maar zonder overtui-
ging. Het duurde tot de laatste mi-
nuut eer Willem van der Kuijl alsnog
voor Zandvoort Noord een 2-2 gelijk-
spel uit het vuur wist te slepen.
Coach Dirk Kreuger was teletirge-
steld: „In andere wedstrijden hebben
we laten zien dat er goed gespeeld
kan worden. Iedereen weet wat hij
dan moet doen. maar vandaag liep
het geheel niet. De tegenpartij werd
danig onderschat en dan mag je nog
blij zijn met het gelijkspel".

TZB
TZB leek in de eerste klasse op weg

naar de zevende opeenvolgende over-
winningmaar gaf tweemaal een rian-
te voorsprong weg en finishte op een
4-4 gelijkspel. In deze wedstrijd was
Marcel Cabri goed op schot aange-
zien hij de vier doelpunten voor zijn
rekening nam. Reeds na enige minu-
ten kwam TZB op een 1-0 voorsprong
toen Cabri scoorde na een gave één-
twee combinatie met Cees Molenaar.
TZB speelde in de eerste helft uitste-
kend zaalvoetbal en gaf Concordia
geen enkele kans. Marcel Cabri voeg-
de twee doelpunten aan het TZB to-
taal toe en de 3-0 ruststand leek vol-
doendc voor de zege.

In de tweede helft was echter de
concentratie weg bij TZB en kon
Concordia volledig in de strijd terug-
komen. Na dat de stand op 3-2 was
gekomen bracht Marcel Cabri met
een fraaie trffer het verschil op twee
doelpunten. Concordia profiteerde
echter knap van de inzinking van
TZB en kwam tien minuten voor het
einde op 4-4. De Hillegommers krc-
gen zelfs nog de beste mogelijkheid
op de zege maar dat zou wat te veel
geweest zijn. Aanvoerder Michel
Vork: „We hebben, na de prima eer-
ste helft, in het tweede gedeelte de
wedstrijd uit handen gegeven. Het
was een onnodig gelijkspel en uitein-
delijk had het slechter af kunnen lo-
pen"

TZB is hier Zandvoort Noord te snel ai'
Foto: Frans Jonden

Voor filatelisten
ZANDVOORT - Op vrijdag 3() no-

vember houdt de ZandVoort.se Post-
zegelclub vanaf 19.HO uur een bijoen-
komst in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat . De avond
wordt tegen 21.00 uur besloten met
een veiling. Men hoopt dat alle aan-
wezigen aan deze veil ing, die intercs-
sante aanbiedingen tegen redelijke
prijzen zal hebben, deel zullen ne-
men. Het aantal clubleden neemt
nog steeds toe en ook voor de rond-
zending bestaat groeiende belang-
stelling. Nadere informat ie hierover
kan men tijdens de c lubavond k r i j -
gen.

na ma

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Op woensdag 21

november werd de vijfde wedstrijd
uit de tweede competitie gespeeld.
Hierbij wonnen in de A-lijn de heren
Van Beek en Sjouwerman met
01. O l ' i gevolgd door de famil ie
Spiers met. 55.65';. De A-lijn wordt
thans aangevoerd door de heren Van
Beek en Sjouwerman en de dames
Dear en Paap staan op de tweede
plaats. In de B-lijn ging de eerste
plaats naar de familie Veldhuizen
met 65.18'i en de dames Kroon en
Schröder werden tweede. In de kop
van de B-lijn staan nu de dames
Kroon en Schröder, gevolgd door de
familie Hoogendijk. In de C-lijn ein-
digclen twee paren op de eerste
plaats, de familie Stor en het team
mevrouw Hooy en de heer Over/ier.
beiden met 57.04'"r. De familie Loos
staat op dit moment, eerste in de C-
lijn. terwijl de heren Baan en Kause
tweede staan. Na nog één te spelen
wedstrijd volgen de promoties en de-
gradaties.

Lions valt terug
HILLEGOM - Opnieuw zijn de da-

mes van The Lions er niet in geslaagd
een overwinning te bewerkstelligen.
Een zwakke eerste helft was er de
oorzaak van dat SDO met de basket-
balwinst ging strijken. In deze eerste
helft liep het totaal niet bij Lions.
Schoten rolden vaak uit de ring ter-
wijl SDO gelukkiger was met de al-
werking, ruststsand 81-14.

In het tweede gedeelte liet Lions
zien wel degelijk te kunnen basket-
ballen en zette een inhaalrace in. He-
laas was de achterstand reeds te
groot maar door het goede spel kwa-
men de Zandvoortsen terug tot 55-41.

ZVM-heren leveren
goede prestatie

ZANDVOORT - Het ZVM-heren
zaalhandbalteam heeft het succes
van vorige week gecontinueerd. In
een niet op hoog peil staande wed-
strijd. maar wel zeer spannende bleef
ZVM me! l (i-15 Laren de baas. Met de
dames wil het niet vlotten, getuige de
8-5 nederlaag tegen De Bunkert.

. Door d i t resultaat nemen de ZVM-
heren nu een plaats in de midden-
moot in. De wedstrijd tegen Laren
kende een rommelig begin waarin de
eerste doelpunten vielen door straf-
worpen. ZVM kwam op een 2-4 voor-
sprong maar moest toen Laren laten
gaan dat via 5-5 op een 9-6 vpor-
sprong kwam. De laatste tien minu-
ten van de cersti»helft speelde ZVM
echter zeer sterk en dat resulteerde
in een H)-!) voorsprong.

Na de pauze een gelijkopgaande
strijd die tot aan de laatste minuut
zeer spannend bleef. Bij het ingaan
van de laa ts te minuut had ZVM na
veel zwoegen een 15-16 voorsprong
opgebouwd. Toen vond de scheids-
rechter het noodzakelijk om Laren
een strahvorp te geven, die echter
door Piet.er Trommel op uitstekende
wijze onschadel i jk werd gemaakt.

De ZVM dames zijn ook in deze
wedstrijd beneden het niveau geble-
ven dat gespeeld moet worden om in
deze klasse succes te behalen. Tegen
De Blinken was het verdedigend wel
goed maar aanvallend kon ZVM geen
enkele indruk maken. De Bunkert
was agressiever en nam een 2-0 voor-
sprong. Tot aan het rustsignaal kon
ZVM aardig tegenstand bieden en
kwam tot een 3-3 stand.

In het tweede gedeelte zakte het
aanvallende ZVM spel tot onder de
maat waardoor De Bunkert een ge-
makkel i jke middag kreeg. Tot vier
minuten voor het einde kon ZVM, de
defensie van De Bunkert niet ver-
schalken en toen dat eenmaal lukte
was de achterstand te groot en de tijd
te kort om aan de 8-5 nederlaag te
ontkomen.

Zandvoortse politie
derde bij
schiet wedstrijden

ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heelt de derde prijs veroverd
tijdens regionale indoor schietwed-
strijden. die op woensdag 21 novem-
ber in Haarlem werden gehouden.
Aan deze wedstrijden werd verder
door de gemeentepolitie uit Haarlem.
Haarlemmermeer. Heemstede,
Heemskerk en Bloemenclaal deel ge-
nomen. Er werd een zogenoemd ,.po-
litieparcours" geschoten, hetgeen wil
zeggen dat men liggend, staand en
knielend moest schieten

Zandvoortmeeuwen overspeeld
WORMERVEER - Het gaat

niet goed met Zandvoortmeeu-
wen gezien de grote 5-1 neder-
laag tegen WFC. Daardoor is de
positie op de ranglijst er niet
rooskleurig op geworden. In de
eerste helft had Zandvoortmeeu-
wen het beste van het spel en
bleef de stand dubbelblank,
maar in het tweede gedeelte wer-
den de Meeuwen weggespeeld.

Voor zo'n twaalfhonderd toeschou-
wers kwam Zandvoortmeeuwen aan-
vallend uit de startblokken en bij een
inzet van John van der Zeijs moest
een WFC-verclecligiger op de lijn red-
ding brengen. Door schorsingen en '
blessures moest Zandvoortmeeuwen
aantreden met enige invallers en on-
danks dat gemis verliep het in deze
eerste fase zeer goed. Vooral Fred II-
penburg was op dreef en was zijn te-
genstander vaak te snel af. maar zijn
gave voorzetten werden niet benut.
In de slotfase van de eerste helft kre-
gen beide teams kansen op een doel-
punt maar beide keepers. Steffers en
Grootjen. bleven de zaak meester.

Nadat na de rust Frans Post net
naast had geschoten kreeg WFC
steeds meer grip op de strijd en in de
dertiende minuut moest Steffers ca-
pituleren. Een vrije trap op de rand
van het zestien metergebied was te

veel voor de Zandvoortse doelwacht.
1-0. Kort hierna werd het 2-0 en was
Zandvoortmeeuwen een geslagen
ploeg. Zandvoortmeeuwen drong wel
aan en kreeg vele vrije schoppen
maar het leverde niets op.

De uitvallen van WFC waren toen
zeer gevaarlijk en zo konden Korne-
goor en Duif de stand opvoeren naar
4-0. Met een kopbal van John van der
Zeijs kwamen de badgasten tot 4-1
terug maar het laatste woord was
aan WFC dat de eindstand bepaalde
op 5-1. Gezien het spelbeeld was het
een verdiende nederlaag maar die
was zeker geflatteerd te noemen.

Badminton Lotus
ZANDVOORT - De Badminton-

vereniging ,,BC Lotus" speelde tij-
dens het weekend van 24 en 25 no-
vember een aantal uitwedstrijden
waarvan de uitslagen als volgt zijn:
Velsen 2-Lotus l 6-2
UVO 3-Lotus 2 4-4
Energia I-Lotus 3 5-3
Kennemerland 4-Lotus 4 6-2
Slotermeer 9-Lotus 5 6-2
UVO G-Lotus 6 3-5
Kennemerland 10-Lotus 7 6-2
Pluimbal2-Lotus8 8-0
BCUnicum'732-Lotus9 5-3
Haarlem H 2-Lotus H l 1-7
Duinwijck B 2-Lotus B l 7-1

f'r s, s ' ' . • • • 'VoQr
Tiïssën detijnerü

Handboogschieten
.tiet handboogschieten. is een
sport die vrij weinig in de be-
langstelling staat en ook door
vrij weinig mensen wordt taeoe-
fend. Toch zijn er in Zandvoort
een aantal die zich volledig in
deze sport kunnen uitleven. Zo
is de familie Ameye meestal te
vinden op de handboogschiet-
baan bij Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan. Met dertig an-
dere leden wordt daar nu ge-
schoten op de winterbinnen-
baan maar 's zomers is het gro-
tere werk. aldaar te bewonderen
als het betere buitenbaanwerk
op het programma staat. Marcel
Ameye wil wel het een en ander
kwijt over zijn sport ..het hand-
boogschieten".

„Het handboogschieten op
wedstrijdniveau gaat op banen
van 90, 70, 50 en 30 meter en dan

'ZB boekt zwaar
VOGELENZANG - In en te-
;n Vogelenzang heeft TZB een

\nappe overwinning behaald, 1-
Vooral in de eerste helft liet
ÜB zeer goed voetbal zien.

Jaarentegen had Vogelenzang in
tet tweede gedeelte van de strijd
pen groot overwicht doch de

Zandvoortse defensie, met aan
het hoofd doelman Marcel Cabri
was niet te passeren.

De Boys trokken direct het initia-
tief naar zich toe en bouwden diverse
knappe aanvallen op hetgeen resul-
teerde, in de vijftiende minuut, tot de
verdiende openingstreffer. Vogelen-
zang had al diverse malen de buiten-

spelval toegepast maar nu kon Peter
Auberlen. na een pass van Guus van
der Mije. deze omzeilen en alleen op
de doelman afgaan. Via de binnen-
kant van de doelpaal was het raak.
0-1. TZB bleef overheersen en had
pech met een kopbal van Alex Mie-
zenbeek die rakelings naast ging. De
Zandvoorters hadden wel een groot

overwicht maar konden de voor-
sprong niet uitbouwen. Vlak voor de
rust kwam Vogelenzang zelfs tot de
verrassende gelijkmaker toen de
TZB buitenspelval niet lukte. 1-1.

Na de thee een geheel ander spel-
beeld. Vogelenzang werd veel sterker
en er onstond een waar bombarde-
ment op het Zandvoortse doel. Door
goed verdedigingswerk van Henk de
Reus, Jos van Houten en Willem Ko-
ning. die zelfs redding moesten bron-
gen op de doellijn. bleef TZB over-
eind. Achter de verdediging groeide
Marcel Cabri uit tot uitblinker van
deze partij en was onpasseerbaar. Na
een half uur werd de druk op de
Zandvoortse veste minder en kwam
TZB voor het eerst weer aan aanval-
l en toe. Peter Auberlen werd gewis-
seld voor Fred Zwemmer en deze zou
het genoegen smaken de winnende
treffer te scoren. Jos van Houten on-
dernam een solo en bediende op tijd
Fred Zwemmer die raak schoot. 1-2

Vogelenzang kwam toen opnieuw
tot een geweldig offensief maar de
TZB-defensie hield het hoofd koel.
Bij counters had TZB de strijd defini-
tief kunnen beslissen. Ron Zwemmer
knalde echter tweemaal net over het
doel. Wat Vogelenzang ook probeer-
cle de zwaar bevochten en zeer be-
langrijke overwinning liet TZB niet
meer los. Trainer Gerard Ramkema
stelde na afloop van het eneververen-
de duel: „In de eerste helft hebben we
zeer goed gespeeld, maar als je in het
eerste kwartier na de rust op een 3-1
achterstand komt dan heb je niets te
zeggen.
De inzet was honderd procent en als
dat de komende weken zo blijft zie ik
het wel zitten".

s"11 van Houten is twee Vogelenzang-spelers te snel al'. •'oio: Krans Jongen

Lampen verdwenen
ZANDVOORT - Afgelopen zater-

dagnacht hebben onbekenden de
lampen uit de verkeerslichten bij
Bentveld gehaald. Bewoners uit de
buurt hadden de politie gewaar-
schuwd dat de kappen van de lichten
los zaten. De politie ontdekte dat de
lampen uit de voctgangerslichten en
de verkeerslichten voor het fiets- en
bromiïcisverkeer waren gestolen.

moeten er 150 pijlen geschoten
worden waarvan zes proefscho-
ten. De recreatieschutter kan al
terecht op indoorbanen van 18
en 25 meter en dan worden er
tweemaal dertig pijlen gescho-
ten. Het is zaak dat de boog ge-
spannen wordt door gebruik van
de rugspieren en niet van de
armspieren. Bij dat laatste gaat
het onherroepelijk mis. We ken-
nen verschillende soorten en
maten van boog en pijlen. Bij
een boog gaat het vaak van hoe
deze in de hand ligt en de lengte
en dikte van de pijl is afhanke-

. lijk van de kracht die de schut-
ter bezit. De pijl kan soms ver-
schrikkelijk hard gaan. wel 120
kilometer per uur.

De sport wordt hoofdzakelijk
in Engeland, Amerika en België
beoefend en nu komt het een
beetje door in Noord Nederland.
Ik kom uit België en daar zijn
zeer vele verenigingen, hier is
dat anders. Het lidmaatschap
van een vereniging' is geheel niet
kostbaar, alleen een eenmalige
aanschaf van de uitrusting kan
wel eens oplopen, alhoewel voor
de beginners een tweedehands
best betaalbaar is. Bij onze ver-
eniging kan men drie maanden
op proef komen schieten met

Vorige week werd in Nieuw Unicum, hel niekka van de haiidbougscliielsiiort in
Xandvoort, weer het jaarlijkse hokbiervilt.jes-tocnmoi gehouden. Mier een aantal
prijswinnaars na afloop van de wedstrijd.

Folo Krans .longen

materiaal van de vereniging.
Het is een sport voor iedereen en
zeker kunnen de invaliden aan
deze tak van sport deelnemen.
Wij hebben ook een aantal ge-
handicapten als lid maar het
zou meer gestimuleerd moeten
worden. De mogelijkheden zijn
bij Nieuw Unicum ideaal, mede
door de prachtige geasfalteerde
buitenbaan waar wij van sep-
tember tot en met maart elke
woensdag-, vrijdagavod en za-
terdagmiddag te vinden zijn.

Het is een individuele sport en
dat trekt mij bijzonder aan.
Maak je fout dan ligt dat aan je-
zelf en benadeel je. zoals bij een
teamsport, geen medespeler er
mee. Je moet zeer ontspannen

en toch uiterst geconcentreerd
onder de boog staan want an-
ders lukt het niet. Heb je net een
ruzie of iets dergelijks achter de
rug dan hoefje er niet aan te be-
ginnen. dan kan je je niet con-
centreren. Het is een gevecht te-
gen jezelf, waarbij je steeds meer
punten bii elkaar wilt schieten.

Het is niet alleen maar wed-
strijdschieten dat bij ons ge-
daan wordt. Het gaat ook om de
gezelligheid zoals vorige week
bij het Heinekens Bokbier-toer-
nooi. waar de viltjes geraakt
moesten worden. Ik kan ieder-
een aanraden eens naar de baan
te gaan. het is zeker de moeite
waard".

Sporting OSS-speS
ZANDVOORT - Met zes ge-

wonnen wedstrijden en slechts
twee verloren kan Sporting OSS
terugzien op een zeer succesvol
volleybalweekend. Het eerste da-
mesteam behaalde de lang ver-
wachte overwinning op Cazus, 3-
2. Dit team dat enkele wedstrij-
den verloor, door middel van vijf
setters, boekte nu eveneens in
vijf sets een gave overwinning.
Het eerste herenteam kwam pri-
ma voor de dag en overspeelde
VCY twee. met 3-0.

De Sportging OSS-dames gingen
direct goed van start en namen al
snel een voorsprong die niet meer
werd afgestaan. Met goed lopende
combinaties werd Cazus geen kans
geboden. 15-10. In de tweede set
kwam Cazus verbeten terug en wist
in een langdurige maar spannende
set de 14-16 winst naar zich toe te
trekken. In de derde set speelde
Sporting OSS subliem. Niets misluk-
te en de setstand was dan ook van-
zelfsprekend 15-8 en een 3-1 winst lag
voor het grijpen. Maar dat pakte ge-
heel anders uit. Cazus leek vleugels
te hebben gekregen waarmee Spor-
ting geheel werd overtroefd. 4-15. Op-
nieuw moest de vijfde set de beslis-
sing brengen. Twee goed draaiende
teams begonnen volledig geconcen-
trcerd aan de laatste set. Sporting
had de krachten beter verdeeld dan
Cazus. die in de vorige set te veel had
gegeven waardoor onzüiverhedsn
ontstonden. Sporting gooide het
laatste restje energie in de strijd en

kreeg tenslotte Cazus met 15-7. en de
3-2 zege. op de knieën.

Het eerste herent ram dat VCY 2
met 3-0 verpletterde zorgde in de
tweede set voor benauwde momen-
ten. In de eerste set was Sporting on-
genaakbaar en bereikte al snel een
15-4 setwinst. In de tweede set stond
Sporting vlot met 2-7 achter en men
moest met een t ime-out de lieren
wakker schudden. Sporting pak ie de
opslag terug en langzaam maar zeker
werd de achterstand verkleind tot de
stand in evenwicht was. Sport mg
had het spel volledig in handen en
liep uit tot 15-7. De derde set bleek
een formaliteit. Het Sport ing- team
draaide geweldig en VCY kon daar
weinig tegenover stellen. 15-4.

Ook het tweede herenteam toonde
zich oppermachtig en gat het goed
spelende Allides 8 geen schijn van
kans. Beheersten mei goed volleybal
drukte Sporting een stempel op de
wedstrijd. Mot 15-2. 15-H en 15-7 bleek
duidelijk Sporting's overwicht .

Het tweede damesteain zorgde
eveneens voor een 3-0 overwinning,
maar dit ging minder gemakkelijk. In
de eerste twee sets had Sporting hel
moeilijk maar bleet toch overeind. 15-
10 en 16-14. Onder aanvoering van
hun coach probeerde Allides mei luid
geschreeuw, het Sporting-team te in-
timideren. De goed leidende scheids-
rechter riep de coach tot de orde
waardoor Allides niet meer tot enige
tegenstand kon komen. Met zeer
goed spel overklaste Sportinu met
15-0 Allides.

Het derde herenteam spoelde wel
een' goede wedstrijd maar was toch

•* kansloos tegen het geroutineerde

Van Nispen. In een regelmatig verlo-
pen wedstrijd bleek Van Nispen het
beste (Mi won met 9-15. 9-15 en 10-15.
Het vierde team kon eveneens geen
vuist, maken tegen het sterke SBY 3.
Ondanks de goede inzet tot het laat-
ste f l u i t s i gnua l was het SBY dat met
0-15. 5-15 en G-15 de volle winst pakte.
Het derde damesteam van Sporting
kwam in het veld tegen Die Raeckse
en bere ik te een 15-0 zege. Met goed
volleybai nam Sporting vrij snel een
voorsprong en liet die niet meer in ge-
vaar komen. Leuke combinaties en
spectaculaire reddingen zorgden
voor veel kijkplezier waarmee het, pu-
bliek ruimschoots aan haar trekken
kwam. Via de setstanden 15-7.15-5 en
15-11 was de volle winst voor Spor-
ting OSS.

Twee jeugdteams in dezelfde afde-
ling waren er de oorzaak van dat
Sporting OSS N speelde tegen Spor-
ting OSS M. De vierde plaats tegen
de zesde p l aa t s op de ranglijst. De bal
is rond en dat brengt vaak verrassin-
gen maar bij de/.e teams verliep de
strijd geheel volgens verwachting.
Het meisjes N-team beheerste het
spel en won dan ook met 15-8. 15-10
en 15-5. Ook in deze wedstrijd zeer
aantrekkelijk volleybal met leuke en
lange ralley's.

Wanneer u dit blad
niet regelmatig ontvangt...

Wilt u ons dan bellen?

Vrijdags tussen 9.00 en
12.00 uur:

-r-* *-f--f.-f.-f. .*-f. *--r*
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U leest het goed! Omdat onze vestiging
in Haarlem 25 jaar bestaat, geven wij
u de gehele maand december deze korting
op een ONDI kruidenpermanent
vanWELLA.

/

Tolweg 20 - ZANDVOORT - Tel. 02507 -1 22 31

Een mooi gebaar
van Anaïs Anaïs.

December is feestmaand. Daarom laten wy u de Eau de Toilette, of één van de produkten uit de
tot 31 december profiteren van 'n mooie reduktie
van 5 gulden op alle Anaïs Anais-produkten
vanaf f 30,-. Een aardige gelegenheid om te
ontdekken hoe de bijzondere leliegeur, samen
met die van jasmijn, roos
en iris bij u past

Neem
bijvoorbeeld de
Parfum de Toilette,
de Eau de Parfum,

,
badlijn. Ze hebben een geur waar u van gaat
' houden. Bovendien: de onderstaande

dépositaires zorgen daarbij ook
nog voor 'n romantische ver-
pakking. Anaïs Anaïs. De eigen-
tijdse geur van Cacharel.

(oacharcT). -v_ ~^

UW REDUKTIE UW COUPON Naam-.
Knip de coupon uit en
vul min De coupon is Straat'.
alleen inwisselbaar bij
een van de onderstaande
adressen Plaats:.

DEPOSITAIRE
Zandvoort: Drogas Moerenburg, Haltestraat 8, Parf. Hildenng, Kerkstraat 23.

Jan J. Oudendijk B.V.
Bloemen import-export Aalsmeer Holland

Kommissionair in snijbloemen.

Voor onze vestiging in de V.B.A. te Aalsmeer zoeken wij op
korte termijn een

AKTIEVE ASSISTENT
VERKOPER m/v
Naast de verkoop van bloemen zullen de werkzaamheden o.a.
bestaan uit het verdelen van de ingekochte bloemen en
voorraadbeheer.
De juiste man of vrouw bieden wij een baan met
toekomstmogelijkheden, een prima salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ervaring in de snijbloemenbranche is zeer welkom, maar geen
must.
Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kunt U
bellen: 02977-21882 en vragen naar de heer S. Baaij of de heer
N. Oudendijk.

S

\

i
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Drogisteri/7
parfumerie
GAPER heeft't!
Voor: vaders, opa's, ooms,
neven en broers
NIEUW!
EBENE DE BALMAIN pour homme.
Bij aankoop van een Ébène-produkt v.a. 49.- exclusieve stropdas
kado.

KRIZIA UOMO aftershave en eau de toilette. Bij aankoop van een
Krizia Uomo-produkt van 29.50 een paar exclusieve goldplated
manchetknopen kado.

Leuke MARBERT MAN kadosets v.a
Nieuw! PRINCE DES GALLES aftershave v.a.
Extra aanbiedingen:
ALAIN DELON aftershave
ALAIN DELON eau de toilette spray
JACOMO DE JACOMO aftershave spray
JACOMO DE JACOMO eau de toilette spray ..
AZZARO aftershave spray
DE VIRIS BOGART eau de toilette spray

14.95
9.95

16.50
18.50
17.50
19.95
21.95
17.50

BLUE STRATOS aftershave lotion 7.95
WILD MOSS aftershave spray + zeep 13.95
AMANDO aftershave spray v.a 9.95
AMANDO noir aftershave spray v.a 9.95
Verder in ons assortiment:
BALAFRE DE LANCOME v.a 24.95
WALLSTREET v.a 14.95
MARBERT MAN v.a 19.50
PORTOS v.a 21.75
ANTAEUS CHANEL v.a 48.00
Eau Sauvage, Jules, Paco Rabanne, Borsalino, Cacharel pour
hommes, Henry M. Betrix, Aqua Velva, Sir, Fresh-up, Tabac, Old
Spice, Brut, etc.

Voor moeders, oma's, zusjes,
nichtjes en tantes
Nieuw! K. DE KRIZIA bij aankoop van 'n K. de Krizia-produkt
vanaf 40.- krijgt u een exclusief bureauklokje kado.

'IVOIR DE BALMAIN: bij aankoop van een Ivoir-produkt v.a. 45.-
krijgt u een mooie pot bodycrème kado.

LANCOME: bij aankoop van 'n Lancôme cadence bodymilk of een
tube hydrix dagcrème krijgt u 2 tubes masker no. 10 van Lancôme
kado.

Nieuw! JOSHI, een frisse eau de toilette vanaf 9.95

Verder: div. lederen NAGELNÉCESSAIRES v.a
Haarverzorgingsprodukten, scheerartikelen zoals mesjes,
scheerkwasten, scheerzepen, etc.

12.95

Extra aanbiedingen:
COURRÈGES in blue edt spray 24.95
EMPREINTE DE COURRÈGESedt spray 22.50
O DE LANCOME grote spray 22.50
MAGIC NOIR edt spray 24.95
CLIM AT edt spray 19.95
CABOCHARD edt 17.50
SILENCES DE JACOMO edt spray 22.00
ALAIN DELON edt spray 21.50
JE REVIENSWORTH edt spray 16.50
ALLONA DE MARBERT edt spray 19.95
TENDANCE DE MARBERT 19.95
LE JARDIN DE MAX FACTOR 12.95
CHARLIE (grootste spray) 19.95
MISS BALMAIN edt spray 19.95
PREMIERE ICC edtspray 19.95
K. DE KRIZIA edp spray 19.95
AZZARO 9 edt spray 27.50
AMANCE, INCONNUE, FLEURAGE parfumroller in orig. Chinees
lakdoosje 9.95
MUSKspray 9.95en 14.95

^ Verder in ons assortiment:

^ Nina Ricci, Alain Delon, Chloe, Chanel, Paris Yves Saint Laurent,
^ Rive Gauche, First, K. de Krizia, Christian Dior, Anaïs Anaïs,
2 Estée Lauder, Worth, Balmain, Guirlandes de Carven, Charlie, My
H* Melody, Janine D., Fatal, Maja, 4711, Tosca, Boldoot,
^ Nonchalance.

* Ook een groot aantal kadodozen van Tosca, 4711, Boldoot,
Nonchalance en Krizia.

* Make-up dozen vanaf 12.50 van o.a. Miss Sporty, Invite,
Lancôme, Revlon, Theatre.

* Parfumverstuivers vanaf 5.95

Drogisterij/ parfumerie DE GAPER
Kerkstraat 36, Zandvoort.

//' nemen ook deel aan de Sint- en Kerstzegelaktie.

SPAAR ONZE KASSABONNEN!
bij 100.- aan kassabonnen krijgt u 3.- terug

(geldt niet voor geneesmiddelen)

!
I
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LANGS DE VLOEDLIJN

Leer elke dag wat bij dan zijt gij
haast ervaren: Spaar elke dag een
duit. Ge zult er wel bij varen.
Guido Gezelle (1830-1899).
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[Laatste iri&ftwj
ZANDVOORT - De Raad van

State heeft de schorsingsvcr-
zoeken van de Kamer van
Koophandel tegen de bouw van
de 33 Slokkerwoningen en De
Schep aan de Dr. Gerkestraat
niet ontvankelijk verklaard,

Dit betekent dat men op het
terrein aan de Van Lennepweg
begonnen is met het bouwrijp
maken van de grond en dat
waarschijnlijk direct na de
feestdagen met de bouw van de
woningen kan worden begon-
nen.

Omdat het huurwoningen in
de vrije sector betreft behoeft
niet gewacht te worden op de
toezijzing van een contingent,
zodat tot grote opluchting van
de toekomstige bewoners/ko-
pers nu eindelijk met de bouw
begonnen kan worden.

Slokkerwoningen
worden gebouwd

Wel wordt door het gemeente-
bestuur geprobeerd deze wo-
ningen aangemerkt te krijgen
als premie-C woningen. Wan-
neer dit lukt, dan zullen de ko-
pers alsnog ƒ 6500.- per woning
minder behoeven te betalen.

Wanneer de bezwaarschriften
tegen de afgifte van geen be-
zwaar voor woningbouw van de
Inspecteur van Volksgezond en
de Kamer van Koophandel door
het college van GS zullen wor-
den afgewezen (deze uitspraak
is nog niet bekend) dan zal door
hen beiden beroep worden aan-
getekend bij de Raad van State.

Dit zal echter geen beletsel

vormen voor de bouw. Een
woordvoerder van de gemeente
zegt hierover: „Het zit er dik in
dat dit zal gebeuren. Meestal
echter duurt zoiets een jaar
voordat het in behandeling
wordt genomen. Dan wonen de
mensen al lang. Mocht de Raad
van State de bezwaarschriften
wel ontvankelijk verklaren,
dan wordt deze verklaring nie-
tig verklaard, maar mogen de
gevolgen blijven staan. Met an-
dere woorden, de weg is vrij
voor woningbouw. Op 13 de-
cember wordt de bouwvergun-
ning verleend, en nu maar snel
bouwen".

VERGRIJZING BEVOLKING MERKBAAR

ndernemers redelijk tevreden
ver Sint Nicolaas- inkopen

ZANDVOORT - De onderne-
ners in Zandvoort zijn redelijk
>ptimistisch gestemd over het
)edrag dat de inwoners tijdens
[e sinterklaasperiode in de
lorpswinkels hebben besteed.
Wel worden opmerkingen over

ie „vergrijzing" van de bevol-
dng gemaakt. Bij verschillende
aken is duidelijk merkbaar dat
h Zandvoort, landelijk gezien,
ninder baby's worden geboren
n dat het kindertal rap afneemt.
Een goede graadmeter voor een

andelijk gemiddelde geeft de be-
Irijfsleider van de Hema. Hoewel
nen bij dit concern ernstig rekening
ad gehouden met een vermindering
an de sinterklaasinkopen, gezien de
conomische situatie van veel inwo-
ers, bleek dat men toch meer had
mgezet dan werd verwacht. „Wij
riogen dan iets onder het bedrag van
orig jaar gebleven zijn, maar niet zo
eèl als wij hadden verwacht. In te-
endeel, wij kunnen stellen dat wij
evreden zijn", zegt de heer Van Ra-
ensbergen.
Een klacht opgevangen bij andere
andvoortse winkeliers „dat de be-
olking vergrijst en dat dit merkbaar
aan de omzet", wordt door hem be-

estigd. „Wanneer wij de landelijke
ijfers vergelijken, dus voor een
laats met 16.000 inwoners, dan blijft
nze verkoop op de afdeling baby- en
Jeuterartikelen, ver beneden het
landelijk gemiddelde. De verkoop
•an bijvoorbeeld luxe en huishoude-
ijke artikelen, daarentegen ligt ho-
;er landelijk gezien. Bijvoorbeeld de
landwerkafdeling in Zandvoort, de
erkoop van brëiwol, komt ver uit bo-
en de gewone cijfers. Hieruit kun je
fleiden dat er inderdaad van vergrij-
ing sprake is", zegt hij.
Door het zachte weer van de laat-

te weken is er in de sector textiel,
net name de sjaals, mutsen en hand-
choenen, veel minder verkocht dan
oorafgaande jaren.

Meldt één der ondernemers dat
eer prijsbewust werd gekocht in de
ector duurzame luxe artikelen,
men kwam met de aanbiedingen in
Ie hand en kocht precies datgene dat
egen een aantrekkelijke prijs werd
'erkocht", opvallend daarentegen
vas dat de zogenaamde „aanbiedin-
;en" in andere zaken minder liepen
lan 1983. „Opvallend bij ons was
uist het vragen naar duurdere arti-
celen. Speciaal wat wij noemen de
merkprodukten" liepen van goed
ot zeer goed en daar hebben wij ons
ver verbaasd. Wij hebben dan ook
;eker geen reden tot klagen".

Werd in enkele zaken de speelgoed-
fdeling niet zo druk bezocht als

verd gewenst, in de speciaalzaken
laarentegen werd zeer prijsbewust
evraagd naar bekende merken. „De-
elijk speelgoed was favoriet".

(Advertentie)

In de textielbranche is het opyal-
lend rustig geweest. Er werd weinig
kleingoed verkocht, doch zoals ge-
woonlijk verwacht men dat wel goe-
de zaken gedaan zullen worden voor
de feestdagen. Opvallend druk was
het in de sportzaken waar, ondanks
de winter, veel surfartikelen over de
toonbank gingen.

Boeken werden niet zoveel ge-
vraagd als voorafgaande jaren, maar
een echte boekhandel kent Zand-
vport niet. „De grootste drukte komt
bij ons altijd tegen de kerstdagen.
Wij zijn tevreden, het was zeker niet
minder dan het vorig jaar", wordt uit
deze branche gemeld.

Matig tevreden zijn de banketbak-
kers. „Het was niet slechter, maar ze-
ker ook niet meer. Er werd bij ons
scherp op de prijzen gelet, de snoe-
plust van de bevolking lijkt te dalen.
Veel vraag naar de hartige hapjes en
minder naar zoet. Opmerkelijk is dat
wij dit jaar minder borstplaat hebben
verkocht, een artikel dat altijd' door
oudere klanten wordt gevraagd", al-
dus één der plaatselijke banketbak-
kers.

Avondopening

zag ingaan. Want toen was het nog te
laat om naar „de stad" (Haarlem) te
gaan.

De winkeliers zelf zijn het ook niet
eens met de dit jaar extra veel koop-
avonden. „De vrijdagavond is al een
rustige koopavond, maar op de
maandag- en dinsdagavond dat wij
ook open waren hebben we slechts
enkele klanten gehad. Dat loont dan
de moeite niet. Ik kan mij voorstellen
dat de mensen geen risico nemen, en
gelijk de bus naar de stad nemen",
aldus een bestuurslid van de midden-
standsvereniging.

Overigens lijkt de sinterklaas- en
kerstaktie goed te verlopen, alhoewel
de klanten soms teleurgesteld zijn
dat zij voor slechts tien kooppunten
een kleinigheid krijgen, terwijl ze
denken minstens met een taart naar
huis te kunnen gaan. „Wanneer je
dan uitlegt, dat iedereen in ieder ge-
val iets krijgt in plaats van niets, dan
wordt dat wel begrepen" wordt van
die zijde gemeld.

Tevredenheid over het algemeen
bij de ondernemers, doch twee op-
merkingen verdienen de aandacht,
de koopavonden zijn een flop, én de
bevolking vergrijst in snel tempo.

DOOR SCHULDEN VAN HUISBAAS

Jonge onderneming met
ondergang bedreigd

ZANDVOORT - Het feit dat de
huisbaas vergeten is de gas- en
elektriciteitsrekening te vol-
doen, in feite reeds enkele maan-
den geleden is verhuisd, vormt
een grote bedreiging voor het
voortbestaan van de Natuurvoe-
dingswinkel „De Lentebloesem"
aan de Grote Krocht.

Ongeveer een maand geleden werd
de jonge eigenaresse van de natuur-
voedingswinkel geconfronteerd met
een achterstand van betaling van de
gas- en elektriciteitsrekening van
respectievelijk ƒ 500.- en circa ƒ 2750.-

De winkel wordt gehuurd van de ei-
genaar van het pand, die vroeger bp-
ven deze winkel woonde. Hoewel in
het huurcontract niet expliciet staat
vermeld dat de huurprijs inclusief
verbruik van energie is, werd vanaf
het begin, september 1983, de huur-
prijs voldaan. Er volgde nimmer een
aparte rekening voor de energiekos-
ten, zodat aangenomen mag worden
dat deze huurprijs inclusief was.

Verhuizing
Natuurvoedingswinkel De I.entfbloe.sein die in haar he.sluan wordt bedreigd. (archk'IToto)

In de zomermaanden verhuisde de
eigenaar, die tot op dat tijdstip bo-
ven de winkel woonde, naar een an-
der adres in Zandvoort. „Nu blijkt
dat hij sindsdien geen rekeningen
meer heeft voldaan, en worden wij ge-
confronteerd met afsluiting van gas
en elektra. In feite is de elektriciteit
drie weken geleden al afgesloten, en
moeten wij ons behelpen met kaars-
jes. Erger is het dat ze morgen (12 de-
cember red.) ook het gas komen af-
sluiten", vertelt Ansje Molenaar, die
verantwoordelijk is voor deze zaak.

„Ik vermoed dat onze huisbaas in
financiële moeilijkheden verkeert,
want sinds twee maanden moet door
mij de huur betaald worden aan een
hypotheekmaatschappij.

Problemen
Probleem is dat, nu de elektriciteit

werd afgesloten, wél aanóiuiting kan
volgen, maar dat eerst een bedrag
van drieduizend gulden móet worden
betaald als waarborgsom. Daar komt
dan nog bij dat het hier een oud pand
betreft en niet zondermeer tot aan-

Ronduit een flop wordt door inwo-
ners en ondernemers de „avondver-
koop" genoemd. „Een beter overleg
lijkt noodzakelijk. Nu verschijnen er
avondopeningen in de krant, waarop
de winkeliers niet inspelen. Nu denk
je, ik ga vast inkopen doen en dan
sjouw je het hele dorp door en vindt
precies één winkel open", is de me-
ning van een teleurgestelde Zand-
voorter, die de koopavond de mist
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sluiting kan worden overgegaan. Dit
houdt in dat daar bovenop ook nog
eens de kosten komen van nieuwe be-
dradingen, enz. Een bedrag dat door
de eigenaresse en haar medewerkers
niet bijeengebracht kan worden.

„Ik ben nu al een maand bezig uit
te zoeken welke rechten wij hebben.
Dat zijn er eigenlijk bijzonder weinig.
Omdat niet expliciet in het contract
staat vermeld dat de huurprijs inclu-
sief was, moeten wij zelf gaan betalen
willen wij weer aangesloten worden.
Hiervoor is een eenvoudige oplos-
sing, we zullen het in de toekomst
zonder moeten doen, want wij heb-
ben dat geld niet. We zien zelf een
sluiting dreigen, want doordat er nu
niet meer gestookt kan worden als
het gas is afgesloten, bestaat de kans
dat de winkel te vochtig wordt en on-
ze voorraden muf worden of erger,
gaan beschimmelen. Ik ben overal
geweest, bij de wetswinXel, daar
kreeg ik het advies een advocaat in te
schakelen, die gaf ons het advies te
betalen. Ik ben bij de PEN geweest
en wethouder Attema. Iedereen is
het er over eens dat wij buiten onze
schuld in deze positie zijn gemanoe-
vreerd, maar directe hulp is er niet",
vertelt Ansje Molenaar pessimis-
tisch.

Bedelen
Omdat de natuurvoedingswinkel

wordt gerund vanuit een stichting,
kan men geen Pro Deo rechtshulp
verwachten. Behalve veel begrip bij
de officiële instanties en vriendelijke
woorden, zit ook financiële hulp er
niet in.

Eén van de medewerkers is al op
het idee gekomen om via een adver-
tentie of ingezonden brief geld te vra-
gen, doch deze wijze van „handha-
ven" wordt door de andere medewer-
kers ervaren als een te zotte zaak.
„Omdat de huisbaas niet aan zijn
verplichtingen heeft voldaan worden
wij de dupe. Wij kregen net bekend-
heid en wij gingen net wat je noemt
„lekker draaien". Nu worden wij bui-
ten onze schuld gedwongen straks de
zaak te sluiten. Wij zoeken hulp en
vragen ons af wat je in een dergelijk
geval moet doen. Wij weten het niet
meer. Je kunt het zo stellen: Hoe ko-
men wij aan geld. Dat is de vraag
waar alles om draait, en daar hebben
wij geen antwoord op", aldus een zeer
gedesillusioneerde Ansje Molenaar.

l.v.m. de kerstdagen zijn wij ge-
noodzaakt gewijzigde sluittijden te
hanteren.

Wij verzoeken onze adverteerders
te zorgen dat het advertentie-mate-
naal uiterlijk vrijdag 21 december
voor 16.00 uur in ons bezit is.

Op maandagmiddag 31 december
is ons kantoor gesloten, evenals
dinsdag 1 januari.

Voor de krant van donderdag 3 ja-
nuari gelden de gebruikelijke sluittij-
den.

Advertentie-afdeling
Weekmedia

Protest
recreatieproject

ZANDVOORT - Het nieuwe
recreatieproject met het water-
en zonparadijs zoals dat enkele
weken geleden openbaar werd
gemaakt en in de commissiever-
gadering AZ/RO werd gepresen-
teerd, blijkt niet alleen positieve
reacties op te roepen. In tegen-
deel, door een inwoner van
Zandvoort, de heer H.P. Bomert
is een brief geschreven aan het
college van B en W waarin hij
een fel protest aantekent tegen
de afsluiting van de Burgemees-
ter van Alphenstraat, verplaat-
sing van de Zeereep en sluiting
van de Pellikaanhal. Zie hier-
voor pag. 5.

OPRUIMING!
25-50°lo korting

GROTE KROCHT 29
ZANDVOORT

ANTIEKMARKT

DE LOOIER
Elandsgracht 109, Amsterdam

voor curieuze geschenken.
Kijk ook even op de
ROMMELMARKT
Looiersgracht 38

r—WATER--,
LSTANDEN-I
>atum
3dec.
i dec.

dec.
6 dec.
^ dec.
8 dec.
9 dec.
O dec.

HW
06.35
07.21
08.12
09.15
10.25
11.36
00.13
01.16

LW
02.11
02.58
03.46
04.42
05.48
07.03
08.25
09.36

HW
18.52
19.39
20.37
21.46
22.59

13.37

LW
14.30
15.10
16.09
17.18
18.26
19.33
20.38
21.44

Vaanstanden: zaterdag 15 december
K 16.25 uur.
Joodtij: maandag 17 december NAP

74 cm.

Opnieuw aangestoken branden in het weekeinde
ZANDVOORT - De Zand-

voortse brandweer is dit
weekeinde opnieuw in actie
gekomen om een brand te
blussen. Ditmaal betrof het
een brand bij de kabelloods
aan de Van Lennepweg. De
brand werd met groot mate-
rieel bestreden.

Bij drie andere brandhaar-
den behoefde de brandweer
niet uit te rukken, omdat de
vlammen uit zichzelf waren
gedoofd. Omdat "deze drie
branden allen op dezelfde wij-
ze zijn ontstaan, namelijk

door het in brand steken van
een stapel kranten, wordt re-
kening gehouden met het
werk van een pyromaan. Door
de politie wordt een uitge-
breid onderzoek ingesteld.

De eerste melding bereikte de
politie zaterdagmorgen om-
streeks 01.44 uur. Er werd gemeld
dat in een flat aan de Keesom-
straat een brandje had gewoed. In
het trappenhuis van dit flatge-
bouw waren kranten in brand ge-
stoken. Omdat het vuur uit zich-
zelf was gedoofd ontstond er wei-
nig schade.

Tussen 02.00-09.00 uur is een ca-

Ruim anderhalfuur was de brandweer bezig met het bluswerk.
(Foto's Berlott).

Honderden houten vlonders werden een prooi van de vlammen.

tamaran met een waarde van cir-
ca ƒ 13.000.- verbrand aan de Prin-
sesseweg. Uit een technisch on-
derzoek is de politie gebleken dat
hier gebruik is gemaakt van kran-
ten om de boot in brand te krij-
gen. Hoewel ook hier het vuur
doofde werd de zeilboot totaal
vernield. Ook hier hoefde de
brandweer niet op te treden.

Op zaterdagavond echter rukte
de brandweer uit met groot mate-
rieel. Omstreeks 20.18 uur ont-
stond brand in een groot aantal
houten vlonders die waren opge-
slagen voor de kabelloods. De
loods zelf wordt gebruikt als op-
slagplaats voor de strandtent-
huisjes van de Amsterdamse
kampeerverenigingen.

Hoewel de brandweer vrijwel di-
rect ter plaatse was, en kon voor-
komen dat de brand zich verder
uitbreidde, ontstond schade aan
de gevel. De houten blindering
van de loods verbrandde gedeel-
telijk, ook zijn de tenthuisjes be-
schadigd door rook. Hoewel bin-
nen korte tijd het sein brand
meester gegeven kon worden,
nam het nablussingswerk ruim
anderhalfuur in beslag. De politie
die direct de toegangswegen naar

de kabelloods had afgesloten, kon
deze al zeer snel weer openstellen
voor het verkeer.

Zondagmiddag tenslotte kwam
de laatste brandmelding van dit
weekeinde binnen. Ditmaal be-
trof het de oude nogafabriek aan
de Oranjestraat waar momenteel
een danscentrum in gevestigd is.
Tegen de achterdeuren van de
voormalige fabriek (de huidige
nooduitgang) werd een vuurtje
gestookt met behulp van kranten
en karton. De deuren hadden
vlam gevat, doch ook hier doofde
het vuur. De beheerder van het
danscentrum heeft zelf het na-
blussingswerk verricht.

Dit is in een zeer kort tijdsbe-
stek opnieuw brand in het week-
einde. Enkele weken geleden ge-
beurde dit tot driemaal toe in de
vroege morgenuren van zondag of
maandag in Zandvoort Zuid,
waar twee paardentrailers en een
auto totaal werden verwoest. Ook
de brand in De Schelp is nog
steeds niet opgelost.

Ernstig rekening moet worden
gehouden met een pyromaan.
Door de politie wordt een inten-
sief onderzoek ingesteld, doch
omtrent de identiteit van de da-
der(s) is nog niets bekend.

Kerstconcert
Zandvoorts
Kinderkoor

ZANDVOORT - Op vrijdag 21 de-
cember geeft het Zandvoorts Kinder-
koor hun jaarlijkse kerstconcert in de
Nederlands Hervormde Kerk, Kerk-
plein te Zandvoort. Het concert be-
gint om 20 uur. Onder begeleiding
van Henk Trommel en met aan de
vleugel Willem Poot, zingen de kinde-
ren allerlei Nederlandse en buiten-
landse kerstliederen. Dit kinderkoor
ontving veel waardering tijdens het
onlangs gehouden kinderkorenfesti-
val. Tijdens deze avond zorgen Yvon-
ne Schwerzel op de dwarsfluit en Wil-
lem Poot op het spinet voor twee in-
strumentale intermezzo's. Ze spelen
werken van Johan Sebastiaan Bach,
Gabriël Fauré, Claude Debussy en
Jaques Ibert. De kinderstemmetjes
en de sfeer van de oude dorpskerk
dragen zeker bij tot het feestelijk in-
luiden van Kerstmis. Aan de kerk

zijn programma's verkrijgbaar a ƒ 5.-,
die tevens dienen als toegangsbewijs.

Kerst voor kinderen
ZANDVOORT - Op woensdag 19

december wordt er voor kinderen van
4 tot 10 jaar een kerstmiddag gehou-
den in de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg. De middag die om
14.00 uur begint en duurt tot onge-
veer 16.00 uur, wordt georganiseerd
door het buurtcentrum 't Stekkie, in
samenwerking met de bibliotheek.
Er zal worden voorgelezen met dia's,
geknutseld en de kinderen mogen de
kerstboom versieren. De toegang is
gratis. Het buurtcentrum 't Stekkie
is die dag gesloten.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Nieuwsblad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ 19,- per halfjaar (ƒ 35,90 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE1

Naam:

Adres:

Postcode:
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l

Woonplaats:

Telefooïi:

• Giro/Banknr.:

j Ik betaal per kwartaal ƒ 10,35, halfjaar ƒ 19,-, jaar ƒ35,90
• Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMIL1EBERICHTEN

Hieibij geef ik u kennis dat op 9 december onver-
wacht is overleden mevrouw

Paulina Maria Sleeswijk

weduwe van de heer Henn van Rooy

op de leeftijd van 75 ]aar

Uit aller naam
J Attema (ex test.)

Zandvoorl, 9 december 1984
de Favaugeplem 21, fl 54
Conespondentie-adiesi. J Attema,
Cort v d Lmdenstraat 2, fl 25
2042 CA Zandvoort

De icraardcbestelhng heeft hedenmorgen plaatsge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort

Lieve mensen,

Bedankt voor jullie
aanwezig zijn,
goede wensen
en bloemenweelde

Tot ziens in "La Gage"

Haltestraat 75

2042 LL Zandvoort

Tel. 02507 - l 23 02

_a Gage

Î Vl PUBLIEKE WERKEN

OPHALEN HUISVUIL

l.v.m. de komende feestdagen wordt het
huisvuil in de dinsdagwijk opgehaald op
maandag 24 december en maandag 31
december.

Het grofvuil van de vrijdagwijk wordt op
woensdag 19 december opgehaald.

De directeur,
mg. N. Wertheim.

Bouwplan

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat het College voornemens is om
met toepassing van de algemene verklarin-
gen van geen bezwaar als bedoeld in artikel
19 van de Wet op de ruimtelijke ordening en
artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwver-
gunning te verlenen voor de oprichting van
een garage op het perceel Zandvoortselaan
187. '

Het betreffende bouwplan ligt met ingang
van 17 december 1984 gedurende 14 dagen
ter gemeentesekretarie afdeling volkshuis-
vestmg en ruimtelijke ordening, voor een
ieder ter inzage (geopend van 8.30 -12.30
uur).

Tijdens voormelde termijn kan een ieder
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders
bezwaren indienen tegen dit bouwplan.

Zandvoort, 7 december 1984.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

TGEMEENTE

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DAG EN NACHT VERZORGING

iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyi

BABY- en PEUTER- l
es DAGVERBLIJF |

Regentesselaan 40 - Haarlem |
Tel. 023-32 05 74 f

LES PETITS is het gehele jaar geopend l
van 08.00 tot 18.00 uur voor kinderen van |j
6 weken tot 5 jaar. H

U kunt vaste tijden bij ons reserveren of, wanneer 5
u zonder oppas zit, uw kind voor enige uren bij ons =
brengen. =

GEVRAAGD:

leerling-
verkoopster

of
aankomend
verkoopster
BANKETBAKKERIJ
SEIJSENER

Haltestraat 23
Zandvoort

HONDENKAPSALON

RENEE
een begrip voor

Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in

poedels en terriërs.
v. Ostadestraat26
Tel.02507-1 5626

Onze ervaring staat garant
voor vakkundigheid.

PUBLIEKE WERKEN

Wegens vervanging te koop aangeboden:

a) VOLKSWAGEN LT-chassis-benzine type
295011
bouwjaar 30.11.77
km. stand 40.000

b) DAF-GEESINK Kolkenzuiger type
V1600DD358
bouwjaar 020975
km. stand 80.000

Beide wagens zijn te bezichtigen in de
remise van de dienst publieke werken,
Kamerlmgh Onnesstraat 20 te Zandvoort,
dagelijks van 7.30 - 16.00 uur.

Schriftelijke prijsopgaven dienen vóór
24 december te worden gericht aan de
directeur van de dienst van publieke werken,
Raadhuisplein 4, 2042 LB Zandvoort, met
vermelding op de enveloppe "verkoop
LT/DAF".

De directeur,
ing. N. Wertheim.

SCHOONMAAKBEDRIJF C.S.U.
VRAAGT

nette
medewerkers

m/vr
voor het verrichten van schoonmaak-

werkzaamheden in de ochtend- en
avonduren.

Soll. tel. 071-13 32 12

KIWI

voorkomt griep

10 KIWI'S

5.95voor

Aart Veer
Grote Krocht 23

Zandvoort

van lent
occasions

1984 OPEL KADETT Special 12 S EX

Company Car, groen, 29.000 km
1981 OPEL KADETT Special 13 N, bijzonder

mooie wagen, oranje, 45.000 km
1981 OPELASCONA19N, LPG-install. en

niveau-lift, 79.000 km
1980 OPEL KADETT Special 13 N, 3-drs.

uitvoering, nieuwe auto, gold, 30.000 km

1980 CITROEN VISA Super, superzuinige
4-cilinder motor, als nieuw, blauw,

70.000 km
1979 CHEVROLET CAMARO, 6 cilinder auto-

matic, nieuwe banden, 41.000 miles
1979 DATSUNCHERRY100AtvpeF2,

95.000 km

Bij de Opel-dealer staan ze

altijd voor u klaar.

van lent opel
kamerlingh onnesstraat 15

zandvoort
tel. 02507 -1 53 46

:a»!̂ ;g.<a» î̂ j>̂ .jiî ^ur.Jî ig^̂

RReus ..Uisen Specialiteiten"
Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16,
telefoon 02507-16204
Zondags gesloten.
Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

Bijzondere dagen
bijzondere schotels

specialisme betaalt u niet, dat krijgt u

GRATIS!!!
Zalmschotel

speciaal

bestaande uit
- zalmsalade
- tomaat gevuld met crabsalade
- gevuld ei zalmmousse
- Hollandse garnalen
-stukje haring
- gerookte pallngf ilet
-tranche gerookte zalm
-tonijnsalade

l O."perpersoon
mm. 4 personen)

Hors d'oeuvre varié
bestaande uit
- gevulde meloen met kreeftgarnalen
- tranche gerookte zalm
-filet gerookte paling
-zalm roompaté
- gerookte forel
-zalmsalade
- Zweedse haring
- langoustine kreeft
- gevulde sinaasappel zalmmousse
- stukje haring
-tonijnsalade
- tomaat gevuld met crabsalade

25.- per persoon
min. 4 personen)

Speciaal voor uw kerstmenu
een heerlijk voorgerecht
Gerookte zalm

Zalm roompaté

Zeevruchten paté

Hollandse garnalen
Kreeftgarnalen

Gerookte zalmforel

Gerookte heilbotfilét

Gamba's

Graved lachs

Gerookte paling filet

l.

Heerlijk te combineren met room dillesaus, mierixwortelsaus,

cocktailsaus.

Soepen van La Croix het neusje van de zalm

Onze verse kreeftensoep onovertroffen

Alleen het beste is goed genoeg

Uw traitteur en visspecialist

Gaarna tijdig bestellen s.v.p.

=*<i»*«*»c«!St<â «̂

Een

KERST
FRUITMAND

bestellen?

Aart Veer
bellen!

Tel. 1 44 04
Altijd goed!

TE HUUR:

GEMEUB.
KAMER
Tel. 1 60 33,
na 19.00 uur
tel. 1 51 82

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG"

DE WIT VERHUIZINGEN

A. J. v. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

WERKENDE
VRHUIZERS

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
m i , ZAND VOORTS NIEUWSBLAD

A

ƒ 28." incl. btw

B

ƒ 42.- incl. btw

BON:
Ik kies model:....
Dit is mijn tekst:

m

ƒ 65." incl. btw

K. JANSEN
Dorpsstraat 6, Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Onmiddellijk inzenden
doch uiterlijk vóór donderdag 20 december aan:
Weekmedia Alsmeer
Dorpsstraat 8,
1431 CD Aalsmeer

Handtekening:

Naam:

Adres:

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 22 70

DAGMENU'S 10.- (ELKE DAG EEN ANDER MENU)

WINTERSCHOTELS Onbeperkt eten!ü

(boerenkool - hutspot - zuurkool - kapucijners)

SPECIALITEIT
PANNEKOEKEN en POFFERTJES

Heerlijke a la carte gerechten tegen redelijke prijzen
EXCLUSIEVE VOORGERECHTEN

o.a.: gamba's - escargots - verse crab -

schildpadsoep - oxtail clair -

heerlijke kerriesoep met Hollandse garnalen.

DIVERSE
WILDGERECHTEN
WILDE EEND en HAZERUG

Elke zondagmiddag: diner-dansant v.a. 17.00 uur
Géén verhoogde prijzen!!!

Voor de komende feestdagen
verzorgen wij ook uw

KOUDE SCHOTELS
Bestel
tijdig!

RESERVEER TIJDIG
UW KERTSTDINER

(Nu kan het nog!!!). Menu's vanaf ƒ55.-

BEIDE DAGEN LEVENDE MUZIEK

Ook verloten wij beide dagen een fiets!!!

KOFFIE MET

SLAGROOMGEBAK
f 3.50

's Zondags is reserveren gewenst.

RESTAURANT DELICIA
KERKSTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507-1 2270
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t» PAROOL-ABONN
KRUGEN VANAF
DIT NIEUWSBLAD

N

n

K

D JA, ik wil ook een abonnement op HET PAROOL met iedere
week gratis dit nieuwsblad.
Ik betaal per: C maand f 20,85 G kwartaal f 62,50
(tot l januari 1985 ontvang ik de kranten gratis)

. Plaats:

Naam:

Adres:

Postcode:

Bank/giro:

Deze bon in een open envelop, zonder postzegel, opsturen naar
HET PAROOL, Antwoordnummer 2470,1000 PA Amsterdam.
Bellen kan ook 020-562.6266.

. Telefoon:
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Bent u een zwart-drinker?
Dan is dit handig om in
huis te hebben als u
visite krijgt.

Altijd een lekkere snack

- -OKERSTKRANS
NUTROMA VOLLE

KOFFIEMEIK
IN ONZE

ZUIVELAFDELING
met echte roomboter bereid en c-v

met prima kwaliteit banketspijs.

HOLLANDSE
JONGE KAAS

lekkere jonge Goudse!
in handige kleine stukken PIZZA MARGHf RITA

in die handige cups,
lang houdbaar

SETJE 8 STUKS
norm

met kaas
en tomaat,
300 gramin fraaie

doos
400 gram

TOILETZEEP
heerlijk geparfumeerd

per stuk in luxe
plastic geschenk- '

\ doos verpakt

in ouderwets model
MET 2 BELLEN
de enige waarvan
u wakker wordt!

GEEN1&95'

Een multi-functionele ton met vele gebruiksmogelijk-
heden zoals: speelgoed-, afval-, bio-, regen-, onkruid-,
voorraad-, verf-
of luierton.
Met metalen
afsluit klemmen
en draaggreep.

MEDIUM RED

daar mag u gerust,,rood
tegen zeggen

„FRESSO"

VRUCHTENWIJN
frambozen- bessen

of kersenwijn

CHOCOLADE
KRANSJES
melk-puur

doosje
150 gram
geen iSff

ADVOKAAT
van verse e/eren
en brandewijn

SANDWICH SPREAD
ook lekker op de boterham

POT 300 gr.

HEINEKENPILS
in dat handige blik ~i

per blik
0.33 Itr.

ALMA
COCKTAIL SNACKS

in handige ronde box ~

FLES 0.50 LITER
CRÈME SOEPEN

doos
125 gram
geen 'L2S'

HERENOVERHEMDEN
KOOPMANS
OLIEROLLEN-

65% polyester-35% katoen, in diverse
moderne dessins. Mouwlengte: 64 cm.
maten 37 t/m 44, geen JSiötTnü:

UTEX INLEGKRUISJES
prima kwalitait van

UtarmöhlBn, met hechtstrip
PAK
30 stuks

MINI-PANTY'Smet bakkersgist dus kant
en klaar voor 30 a 35

luchtige oliebollen

PAK 500 gram
> / !

ook buiten de ^T.j
koelkast

te bewaren

• j naar de laatste modekleuren
^ l n de maten 38/40 en 42/44

«lees- of
visbrokjes

BLIK
425 gram L
GEEN

inweek-en voorwasmiddel
GROEN: voor
de handwas *•
BLAUW: voor
de wasautomeat

CALVE MAYONAISE
zacht romig of fris romig

SPIDISUPER
ONTVETTER

maakt vette
keukens (|es

sneller g,5
schoon |iier

C.S.M POEDER
SUIKER

GEEN

4.18
MAAR:

in die
handige
strooibus

ook lekker op de pannekoeken
BUS 250 GRAM p^̂  \3n«m ^̂ ^ -̂ r ^

W^ntititi^

HOOFDDORP: Marktlaan 55
ZWANENBURG: Dennenlaan 19

NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1185
ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE

MUZIEK-

INSTRUMENTEN,

GELUIDS

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

LimiiiliiiiimiimnimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiL'

l FOTO QUELLE f
i Compleet foto/film- =
= assortiment, voordelig E
| afdrukken en E
= ontwikkelen. E
| DROGISTERIJ l

f MOERENBURG |
l Haltestraat 8
l Zandvoort
FiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

verzorgt uw
BORRELGARNITUUR,

KOUD BUFFET,
HAPJES of
DRANKJES

in onderling
overleg.

Perfect
Party
Plan

HANS BANK
Tel. 02507-148 38

Geen zin om de hele
dag in de keuken

te staan?
BEL

Perfect Party Plan
HANS BANK

Tel. 02507 -148 38

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1

ZANDVOORT
Tel. 02507 -1 61 23

denkt
met u mee

Tel. 02507 -148 38

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht
DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 1
Zandvoort

Had u voor de feestdagen
een SIGAARTJE willen kopen?
Vergeet dan niet bij de

FA. GOEDHART
binnen te lopen.
O.a.: Compaenen - Monte Cristo - Panter - Upmann
- Zino D. - Quintero - Oud-Kampen.
Maar ook voor SHAG -SIGARETTEN -TIJDSCHRIFTEN
- WENSKAARTEN - LOTTO - TOTO -
STRIPPENKAARTEN en HET PAROOL en het
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD kunt u bij ons terecht.

FA. GOEDHART
Kerkstraat 12 - Za nd voort

'ra. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden

Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 /1 36 12 /1 2518

Deskundig advies.

Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -
WASTAFELS, enz.

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL
SIGARENMAGAZIJN

„De Krocht"
Grote Krocht 17-2042 LT Zandvoort

Tel. 02507 -1 60 33
Uw adres voor:

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN

• ROOKWAREN • STAATSLOTERIJ
• TOTO H- LOTTO

• HET PAROOL en ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN •

DANSAVONDEN • KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507-1 8225



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 13 DECEMBER 1984 PAGINA 3

ARCHITECTENBUREAU WAGENAAR/EMM EEN HECHTE COMBINATIE

Projekt Stationsplein heeft allure
. ZANDVOORT - Op de komende ledenvergadering van de woning-
bouwvereniging Eendracht Maakt Macht zal aandacht worden be-
steed aan het projekt Stationsplein.
. Het bouwplan omvat 57 driekamer-woningen en is ontworpen door
architectenbureau ir. C.J. Wagenaar BV.
. De leden van EMM zal worden voorgesteld de benodigde grond
van de gemeente Zandvoort te kopen, geldleningen aan te gaan, in-
'dien nodig bouwvoorschotten en een rijksbijdrage in de exploitatie
•van deze woningen aan te vragen.'Kortom alles te doen wat nodig is
.om dit plan zo spoedig mogelijk te realiseren.

Verder worden door EMM onder-
handelingen met de gemeente
Zandvoort gevoerd om te komen
•tot het realiseren van vijftig wo-
ningen op het terrein van de
Voormalige Karel Doorman-
school aan de Burgemeester Van
-Alphenstraat. Dit plan betreft
'zowel woningwetwoningen als
{(remiekoopwoningen. Wanneer
jiet plan doorgang mocht vinden
zal het bestuur alles in het werk
stellen dat het laatst genoemde
type woning in eerste instantie
"aan de leden van de vereniging
•ter verkoop zal worden aangebo-
üen, overeenkomstig de bestaan-
de toewijzingsregels. Tevens
stelt het bestuur voor ook voor
uit projekt geldleningen etc. aan
!te gaan, zodat zo snel mogelijk
tot de bouw zal kunnen worden
overgegaan.

Stationspleinf
. Het projekt Stationsplein is het
laatste waarvan de plannen in een ijl-
tempo door architectenbureau Wage-
naar werden ontworpen. „Wij hebben
gewerkt met de nodige druk op de ke-
tel", vertelt de heer Wagenaar. „Bur-
gemeester Machielsen was juist met
vakantie toen dit hele projekt urgent
Jverd. Wethouders Attema en Flierin-

•~ga hebben toen kontakt opgenomen
'met EMM. Wij zijn zo'n beetje de vas-
. Ie architect van EMM dus kwam men
'bij ons met het verzoek nog voor l
•november het plan gereed te hebben.
Wij hebben er zo'n beetje dag en
nacht aan gewerkt".

;Zeewind
. Door de medewerkers van het ar-
•chitectenbureau moest rekening ge-
.'houden worden met verschillende,

nu niet direkt zo eenvoudige zaken.
De hoofdtoegang van het woonge-
bouw moest bijvoorbeeld niet aan de
zeezijde worden geprojekteerd. Dit in
verband met harde wind. Trouwens,
de toegang tot de woningen op de bo-
venlagen, in verband met diezelfde
wind, eveneens niet aan de buiten-
kant. „Met een beetje wind waai je
direkt je huis uit, en denk eens aan de
energiekosten", zegt de heer Wage-
naar.

Er ontstond nu een fraai woning-
complex van zevenenvijftig ruime
driekamerwoningen, met een ingang
aan de Zeestraat en één in de Passa-
ge vanaf Stationsplein naar de zee-
kant. (Burg. Van Alphenstraat).

De woningen zijn gesitueerd met
de voordeuren aan de binnenzijde.
De eerste woonlaag, begane grond,
heeft een bedrijfsruimte-oppervlakte
van 900 m2. Hier bevinden zich vier
hoekwoningen plus twee volgens ty-
pe A.

Met een lift (noodzaak bij vier
woonlagen) komt men op de eerste
verdieping, waar de woningen zich
aan een binnengalerij bevinden. Niet
zoals gebruikelijk langs het gehele
projekt, een galerij, maar deze loopt
langs een open vide.

De charme van het projekt is na-
melijk de grote open ruimte aan de
binnenzijde. Boven een deel van de
bedrijfsruimte zal niet gebouwd wpr-
den. Per verdieping zijn vier wonin-
gen waarvan de ramen uitzicht heb-
ben aan één zijde op deze vide.

Ir. Wagenaar zegt hierover: „Ik ben
al met verschillende Zandvoorters,
leden van EMM, brandweer, het col-
lege en mensen van PW naar Katwijk
geweest. Daar is een bejaardenoord
waar deze vide is toegepast. Behalve
een goede beschutting tegen de wind
en regen, biedt deze ook visuele voor-
delen. In Katwijk hebben ze er plan-
ten in gezet, die geweldig gedijen.
Het groen heeft daar echt een funk-
tioneel karakter. Daarom wordt deze
vide ook naar boven toe wat smaller,

omdat er een goede geluiddichte gla-
zen overkoepeling komt. Misschien
dat deze zelfs later gebruikt kan wor-
den voor zonne-energie, doch dat is
toekomstmuziek. Het voordeel en de
situering van de ingangen van de wo-
ningen is nu zo, dat het recht-toe,
recht-aan is verdwenen en deze
bouwstijl ook rekening houdt met
ons klimaat. Zeker belangrijk bij een
waaigat, wat het Stationsplein nu

Zonzijde
Probleem voor de architect was

ook dat het projekt oost-west ligt,
met de ingangen noord/zuid. Om niet
aan de noordzijde een blinde muur te
krijgen, en het te bebouwen opper-
vlak zo economisch mogelijk te be-
nutten, werden hoekwoningen ge-
pland, waarbij het zo is, dat de wo-
ningen aan de noordzijde toch zon-
licht krijgen doordat er hetzij aan de
oostzijde van het gebouw, danwei
aan de westkant in deze flats ook ra-
men zijn.

In verband met zicht onder 45°,
werden afgeschuinde hoeken ge-
maakt in de Zeestraat, ter plaatse
van de onderbouw.

Probleem dat ook moest worden
ondervangen was de ventilatie. Wo-
ningen geprojecteerd aan de binnen-
hal, accoord, maar wat als er één der
bewoners bloemkool eet, of de aard-
appelen laat verbranden en men de
ramen opengooit? Het probleem dat
de geuren naar de binnenhal zouden
trekken en alle bewoners hiervan
kunnen genieten is nu ook opgelost
door een goed afzuig/ventilatiesys-
teem.

Verder zijn energiebesparende en
isolerende voorzieningen gepland,
terwijl de kale huurprijs van ƒ 425,-
tot maximaal ƒ 445,-per maand mag
doen.

Omdat het Stationsplein toch ook
min of meer het „gezicht" van Zand-
voort bepaalt voor gasten die per
trein arriveren, zijn aan deze zijde
ronde balkons. Dit in tegenstelling
tot de overige gevels die vrij strak
van opzet zijn. Het geeft het complex
een speels accent.

Tussen Stationsplein en Burge-
meester Engelbertsstraat is een
hoogteverschil van ongeveer zeven
meter. Dit zou in de te maken passa-
ge opgevangen kunnen worden door
bijvoorbeeld een trapsgewijze straat,
met treden die ongeveer een meter

breed zijn, zoals ook gebruikt m de
omgeving van het Palace Hotel.

Toewijzing contingenten
Met spanning wordt in Zandvoort

gewacht op de toewijzing van de con-
tingenten, dit jaar voor het eerst in
het Gewest.

Was het vroeger zo dat men via het
rijk te horen kreeg hoeveel woningen
men mocht bouwen in de woning-
wetsector, premie A-, B- en tegen-
woordig ook C-koopwoningen, en
premiehuurwoningen, nu wordt dit
in het gewest uitgevochten. Voor het
gewest Zuid-Kennemerland, (Haar-
lem, Bloemendaal, Bennebroek,
Heemstede, Haarlemmerliede en
Zandvoort) is bekend dat duizend
woningen mogen worden gebouwd.
Wie, wat en welk type krijgt is nu een
zaak geworden van het gewest. De
gemeenten zullen onderling moeten
uitmaken hoe de verdeling uitvalt.

Omstreeks februari 1985 zal duide-
lijk zijn waar Zandvoort op kan reke-
nen. Zaak is het natuurlijk zoveel
mogelijk de plannen besteksklaar te
hebben, zodat geen extra vertraging
ontstaat.

Sterre der Zee
Hoewel ook dit plan kant-en-klaar

ligt, is nog niet bekend wanneer hier
met de bouw gestart kan worden. Wél
werd door de provincie een verkla-
ring van geen bezwaar afgegeven.

Door architect Wagenaar wordt dit
projekt een typisch gebouw genoemd
voor oudere Zandvoorters. „Veel
mensen zijn destijds naar Nieuw
Noord verhuisd. Nu de kinderen
groot zijn en ze met z'n tweeen over-
blijven is juist Sterre der Zee ideaal.
Het ligt centraal in het dorp, de men-
sen houden van wat drukte en gezel-
ligheid op straat en trappen klimmen
is er niet meer bij. Niet alleen voor
starters, maar speciaal voor ouderen
zie ik toch deze twee- en driekamer
flats.

Om tegemoet te komen aan de be-
zwaren van een te hoog en massaal
gebouw heeft de architect gekozen
voor een verspringende en getrapte
gevel. Naar de kant van de Hogeweg
wordt het gebouw gedeeltelijk in vijf
lagen gebouwd, naar de kant van de
Brederodestraat in vier lagen. Ook
aan de kop is de gevel getrapt. In dit
laatste deel komen vier driekamer-

Het project gezien vanaf het Staionsplcin

woningen, de overige 59 zijn tweeka-
merwoningen.

Werkgelegenheid
Door Chris Wagenaar wordt even-

eens gewezen op de vertraging die
momenteel de Zandvoortse woning-
bouw treft. „Niet om het één of ander,
maar ik wilde dat niet achter een wil-
lekeurig bureau beslist werd over al
dan niet woningbouw in Zandvoort
in samenhang met het circuit. Ik wil-
de dat men zich plaatselijk op de
hoogte zou stellen van de wensen van
de toekomstige bewoners. Zolang de
woningbouw stagneert, betekent dit
eveneens een toename van de werk-
loosheid. Ik denk hierbij aan bouw-
vakkers, maar ook aan mijn eigen
werknemers die ik niet aan het werk
kan houden. Wanneer wij eindelijk
eens konden bouwen zonder beper-
kingen! Maar dat zal wel een vrome
wens blijven", merkt hij op.

De geplande woningen, B zijn hoekwoningen, A rechte woningen. De woningen bestaan uit een entree, woonkamer van circa 23 m2,
grote slaapkamer (12.05 m2), kleinere slaapkamer (8.9 m'}, keuken, speelhal (5.2 m') toilet, bad/doucheruimte, berging in de woning,
eigen cv-ketel met ruimte en een berging in het souterrain en balkon.

f
f.

'f

ZANDVOORT - De Kerst-In die dit jaar haar eerste lustrum viert,
heeft op eerste kerstdag weer ruim aandacht besteed aan het kerstdiner.

Aanvankelijk werd het team voor onoverkomelijke moeilijkheden ge-
plaatst omdat er een kok te weinig was. Gelukkig is dit probleem opge-
lost en kunnen deelnemers zich vanaf nu hiervoor opgeven.

Hoewel men aan alle aktiviteiten zonder voorafgaande aanmelding kan
deelnemen, vormt het kerstdiner hierop een uitzondering. Hiervoor dient
u zich op te geven bij de penningmeester, de heer J. Zonneveld, Dr. Kuy-
perstraat 16, telefoon: 17977, vanaf 13.00 tot 20.00 uur. De kosten bedra-
gen ƒ 17.50 per persoon.

In het Gemeenschapshuis kunnen slechts vijftig personen aan tafel
gaan in verband met de ruimte, dus een snelle opgave van deelname is
wel gewenst.

Wilt u graag de Kerst-In en/of het diner bezoeken maar heeft men geen
vervoer, dan kan contact opgenomen worden met de heer E. Hagen, Dr.
de Visserstraat 46, tel. 12298 (na 19.00 u.). Men wordt dan gehaald.

{^<^

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Verschijn! op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, lel. 020-
«1515, postbus 51, Amstelveen.

Redactli: Dick Piet (chel), Margreet
Ates.

Abonnementsprijs: / 9.95 per kwartaal,
f 18.25 per hall jaar, ƒ 34.50 per jaar.
Voor poslabonnementen golden andere
tarieven.

Kantoor Zandvoort: Gasthuisplein 12,
Zandvoort. lel. 02507-17166, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Openingsuren:
maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag
van 10.00-13.00 en 14.00-16.00- uur,
woensdag van 09.00-11.00 uur, donder-
dag van 10.00-12.00 en 13 00-17.00 uur.,
vrijdag 09.00-12.00 uur.

Losse verkoop: deze krant is verkrijg-
baar in Zandvoort bij: Jacqueline, Halte-
straat 22; Goedhart, Kerkstraat 40; de
Spar, Celsiusstraat 192; T. Goosens,
Pasteurstraat 2; sig. mag. de Krocht,
Grote Krocht 17; Lissenberg, Halte-
straat 9; AKO, Kerkplein 3; kantoor
Weekmedia, Gasthuisplein 12.

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 on 12.00 uur.

Zelf kerststukjes
maken

ZANDVOORT - De Koninklijke
Maatschappij Tuinbouw en 'Plant-
kunde „Groei en Bloei", afdeling
Zandvoort-Bentveld, geeft iedereen
op dinsdag 18 december de gelegen-
heid om zelf kerststukjes te maken
onder de deskundige leiding van de
heer J. R. Warmerdam. De avond be-
eint om 20 uur en wordt gehouden in
Hotel Keur, Zeestraat 49 in Zand-
voort. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden, maar men dient wel zelf bak-
jes, potjes of vaasjes mee te brengen
en de te verwerken materialen, zoals
dennegroen, mos, kaarsen, denne-ap-
pels en dergelijke. Ook een mesje of
schaar dient mee te worden ge-
bracht. Het materiaal is onder meer
verkrijgbaar bij winkels voor tumai-
tikelen en bloemisten. Voor degenen
die niet in staat zijn om aan het beno-
digde te komen, is er op de avond
groen en dergelijke aanwezig. Op de-
ze manier kan men zelf voor weinig
geld en met veel plezier leuke kerst-
stukjes voor de feestdagen in huis
hebben.

Jonge vaklieden
komen karweitjes
voor ouderen
kosteloos opknappen

ZANDVOORT - Wie al op
leeftijd is en zich dagelijks er-
gert aan een deur die piept, een
stekker die gerepareerd moet
worden, een lekkende kraan en
andere kleine ongemakken, die
kan op vrijdag 21 december uit
de nood geholpen worden. Op
deze vrijdag komen namelijk
zestig leerlingen van de IJmond
MTS naar Zandvoort om al die
kleine klusjes eens haarfijn te
herstellen. Deze hulpaktie is
speciaal bedoeld voor ouderen
en minder-validen. Degene die
denkt dat hij van deze unieke
aktie gebruik kan maken, gelie-
ve contact op te nemen met Ak-
tie IJmond MTS, tel. 023-383134
of schrijven p/a J. Brijs, H. van
Alphenlaan 10, 1985 CB Drie-
huis.

Het betreft hier een jaarlijkse aktie
van deze MTS. Uitgaande van het
principe dat sociale vaardigheden
van essentieel belang zijn voor het la-
ter goed uitoefenen van hun functies,
en om hun medemens te helpen in de
donkere dagen rond de kerst, zullen
leerlingen en personeel van de IJ-
mond MTS ook dit jaar klaar staan
om deze aktiedag tot een succes te
maken. De leerlingen komen niet al-
leen naar Zandvoort, ook Haarlem,
Velsen, Heemstede, Aerdenhout en
Haarlemmerliede zullen worden be-
zocht.

De jongelui die de reparaties zullen
uitvoeren zijn bezig met hun laatste
studiejaar en zullen, voor zover mo-
gelijk, zelf voor gereedschap en mate-
riaal zorgen. Men hoopt juist die
mensen te bereiken die veelal schro-
men om te bellen of te schrijven.
Daarom wordt gevraagd, aarzel niet

als u die dag iets gerepareerd wenst
te zien, klim in de pen, of bel even.

Hulp gehandicapten
Ten behoeve van de hulp aan ge-

handicapten worden ongeveer zeven-
tig leerlingen ingezet, die ook dit jaar
weer eenvoudige hulpmiddelen zul-
len maken voor bewegings- en bezig-
heidstherapie. Ook zullen ze voor de
kinderen buitengewoon speelgoed

VROEGTIJDIG
AANMELDEN

GEWENST

vervaardigen. Deze hulp aan invali-
den binnen de regio is opgezet met
medewerking van de Algemene Ne-
derlandse Invaliden Bond. Indivi-
duele invaliden kunnen bellen of
schrijven naar de IJmonds MTS op
bovengenoemd adres.

Op vrijdag 21 december gaan de
eerste en tweede klassen, zo'n dui-
zend leerlingen, op pad om te collec-
teren voor een door hen zelf gekozen
project van het Jeugd Rode Kruis.
Dit jaar is het oerwoudgewest Choco
in Colombia gekozen, een gebied dat
het hoogste sterftecijfer van Latijns-
Amerika heeft. Van het bijeenge-
brachte geld zal een varende medi-
sche hulppost volledig geïnstalleerd
en uitgerust worden met medische
apparatuur en medicamenten. Be-
wonderenswaardige initiatieven van
de directie en de leerlingen van deze
MTS die zeker alle medewerking van
de bevolking verdient.

Bezoekster uit de kraamkamer van het
poppenhuis, laatste kwart 17e eeuw ge-
maakt door Petronella de la Court, echt-
gcnote van Adam Oortmans uit Amster-
dam. Hoogte 22 cm. Collectie: Centraal
Museum, Utrecht.

Poppenhuizen in
Frans Halsmuseum

HAARLEM - In het Frans Hals-
museum zijn tot en met 13 januari
poppenhuizen van 1750 tot heden te
bezichtigen. Het museum organi-
seert de tentoonstelling rond het be-
kende poppenhuis van Sara Ploos
van Amstel-Rothé. Men kan er zeven
poppenhuizen bekijken, alsmede een
keuze van speciale voorwerpen uit
andere poppenhuizen. De laat 17e en
18e eeuwse poppenhuizen in Neder-
land zijn niet gemaakt om mee te
spelen. Het zijn kunstkabinetten, die
hoewel ze vaak een natuurgetrouwe
afspiegeling te zien geven van het
huiselijke leven uit de tijd, toch ook
als zuiver pronkstuk vervaardigd
werden.

Openingstijden: dinsdag t/m zater-
dag 10-17 uur, zondag 13-17 uur,
maandag gesloten, eerste kerstdag
en nieuwjaarsdag gesloten.

Vanaf 2 januari zijn de openingstij-
den gewijzigd: maandag t/m zaterdag
11-17 uur, zondag 13-17 uur.

De huidige panden op het Stationsplein die plaats zullen maken voor een flatgebouw
met bedrijfsruimten en vier woonlagen. De woningen op de dakverdieping hebben een
andere indeling.

Gas, water en electra zijn de
eerste levensbehoeften. Wan-
neer men daarvan verstoken
blijft, dan wordt het bestaan
een zeer moeizame zaak, ge-
tuige de moeilijkheden die
jonge ondernemers in dit op-
zicht ondervinden.
• Branden die worden aan-
gestoken, zijn een nog kwalij-
ker zaak. Een feit waarmee
Zandvoort het afgelopen
weekeinde mee werd gecon-
fronteerd. Te hooi en te gras,
op diverse plaatsen, lijkt
moedwilligheid niet uitgeslo-
ten. De afgelegen plaatsen
waarop dit is geschied, Prin-
sesseweg. achterkant oude
nougatfabriek etc., dan mag
van geluk worden gesproken
dat de vuurtjes uit zichzelf
zijn gedoofd. Oplettendheid is
daarom geboden.
• Oplettend ook waren de bu-
ren van een Zandvoorter in
de Dr. Gerkestraat. Zaterdag-
morgen vroeg zag en hoorde
men dat een ruitje werd inge-
slagen bij de buren. Er stond
een gestalte op het balkon
aan de achterzijde van de wo-
ning die in het liuis verdween.
Onmiddellijk werd de politie
gebeld, die poolshoogte kioam
nemen. In de woning werd een
24-jarige Zandvoorter aange-
troffen. doch iaat bleek , de
man woonde daar. Hij had
zijn huissleutel vergeten en
was via het balkon naar bin-
nengekomen.
Toch aardige buren, die dan
ook door de politie voor hun
oplettendheid werden be-
dankt. Daarom, beter eerder
de politie gebeld daji héle-
maal niet.
• Het stichten van deze
brandjes kan natuurlijk ook
gerangschikt worden onder
„vandalis7ne. In de begro-
tingsvergadering van novem-
ber vroeg Andre Gielen om in
navolging van de gemeente
Haarlemmermeer zogenaam-
de antivandalenkoffers aan te
schaffen. Schoolkinderen
worden via een video, dia's,
opstellen etc. geleerd om de
boel heel te houden. De actie
die daar is gestart heet ,,Hee,
hou 't heel". Gielen zag daar
wel iets in. doch burgemeester
Machielsen zag die koffers he-
lemaal niet zitten. „Het op-
voeden behoort thuis ie ge-
beuren, vijflionderd gulden
per koffer uitgeven, voorlopig
zie ik daar weinig heil in",
sprak hij ter vergadering.

•Nu blijkt dat in diezelfde
Haarlemmermeer alle 'vrou-
wen over die koffer zijn geval-
len. In het lesmateriaal is na-
melijk een jongetje aan het
woord dal verklaart: „Nou ja,
dan zitten mijn vader en moe-
der tv te kijken en daar vind
ik niets an en dan ga ik maar
de straat op. Overdag zijn ze
ook niet thuis, want ze werken
alle twee en dan weet ik ook
niet wat ik moet doen". Viel,
de poldervrouwen pikken dat
niet, het is koren op de molen
van alle vooruitstrevende
vrouwengroeperingen zoge-
zegd. „Idioterie, als moeders
werken wordt hen het vanda-
lisme van de kinderen in de
schoenen geschoven. Dat is
onrechtvaardig, mogen wij
niet werken, blijft ons recht
dan alleen het aanrecht etc.
etc. In de commissie emanci-
patiezaken van Haarlemmer-
meer trokken deze vrouwen
aldus van leer. Misschien
heeft burgemeester Machiel-
sen deze moeilijkheden al
voorvoeld bij het horen van
de antivandalenkoffer, wie
zal het zeggen?
• Tobber meldt dat hij altijd
even oplettend door het dorp
wandelt, dus dat het aan hem
niet zal liggen wanneer van-
dalisme en/of brandstichting
lüordt gesignaleerd. „Trou-
wens, ik heb heel andere din-
gen vernomen. Er wordt ge-
sproken over een gezamenlijk
gasbedrijf. In navolging van
een gewestelijk waterbedrijf,
dat wij nu al hebben, gaan zij
straks ook over op een ge-
meenschappelijk gasbedrijf
in het gewest. Het water is
duurder geworden en de gas-
prijzen hebben wij al lang niet
meer zelf in de hand. Maar
weet je dat een gasbedrijf
voor ie gemeente altijd voor-
delig is?"
• Nou moet je luisteren, in
Haarlemmerliede hebben ze
een grote reserve in dat gas-
bedrijf, alleen de rente daar-
van stoppen ze in de gemeen-
telijke portemonnee. Die lie-
den daar zijn zich rot ge-
schrokken dat het nou een ge-
westelijk bedrijf gaat worden.
Jarenlang hebben ze die re-
serves opgepot en nu zijn ze
die als de sode..je.. weet., wel
aan het uitgeven. Ze zeggen
daar ,,Ja, zijn wij gek om die
gewestelijke kas te gaan
spekken, doen wij niet, we
maken maar zoveel mogelijk
reserves op. Ik weet niet pre-

*cies hoe het in Zandvoort
gaat, maar ik zeg maar zo,
goed voorbeeld doet goed vol-
gen". Daar wou ik het deze
week maar bij laten. Ik ga een
kerstboom kopen voordat het
groen is uitverkocht. Saluut.
• Dat was het dan deze week
• de krant is klaar - voetjes op
tafel - tot ziens.
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specialiteiten
Speciaal voor de
feestdagen:
een verrukkelijke roomijstaart
voor 10 personen, rijk versierd
met garnering en echte
kaarsjes (alleen de aardbei-
roomijstaart), smaken
aardbeien-roomijs of hazel-
noot-roomijs, smullen maari

Van 10 95 Q QC
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U kunt natuurlijk ook gewoon
een hterbak ijs nemen en deze
zelf gameren of flamberen
Keuze uit maar liefst
12 smaken,
vanaf

Een exclusief puddingdessert
m tulbandvorm. Een toeije
waarover uw gasten zullen
praten. Voldoende voor 5
personen. Smaken: chipolata
met marasqum, chocolade
metadvokaat, mokka met
chocolade, sinaasappel met
mandarijn en aardbei met
confiture 750 ml.
ook m de
koelkast
5 dagen houdbaar .

w
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f
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Voor de liefhebbers van puur
roomijs ontwikkelden we deze
roomijsstam Feest voor de
kinderen met brandende
kaarsjes Royale roomijs-
taart van 1400 ml, voldoende
voor 10 personen

8.95'l
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Wanneer u deze bon uitknipt en vóór 20 december bij ons
inlevert, zetten we uw bestelling apart zodat u er zeker van
bent deze specialiteiten tijdens de feestdagen in huis te
hebben.
Reserveer voor mij:

Roomijstaart aardbei/vanille .............. 10.95
Roomijstaart hazelnoot/vanille ........... 10.95
Roomijstaart-stam ....................... 8.95
Tulband chipolata ....................... 6.95
Tulband chocolade ...................... 6.95
Tulband mokka ......................... 6.95
Tulband sinaasappel ..................... 6.95
Tulband aardbeien ....................... 6.95
Literbak ijs, smaak ........ 5.35
Scharzwalder kirschtaart ................. 10.95

Uw naam:
Adres:
Woonplaats:

BESTEL TIJDIG, DIT VOORKOMT TELEURSTELLING

VEER
GROTE KROCHT23 - TEL. 1 4404 ft

^T^T^^^^r^^^Sf̂ ^^Sï̂ S^^^^^r&r^êï̂ ^

UNI KOSTUUMS
369.-met vest,

zuiver scheerwol

K£RK8TR.20 • TEL: 13136

van de

wintercollectie
Jr

mndüb aranka modes

KERKSTRAAT 19 parterre - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 02507-1 2949

START VRIJDAG 14 DECEMBER

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto >! !

A<»»<^,4B^4P'W'̂ 'fr«»»^H*»^^ft*tt%Vg'!^

Kwekerij P. van KLEEFF i
Van Stolbergweg 1

Zandvoort - Tel. 17093

KERSTBOMEN
-

»*<srW^«»V*»W*»%a*%«'5r«»Xr<*̂ -a»%jrO^̂

Kluitsparren
Blauwsparren ook op kluit

Kerstgroen

Beshulst, bonte hulst, larixtakken,

eucalyptus, dadels e.d.

Groot assortiment kerstplanten (voordelig

geprijsd).

Groot assortiment

insteekmateriaal (ook
voor klein en oasis)

voor het zelf maken van
kerststukjes
Kaarzenlint

kerstboomversiering

KERSTSTUKKEN
Koopavond geopend

%a*.g;<y<as»^g '̂ar̂ gr̂ g»^^

KIWI
voorkomt griep

10 KIWI'S
voor . ü."ü

Aart Veer
Grote Krocht 23

Zandvoort
Tel. 1 4404

ƒ 5.00
PANNEKOEKEN

eten zoveel u wilt,
• ' . ' O'. • " " dus;; . - • : ' ; • ' ' • '

ONBEPERKT
SNACKBAR

Bouhvard Barman
8-10-20

ZANDVOORT
TeL 02507-143 01

Een
KERST

FRUITMAND
bestellen?

Aart Veer
bellen!

Tel. 1 44 04
Altijd goed'

• ORGEL Cosmovox
F 50 DLX - Tel 1 26 06
• TELEFOONBEANT-
WOORDER gevraagd
Hans Bank, tel 02507 -
14838

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds

Tel. 02507-196 32

Vooreen

_ mooie maar zuinige kers t

|? naar

| BLOEMENKIOSK

|Marcel Schoor/l
f? VONDELLAAN

W
m Ruime keuze m

l? KERSTSTUKJES
evenals m onze

BLOEIENDE PLANTEN.

KERSTBOMEN
GRATIS THUISBEZORGD

U kunt ook telefonisch bestellen

& 1 81 11
&»

ycm fabrltk wegens ruimtegebrek
van lederen bankstellen

Ara luxe kombinaiie in rundleder
met masste! eken bestaande uit 3
z Is bank en 2 zits bank Oogt en zit
geweldig Normaal 359$ NU

2995,-
ook met fauteuil leverbaar

Lederen bankstellen
uitmuntende kwaliteit tegen exorbitant lage prijzen

normaal 4585 NU 2495- normaa!4695 NU 3995-
normaal 6500 - NU 3990- normaal 3750 - NU 2095-
normaa!3650 NU 2195- normaal 8975 NU 6995-

LEREN FAUTEUILS

normaal! 195 NU 895-
normaal 1695 NU
normaal 1095 NU

475 -
825-

m zalerd
van 9 30 tot 1730 u

meubelkeur zitparadijs
Alleen zaterdags en zondags geopend van

13 00 uur tot 18 00 uur
Zandvoort, Stationsplein 13-15

Kerkstraat 15 Tel 1 2253

l Menu I
= FOREL OP TOAST |

| FILET. .STROGANOFF" |
= stukjes ossehaas m een pikante saus =
E met rijst, verse groente en salade =
~ * » « ~

| BANANEPOCHEE §

i f27.- l
nTllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

ïV^x«5>J'

Dubrovnik

Zeestraat 41 - Zandvoort - Tel. 02507 -1 51 10

Kerstmenu 1984

Krab- of garnalencocktail naar keuze
* * *

Goulashsoep
* * *

Plaat speciaal
diverse soorten geroosterd vlees

Flensje crème, gegarneerd met kersen
* * *

Koffie naar keuze

ƒ 42.50 per couvert

Ons eigen geluk schijnt ons altijd kleiner
dan het geluk van anderen

JEAN DE BOISSON (geb 1918)

Maar behalve dan wanneer u geluk hebt in het bezit te
zijn van een uurwerk van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4 - Tel. l 23 07
Wat een geluk zo'n prachtig horloge te bezitten

Kom eens langs en geniet met ons mee
van onze schitterende collectie

In ons eigen atelier repareren we zelf
Ook oudeen antieke klokken

Steeds prijsopgave vooraf Volledige garantie

KUNSTGEBIHENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

Kerststallen
proeven

Bakker
v. d. Werff

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gasthuisplein 3
Tel. 1 21 29

'Jan Steenstraat 1
Tel. 1 72 45

Zlandvoorts
Nieuwsblad

VVD-Kamorleden
ondernemen actie om
circuit te behouden

IA.TI extra klontje gra<ig

DE AVONDEN WORDEN LANGER
EN DE TV IS OOK WEER NIETS. . .
TIJD OM TE LEZEN
HET ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
EN HET PAROOL NU SAMEN VOOR
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Xd Goossens (32) is een typische strandman Zijn ouders heb-
n sinds een aantal jaien het strandpaviljoen Thalassa (het
ickse woord voor zee)

Zomers is Ad dus druk op het strand, maar in de wmtermaan-
n, of liever de herfst dan begint het
Dan komen de uitnodigingen en verzoeken „Of Ad zo vnende-

wil zijn muzikale medewerking te*verlenen"
Ad is namelijk geen onverdienstelijk gitaarspeler en hij zingt
aarbij Veel Hollandse liedjes, want dat is de taal die hij het
ooiste vind, maar een enkele maal wil hij daar wel eens van
wijken Maar dan moeten het wel bijzondere liedjes zijn Tegen-
oordig kan er in Zandvoort bijna geen avond worden gegeven of
medewerking van Ad wordt gevraagd Bij de ontmoetingsdag

t jaar was hij voor de derde maal, de Kerst-In voor de tweede
er Hij heeft veel gezongen in kerken en bejaardenhuizen Voor-
pig blijft hij echter amateur Deze Zandvoortse troubadour
ijkt een echte vrijbuiter, die graag zingt maar zich niet wil bm-
n Hij vertelt zelf

Foto Berlott

Ad Goossens

7 In de tijd dat ik naar de mulo ging,
zat ik in de klas met Hans Mataheru
Hans speelde gitaar en hij en zijn
broers hebben toen een gospelgroep-
je opgericht, waar ik lid van werd Ik
meen dat we de „Seaside Gospel-
groep" heette Dat was best leuk Wij
zongen in de kerk en wij ontvingen
vrij veel uitnodigingen om te komen
zingen

Ik dacht wij wel met een man of
veertien/vijftien waren Nou ja man-
nen, er zaten natuurlijk ook meisjes
bij Wij hebben gezongen m Bloemen
daal, Vogelenzang, Lisse, enfin de hè
Ie omgeving zo'n beetje

Hans had dus een gitaar en dat
boeide mij Ik leerde van Hans een
aantal grepen Je bent dan maar wat
trots wanneer je er geluid uit krijgt
Helemaal wanneer die akkoorden
echt een melodie vormen en je een
liedje herkent Zo is het toen eigen-
lijk begonnen

Ja, want ik had op de bonnefooi
een gitaar gekocht Ik kon die heel
voordelig kopen, en zo ben ik eigen
lijk begonnen

Het was toen echt „m" om m het
Engels te zingen Trouwens het re-
pertoire in het Engels is gewoon gro-
ter Liedjes van Bob Dylan enzo
Daar ben ik mee gestart Thuis von-
den ze het wel leuk dat ik ging zin-
gen, en daar kreeg ik alle medewer
kmg

Ik geloof echt dat ik het allereerst
gespeeld heb m de aula van de mulo,
dat was de tijd van Donavan Je
vindt dat mooi en denkt, goh, dat ga
ik ook eens proberen

Mijn eerste gitaar hing al gauw aan
de muur Ik kocht toen een „echte"
met twaalf snaren Dat klinkt zo
mooi Die gitaar heb ik nog steeds, ja
dat was echt wel mijn grote liefde die
gitaar toen

Ook in mijn havo-tijd op het Ken-
nemer lyceum in Overveen heb ik
veel gespeeld In een musical, dat
was pas echt leuk

Na mijn havo-tijd ben ik naar
Nieuw Unicum gegaan Daar heb ik
gewerkt, als verpleeghulp Binnen de
korste keren wisten ze natuurlijk van
mijn gitaarspel, en dan was het daar
ook spelen Op avonden, maar ook
gewoon tussen de middag Er was
daar altijd wel een gitaar op de afde-
ling en dan was het „Toe Ad, heel
even maar", nou dan speelde ik met-
een Wat dat betreft liet ik mij niet
bidden, want ik vond het zelf veel te

leuk Voor speciale avonden verjaar-
dagen en kerstmis, nam ik natuurlijk
mijn eigen gitaar mee

Uiteraard heb ik ook veel gespeeld
m militaire dienst Ik heb vijftien
maanden in Steenwijk gelegen Het
mooiste was nog dat ze mij vroegen
om de velddiensten te begeleiden
met mijn gitaar Gaaf vond ik dat die
kerels die altijd een grote mond te-
gen je opzetten, want ik was maar ge-
woon Jan Soldaat die zongen dan de
liedjes braaf mee die ik speelde Daai
kreeg ik wel een kick van

Via Nieuw Unicum, waar ik terug
kwam na mijn militaire diensttijd,
rolde ik eigenlijk het strand op

Mijn ouders begonnen die strand-
tent en dat zag ik wel zitten Lang
zaam maar zeker is de muziek een
grote plaats gaan innemen m mijn Ie
ven Ik vind dat spelen heel belang
rijk

Mijn repertoire bestaat eigenlijk
meer uit luisterliedjes Daarvan zijn
er bij van Herman van Veen, maar
wat ik bijvoorbeeld erg mooi vind is
„Het dorp" van Wim Sonneveld

Ik heb zelf ook teksten geschreven
Ja, je kunt echt wel zeggen dat ik een
beetje een troubadour ben Ik zing
graag van die liedjes, de kant van
Lennaert Nijgh op eigenlijk

Trouwens ik heb Nijgh en Boude
wijn de Groot nog ontmoet Dat was
in de tijd van het lyceum die musical
stond ondei leiding van Lennaert
Nijgh en de Groot kwam een keertje
luisteren of ik het wel goed deed nou
het ging goed dus

Eigenlijk vind ik het wel leuk zo als
het nu gaat Ik treed m de winter-
maanden vrij veel op, en zit zomers
op het strand Wanneer het moet dan
speel ik zomers natuurlijk ook wel

Eigenlijk geloof ik niet dat ik be-
roeps zou willen worden het iedere
keer moeten nee dat zie ik met zo zit-
ten, zo als het nu gaat, daar ben ik
best tevreden mee

Ik vind het leuk om te doen en dat
is eigenlijk het voornaamste, spe-
ciaal voor oudere mensen optreden
dat heeft wel wat Mijn eerste af-
spraak nu is bij de Kerst-In9 Ik be-
sluit het programma van 24 decem-
ber met kerstsamenzang, een goed
begin van kerstmis vind ik eigenlijk
Hoe het verder loopt9 Dat zie ik wel"

Margreet Ates

^NGDURIG ZIEKEN BEÏNVLOEDEN CIJFER

iekteverzuim bij dienst Publieke Werken stijgt
USTDVOORT - Ten opzichte
1984 is de raming voor ziekte
et peisoneel van de buiten-
st van Publieke Werken ver-

van 10 5 naar 11 5%. Deze
Dassing heeft plaatsgevon-
omdat na een aanvankelijke

torijden in de sneeuw
IDSCHENDAM - De Komnk-
Nederlandse Automobiel Club

: speciaal vooi degenen die met
uto naar de wintersport gaan
aangepaste cuisus opgezet Deze
•report anti-shp cursus kan ge-

woiden tijdens de ochtend-,
lag- of avonduien De ochtend-
,is woidt gehouden van 8 30 tot
ur, de middagcuisus van 12 tot

uur en de avondcuisus van
tot 21 00 uur Tjdens deze cur-

eert men zich veilig te voelen on-
alle wintei-weersomstandighe-
zoals mist sneeuw en gladde

:igen en wegen Het programma
at ondeimeer een theone-gedeel-
aarbij slip- en anti-sliptechme-
worden behandeld, alsmede het
teien van sneeuwkettingen het
e type banden het lijden m mist
quaplaneien en een piaktijkge-
e waarbij men de slip- en anti-
echmeken leeit toepassen en de
oefeningen in geval van een
stop De cursussen woiden op
shpoefenbanen gegeven, te we-
in Deelen (Arnhem) Dl achten
sland) en Ypenbuig (Den Haag)
ordt lesggeven met auto's van de
ol Zowel vooi- als achteiwiel-
fiiijvmg, alsmede een automaat
n tot de beschikking De cuisus
bedraagt ƒ 125 - per peisoon

epsinschnjvmg minimaal drie
onen ƒ 110 - pei persoon KNAC-
1NWB leden en tevens oud-cur-
n betalen ƒ 105 - per persoon
taelden bij KNAC, Centraal Boe-
skantooi tel 070-986765

GEVONDEN
^NDVOORT - In de maand no-
ber zijn de volgende goedelen als
°nden bij de politie aangemeld
IE
frkratten
«len
ttmkje
Moges
'llenkoker
temonnaies
fldorp voor een jeep
'ïr handschoenen
%-deel van een fotocameia
rtnatie hierovei bij de gemeente-
l'e Burg Van Alphenstraat of te-
•Uspji uitsHutPnd ondei nummer
^ i tussen 09 00 en 17 00 uui)
P elke 2e en 4e woensdag van de

van 14 00 tot 15 00 uur is er
felheid om te kijken ot uw vei-
le fiets bij de politie is afgegeven
|°et zich dan vervoegen bij de po-
,°Pslagplaats aan de Burg van
"enstraat

daling in 1981 en 1982, weer spra-
ke is van toename van het ziekte-
verzuim m de afgelopen twee
jaar

Dit schrijft de directeur PW m ant-
woord op vragen van raadsleden ge-
steld m de commissievergadering bij
de begrotingsbehandeling

Gezien de dalende lijn die het ziek-
teverzuim de laatste jaren kenmerk-
te, had men deze trend doorgezet tot
1984, doch door de langdurig zieken
bij deze dienst, is een stijging m het
ziekteverzuim ontstaan

Niet zo somber
Wanneer men de kille cijfers be-

kijkt, dan zou kunnen worden aange-
nomen, dat ziekteverzuim m de ko-
mende wintermaanden een nog gro-
ter aantal werknemers thuis zal nou-
den, zodat, juist wanneer een extra
beroep op de werknemers wordt ge-
daan voor bijvoorbeeld bestrijden
van gladde wegen, die dienst met
meer naar behoren zou kunnen func-
tioneren

Directeur Publieke Werken, de
heer Wertheim, deelt deze mening
echter niet „Niet vergeten mag wor-
den dat wij zesenvijftig mensen m

dienst hebben, waarvan zeven lang-
dung zieken Dan houd je er vijftig
over Wanneer dus l man ziek wordt,
dan heb je meteen een stijging van
2% Over het algemeen valt het dus
wel mee"

Kortstondig
Uit de brief van PW blijkt dat ge-

middeld iedere werknemer twee
maal per jaar ziek is, bij elkaar zo'n
dertig werkdagen Bij de kortstondi-
ge ziektegevallen is meestal sprake
van griep en lichte huiselijke onge-
vallen Daarnaast komen echter ook
vaak knie- en rugklachten voor en
soms lichte bedrijfsongevallen
(meestal snij wonden) Volgens de me-
nmg van de directeur PW zijn deze
klachten inherent aan het relatief
zware werk dat de werknemers moe-
ten verrichten Het huisvuil ophalen,
tillen, graven enz

Of de wijziging m het ophalen van
het huisvuil, van twee naar eenmaal
per week, oorzaak is van een stijging
van de klachten is niet bekend De
hoeveelheid afval is hetzelfde geble-
ven, doch moet nu eenmaal per week
worden opgehaald hetgeen een ver-
zwanng van de taak betekent Ro-
lemmers vereisen minder mspan-

nmg, doch zoals bekend is men in
Zandvoort niet overgegaan tot een
totale verandering In andere ge-
meenten waar dit systeem reeds lan-
ger is ingevoerd, lijkt een vermmde-
ring van het ziekteverzuim onder
werknemers in deze dienst aanwijs-
baar In overige gemeenten (onder
andere Uithoorn) kan men hierover
pas een oordeel geven wanneer lan
ger, enkele jaren, met dit systeem is
gewerkt

ZANDVOORT ANNO 1540

Wie was Baldewinus Dodonis?
door Bertus Voets

Van het keikelijk leven
van Zandvoort vooi de icloi-
matie is heel weinig oveige-
leveid Soms stuit men bij
een ondei zoek op een naam
maai omdat een naam ovei
zich zelf mets openbaaiL
laat men zo'n naam maai
met rust en gaat ovei tot de
oide van de dag Soms ech-
ter intiigeeit een bepaalde
naam je gaat op zoek naai
de peisoon die daai achtei
verbolgen is en komt soms
tot hele meikwaaidige ont-
dekkmgen

Dodoni\

Dat was het geval met de
naam Baldewinus Dodonis
pnester m Zandvooit nabij
de stad Haai lem Ik vond de-
ze naam m het icgistei van
uitgegane blieven van de
bisschop van UU echt in 1540
en met omdat het Zandvooit
betiof maar een heel uitzon-
deihjke toestemming van de
bisschop aan een van zijn
priesters namelijk het veilof
om vooi de rechtbank te ge-
tuigen ben ik eens op zoek
gegaan naai de peisoon van
Baldewinus Dodonis

Na enige vei gelijkingen
kwam ik er achter dat deze
Baldewinus van Friese af-
komst was Zijn vader Doede
was een schipper die op zijn
reizen geconfi onteerd was
met de gelootsveiandeimg
en met erg gelukkig was dat
zijn zoon voor het geestelijk
ambt had gekozen Maar als
Fries liet hij zijn zoon vrij in
zijn keuze Alleen drukte hij
hem op het hart „Als je
priester bent, zorg er dan
voor dat je tegenovei ieder-
een rechtvaardig bent"

Pastoor in Zandvoort

Omdat vissers over het al-
gemeen eerlijke mensen wa-
ren, heeft Baldewyn of zo zou
men in Vlaams zeggen Bou-
dewijn, gesolliciteerd naar
een plaats waar hij tussen

lechtvaaidige mensen zou
mogen wonen en weiken
Het ging niet om de pieben-
de om de inkomsten die aan
een pastoiaat vei bonden wa-
ren maai om de sfeei en juist
daai om voelde hij zich m
Zandvooit goed thuis Waai-
schijnlijk /al zijn vadei, die
bijna alle kustplaatsen goed
kende hem op dat doi p heb-
ben gewezen en aan de bis-
schop van Utiecht die het
i echt bezat om de pastoue te
vei ge ven (om een pastooi
vooi te diagen) heeft hij ge
viaagd om pastoor in Zand
vooi t te mogen wolden

Scheiduechter m
geschillen

Wanneei hij piecies naai
Zandvooit is gekomen is on-
duidelijk maai uit bepaalde
onderzoekingen en veigehj
kingen mag men stellen dat
hij lond 1530 als pastooi
weid gemstalleeid

Hij was niet enkel de
geestelijke vader van zijn
kleine paiochie maar stelde
zich ook op als verdedigei
van icchtvaardige belangen
Hoewel de vissersbevolking
zelf eerlijk en goed was wei
den zij vaak dooi buiten-
staanders bedt ogen en dat
leidde tot de nodige konflic-
ten die voor de heer van
Zandvoort werden uitge-
vochten

Nu waien de vissers, die
men vaak met als volwaardi-
ge burgeis beschouwde, al-
tijd in een minder gunstige
positie en als een zaak vooi
de rechtbank kwam dan
zocht men een buitenstaan-
der op die m de zaak van de
visser kon getuigen

Een mtegeie man, die ge-
zag had bij de lechtbank was
pastooi Baldewinus en daai-
om werd hij nog al eens ge-
vraagd om voor de vissers te
pleiten Nu mocht een pnes-
ter zonder toestemming van
de kerkelijke overheid niet
optreden voor een i echter
ook al was het de plaatselij-
ke heer maar moest daar ver-
lof vooi aanviagen

Verloj tot getuigen

In het rekemngenboek van
de bisschop van Utrecht
staat dat Baldwijn verlof
had tot getuigen van 1540-
1541 Toen ik over dit geval
met een collega sprak, zeide
hij , Dat kun je met zeggen
Immers licentia testandi be- <•
tekent ook toestemming om
een testament te maken en
dat moest ook altijd worden
aangevraagd"

Omdat we het met goed
eens konden worden, keken
we de lekemngenlijst van de
Utiechtse bisschop door en
kwamen tot de volgende ont-
dekking Bij het verlof om
een testament te maken,
stond altijd maar eenjaartal
en het bedrag dat men daar-
vooi aan de bisschop moest
betalen was betrekkelijk
klein van 5 tot 10 stuivers
Wat echter getuigen voor de
rechtbank betrof, daar stond
meestal een atwee jaai ach-
ter omdat bepaalde zaken
een lange duur hadden en
als de pastoor zich daarmede
wilde inlaten moest hij voor
die tijd de som van 45 tot 65
stuivers betalen Dit bedrag
was voor een pastoor, wiens
inkomsten klem waren, zeer
hoog hij zou ook alleen
maar de toestemming aan-
vragen wanneer de kans om
te winnen vrij groot was of
wanneer idealisme hem
noodzaakte op te komen
voor hen, die zelf heel moei-
hjk hun zaak konden verde-
digen

Dit idealisme was de grond
waarop pastoor Baldewijn
zich inzette voor de arme vis-
sersbevolking Men had hem
daarvoor nodig en uit de hele
sfeer die er rondom hem in
het dorp werd geschapen,
kan men opmaken dat men
blij was met zulk een voor-
ganger en toen een dertig ja-
ren later de nieuwe religie
werd ingevoerd, hielden de
Zandvoorters zich m tegen
stelling tot andere vissers-
dorpen op een afstand om-
dat zij in Baldewijn een voor-
ganger hadden gehad, die
vooi de belangen van eerlij-
ke vissersmensen opkwam

Standen
'*. <

Tweede klasse KNVB
Hollandia
WFC
Vitesse'22
OSV
Zeevogels
Rapiditas

voetbalclubs

11-18 ADO'20
12-17 HBC
12-16 Zandvoortm
12-15 ViosW
11-13 Zilvermeeuwen
12-11 SVW'27

1 S
.A

12-11
12-10
12- 9
12- 8
12- 8
12- 6

Vierde klasse KNVB zater-
dag
RCH
Halfweg
Zandvoort'75
Altius
Aalsmeer
SCZ'58

Tweede klasse HVB
Onze Gezellen
EHS
DSC'74
BSM
Heemstede
Schalkwijk

11-15 DSC'74
11-14 De Spartaan
11-13 DeKennemers
11-13 Hoofddorop
11-12 Sporting Zuid
11-11 DWA

13-20 VVH
13-18 CBS
13-18 spaarnevogels
12-15 TZB
12-14 Alliance
13-13 Vogelenzang

11-11
10-10
11-10
11- 9
11- 7
10- 5

13-12
13-10
13- 9
13- 9
11- 7
13- 7

Zaalvoetbal Hoofdklasse
Hong Kong
Internationaal
DIO
De Zon
Blauw Wit 80
Griffioens

Eerste klasse
TZB
Secura
L Hoofddorp
Beuiszicht
K Kroezen

Tweede klasse
Zandvoort Centium
De Gier
De Meer
Berbee
Zandvoort Noord

Eerste klasse dames
PieydeGirls
De Krim
DiyCR
DVVY
Schoten

10-20 WilmsFloet
10-13 Koppers OG
10-13 IJmond'73
10-13 De Ezel
10-10 Hillegom
10-10 Score Advertismg

7-13 Concordia
7-11 Rmko
7- 9 Nihot
7- 8 Marktzicht
7- 8 Out

HD'80
7-12 Palet Entage
7-10 Parade Boys
7- 9 Wilho
8- 8 HGSnackhuis
7- 7 Zandvoortm

7-13
7-10 Zandvoort Noord
7- 9 HBC
8- 8 Medianet
7- 7 TZB

10- 8
10- 8
10 7
10- 7
10 6
10- 5

8- 8
8 7
7- 5
7- 2
7- 1

7- 7
7- 6
8- 6
7- 5
7 5
8 5

8- 7
7- 6
7- 5
7- 1

15-16 december 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD, arts Bart van Bergen, tel
19507
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts B F J Bouman, tel
15600 en 15091
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel 12058,
Drenth, tel 13355, Fliermga, tel
12181, Zwerver tel 12499
TANDARTS- men belle hiervoor de
eigen tandarts
APOTHEEK- Zeestraat Apotheek, A
van Kempen, tel 13073
WIJKVERPLEGING- voor mforma-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige 023-313233
VERLOSKUNDIGE: mevr Chr
Oudshoorn, Kochstraat 6A Zand-
voort, tel 02507-14437, bgg 023-
313233
DIERENARTS, mevr Dekker Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel 15847
POLITIE telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND. ongevallen tel 023 319191
TAXI: telefoon 12600
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel 17641
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b g g 023-320899 of
320464 Spreekuur op werkdagen van
9 00 tot 10 00 uur, maandagavond
van 7 00 tot 8 00 uur Verdei volgens
afspraak Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp tel
17373 Op alle werkdagen van 10 30
tot 12 30 uur Schriftelijk postbus
100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL- Gemeenschapshuls
Louis Davidsstraat Eerste en derde
woensdag van de maand van 17 30
tot 18 30 uur

KERK
DIENSTEN

WEEKEND: 15-16 december 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10 00 uur ds J A van Leeu
wen
GEREFORMEERDE KERK,
Julianawcg 15
Zondag 10 00 uur dr M E Brinkman
Thema „Hoogmoed komt voor de
val" Kmdernevendienst en crèche
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag mevi drs A A m 't Veld
Haarlem, dinsdag 17 30 uui oecu
memsche gebedsdienst
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19 00 uur E V met 01 gel/sa
menzang Zondag 08 45 uui stille vie
ring 10 45 uui hoogmis met St Cae-
ciliakoor Thema Een gezondene
van God getuige van het licht

KERK VAN DE NAZARENER,
Zijhveg 218 te Haarlem
Zondag 09 30 uur zondagsschool bij
belgespreksgi oepen
Zondag 10 30 uui morgendienst ds
J Overdum
Zondag 19 00 uur avonddienst dhi
J Unema
Woensdag 19 30 uui bidstond, 20 30
uur bijbelstudie
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
Maandag om 15 00 uui tel 14878
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem Elswoud zondag 9301130
uui Smedestiaat 37, Haailem
Dinsdag 19 30 21 25 uur idem
Inlichtingen R van Rongen, Van
Raephorstbtraat 36 te Haarlem tel
023-244553

Hond overreden
ZANDVOORT - Een 60 jarige

Zandvoorter. die op woensdag 5 de-
cembei m zijn auto over de Kostver-
loienstiaat reed heeft de hond die
onverwacht de straat oveistak met
kunnen ontwijken Het diei overleef-
de de aanrijding niet Zijn stoffelijk
overschot is door een dierenaits ver
wijdeid

Ware dader gepakt
ZANDVOORT - Een 30-jarige

Zandvoorter die onlangs door de po-
litie werd aangehouden in verband
met een eventueel door hem gepleeg-
de inbraak m het Gemeenschaps-
huis, ontkende bij hoog en bij laag
iets met het misdrijf te maken te heb-
ben, hoewel de sporen naar zijn
schuur leidden Inmiddels heeft de
politie uitgevonden dat de 32-jange
broer de ware schuldige is Deze man
is sinds kort in verzekerde bewaring,
omdat de Amsterdamse politie er in
slaagde de man in de kraag te vatten
Hij heeft bekend de inbraak te heb-
ben gepleegd m samenwerking met
een 16 jarige jongen die nog voort-
vluchtig is maar wiens signalement
bij de politie bekend is De 32 jarige
man ontkende evenwel iets te maken
te hebben met een vorige inbraak,
die op 5 november plaatsvond waar-
bij geluidsapparatuur en geld ver-
dween

BURGERLIJKE

Geboren: Rian, zoon van De
Boer, Theodoor F en Spiereus,
Aagje

Overleden: Koelemij, Adria-
nus W , oud 73 jaar Snelders geb
Haak, Corneha M, oud 86 jaar
Van Dam Maigaretha, oud 47
jaar Lacet Boudewijn Th, oud
77 jaai Hoekstra, Gernt, oud 63
jaar Sieslmg, Siebe H C M , oud
69 jaar Goudnaan geb Von Eu-
gen, Mathilda J , oud 93 jaar Van
Rooij geb Sleeswijk, Paulma M ,
oud 75 jaai

Voetbal
Zondag HBC - Zandvoortmeeuwen
14 30 uur te Heemstede
EHS - TZB 14 30 uur te Haarlem
Zaterdag RCH - Zandvoort'75 14 30
uur te Haarlem

Basketbal
Vrijdag Adams - Lions heren 19 15
uur Apollohal Amsterdam
Zaterdag White Stars - Lions dames
21 30 uur Kennemerhal Haarlem

Zaalhandbal
Zondag ZVM-heren - Berdos 19 30
uur Pellikaanhal Zandvoort

Volleybal
Maandag OVRA 4 - Sportmg OSS 3
dames 19 00 uur Beyneshal Haarlem

Uw adres voor
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE en
ENKELSTUKKEN
ook naar maat

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr 7 -Zandvoort

Tel 02507 - 1 23 27

SCHILDERWERK
AUG. v. d. M IJ E
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Kent u onze voordeelaanbiedingen?
Arbo shag voorfilterhulzen 200gram 11.00
Witte shag, halfzwaar of zwaar 2 60
Witte filtersigaretten 250
Gulden Zes sigaren
50 wilde sprietjes van 16 50 voor 1250
50 senontas, ongem van 20 voor 1650
50 wilde havanna s van 20 50 voor 17.00
50 corona's, ongem van 22 voor 1800
Tevens foto's afdrukken, 9 x 13 065

SIGARENMAGAZIJN J. ÜSSENBERG
Haltestraat 9

Ook verk v Zandv Nieuwsblad + Het Parool

KERSTKRANSJES
bij.

R. v. d. WERFF
Tolweg 6-Tel. 1 5001

SCHOORSTEENVEEGBEDRÜF

Om U ie helpen Nic. de Groot en 2n.
voor

VAKKUNDIG VEGEN
U ontvangt een certificaat

als bewijs
Bel voor een afspraak

(02520)1 58 32
Ook leverancier van huif
brandolie, petroleum en

hout voor uw open haard
Kerkstraat 26 Hillogorn

VERZEKERINGSKANTOOR
A. M.FOLKERS

Gasthuisstraat4-Tel. 1 32 83
Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij

ALBOZ-AEGON-ENNIA
Denk speciaal eens aan een

BRAND/IIMBRAAK-POLIS en een
W.A. PARTICULIER.

Diverse reisverzekeringen, eventueel met
Internationale Automobilistenhulp van de
,,Europeesche", kunnen direct aan u worden
meegegeven, alsook fiets- en bromfiets-

verzekering met bijbehorend plaatje
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wekelijkse
pagina over
auto's
met

• autotest

• nieuwtjes

« technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan

redactie
weekmedia,
postbus 333,
1440 ah
purmerend

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Ford kijkt met vignale TSX-4 in de toekomst
JLJe Italiaanse
automobieltentoonstelling in
Turijn, die in de tweede helft van
november plaats vond, is
dikwijls de plaats waar
extravagante modellen en
„auto's van de toekomst"
worden gepresenteerd.
Zo was er op de expositie van dit jaar
een interessante ontwerpstudie van
Ghia te bewonderen, de Ghia Vignale

TSX-4, geconstrueerd op de
bodemplaat van een Amerikaanse
Ford Tempo sedan. De aandrijving
geschiedt door een dwars voorin
gemonteerde 2,3 liter motor van 88
kW (120 pk). De wagen is uitgerust
met een experimenteel, door Ford
ontwikkeld vierwielaandrijfsysteem,
een vijfversnellingsbak en een
onafhankelijke ophanging van alle
vier brede lichtmetalen wielen.
De elegante, vloeiend gelijnde
carrosserie van de Ghia Vignale

TSX-4 heeft volkomen vlak in de
sponning liggende ruiten en
verzonken waterafvoergoten, die in
de portierafdichtrubbers aan de
binnenzijde van de portieropeningen
zijn ondergebracht. De wagen is
aerodynamisch geperfectioneerd in
Fords nieuwe windtunnel in Keulen
en heeft een
luchtweerstandscoëfficiënt van 0,30.

Vanaf de lage neus met integrale
voorbumper en spoiler,

radiateurluchtinlaat en
gestroomlijnde koplampen loopt de
carrosserie in een vloeiende lijn naar
de afgeronde achterzijde. De
eendelige glazen achterklep is ver
naar voren doorgetrokken in het
dakpaneel en scharniert boven de
rugleuning van de achterbank.

Lederen interieur
Het gehele interieur, met inbegrip
van het dak, het dashboard en de
portierpanelen, is bekleed met
luxueus licht- en donkergrijs leder
met een contrasterende rode bies
voor de stoelen en het dashboard. De
bedieningsknoppen en schakelaars
voor de ruitenwissers,
richtingaanwijzers,
snelheidsregelaar,
alarmknipperlichten, verlichting,
verwarming en air-conditioning zijn
met een vingertop te bedienen,
zonder dat de bestuurder zijn handen
van het eenspakige stuurwiel hoeft te
verwijderen.
Het motorvermogen is relatief laag
maar dankzij de gunstige
aërodynamica en de uitgebreide
toepassing van lichtgewicht
materialen levert de Ghia Vignale
TSX-4 bij een zuinig verbruik toch
uitstekende prestaties.
Commentaar van Filippo Sapino,
directeur van de Ghia studio's bij de
introductie van dit ontwerp: „We
hebben getracht een luxueuze en
sportieve gezinswagen te creëren met
alle functionele eigenschappen van
een stationwagen. Hoewel er geen

'EE

De glazen achterklep geeft de Vigna Ie een heel eigen gezicht.

concrete plannen bestaan om deze van het concept verder zullen worde
wagen in produktie te brengen, ontwikkeld voor de toepassing in
hopen we dat bepaalde elementen toekomstige Ford auto's".

De Ford Ghia Vignale TSX-4, een ont-
werp voor de toekomst, zoals dat op
de automobieltentoonstelling te Tu-
rijn te bewonderen was.

Mitsubishi geeft twee jaar
garantie op gebruikte auto
JL wee jaar garantie op

gebruikte Mitsubishi
personenauto's met een
oorspronkelijke nieuwwaarde
van maximaal 35.000 gulden, dat
is de aantrekkelijke zekerheid
die door Mitsubishi-importeur
Hart Nibbrig & Greeve BV wordt
geboden aan kopers van een
tweedehands wagen, niet ouder
dan vijfjaar.
In samenwerking met de
verzekeringsmaatschappij
Unigarant in Hoogeveen is deze
nieuwe verzekering op mechanische
schade tot stand gekomen, waarbij
tot een bedrag van 50 procent van de
aanschafprijs (met een maximum

van ƒ 10.000.-) mechanische schade
wordt vergoed. Het eigen risico per
geval bedraagt slechts 75 gulden.
De gebruikte Mitsubishi's, die
vanzelfsprekend worden geleverd
met drie maanden Bovag-garantie,
dienen de voorgeschreven normale
onderhoudsbeurten te krijgen bij de
Mitsubishi-dealer. Deze beurten voor
deze garantie-verzekering zijn
opgenomen in de verkoopprijs.
Dekking wordt gegeven op schade of
niet-normale slijtage aan de motor,
handgeschakelde of automatische
transmissie, aandrijving,
stuurinrichting, wielophanging,
remmen en elektrische installatie.

Gebruikte Mitsubishi's met een aan-
trekkelijk garantiesysteem op me-
chanische schade.
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VIJFDE WINST VOOR JAN VAN DER MAREL

Opel-team wint NK-rally

In de rallye Köln-Ahrweiler in het
Duitse.Eifelgebied is de beslissing
gevallen over het open Nederlandse
rallykampioenschap. Dit
kampioenschap ging naar het Opel-
team Jan van der Marel-Anja Beltzer.
Voor Van der Marel betekent dit de
vijfde titel, navigatrice Anja Beltzer
is de eerste vrouw die zich

Het kampioensduo bij hun Opel Man-!
ta 400.

Nederlands rally-kampioen mag i
noemen.

Anja heeft kennelijk talent van
haarvader, Jan Lieuwma geërfd, di(
destijds, in de jaren van de specifiek
kaartleesritten, ook tot de „cracks"
onder de navigatoren behoorde.
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-AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Troelstrastraat 62/3

Rijksgediplomeerd

Theorieles met de nieuwste
CBR-examendia's

Motor - schakel - automaat -
vrachtwagen

Voor afspraken bellen tussen 18.15 en
18.45 uur van maandag t/m vrijdag.
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87

Zandvoorts Autoverhuur
G. van Engelen

LUXEBESTELAUTO'S
PERSONENBUSSEN

Mr. Troelstrastraat 62/3 - 2042 BT Zandvoort
Tel. 02507 -1 94 53, b.g.g. 1 38 87.

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering: tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomiquc

„Queenie"
«HAUTE CUISINE»

in hel centrum van Zandvoort
WILDSPECIALITEITEN

Primeurs ' Nouveautés * Delicatessen
Zaken- of familicdiners vanaf 30 personen.

Eveniueel besloten.

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort
Beide kerstdagen geopend.

KERSTMENU af 87.50p.p.

Silhouettes
voor

MAAT-enVERANDERWERK
NAAI en PATROONLESSEN

NEUE MODE PATRONEN
tot maat 50

VANAF 27 DECEMBER
WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

Veranderwerk vóór die tijd
kan nog worden aangenomen.

KARIN VAN DAM
INAVAN DAM-VOSSEN

Louis Davidsstraat 1 - Tel. 1 85 99
's Maandags gesloten

,2009

ALS U NU DE EXCLUSIEVE PEUGEOT 305 SELECT KOOPT.
De Peugeot 305 Select. Voor automobilisten die
wensen te rijden in zeer grote stijl. In principe is
hij gelijk aan één van de toppers van ue 305-serie,
de complete Peugeot 305 GR. En heeft hij dus
alles wat autorijden tot zo'n waar genoegen kan
maken. Maar hij heeft nog meer. Véél meer zelfs.

»De sportieve 1580 cm3 motor, uiterst fel,
goed voor liefst 94 DIN pk

•Soepele, zuinige 5-versnellingsbak.
•Schitterende vernismetaallak. In markant
Rouge Plaisir of voornaam Gris Winchester.

• Plafondconsole met kaartleeslampje.

• Elektronische toerenteller.
• Het exclusieve stuurwiel van de snelle 305 GTX.
• Getint glas rondom.
• Extra brede 165/70 banden, met extra

brede velgen.
•Bijzondere type-aanduiding: Select.

Kortom: de Peugeot 305 Select is een automobiel
om te hebben. Geen wonder dat z'n eigenlijke
prijs 26.500 gulden zou moeten zijn. Maar rappe
beslissers rekenen wij niet meer dan f 23.995,-.
In heel Nederland zijn dat er precies 200.
Dus wanneer komt u kennismaken?

Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten f 370,-. Wijzigingen voorbehouden. Elke Peugeot- en Talbot-
personenauto heeft 6 jaar garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit. Wij informeren u
graag over de voorwaarden. Vraagt u ook eens naar de mogelijkheden van financiering of leasing.

Zandvoort Autobedrijf Versteege B.V., Pakveldstraat 21, tel.: 02507-12345.

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG
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KERSTMIS
1984

Ga gezellig uit eten in

Dirck Dirckz
HILLEGOM

Beide kerstdagen serveren
wij om 14.30 uur

FAMILIE
KERSTLUNCH

(4-gangen)

f47.50 P.P.
-en-

voor de kinderen tot
12 jaar is er een speciaal

KINDERMENU
...f27.50P.p.

Programma:
13.00 uur ontvangst; voor

de ouders met kopje koffie
en kerstkrans én gratis

toegang tot de KERST-
FLORA - tentoonstelling.
Voor de kinderen is er een

voorstelling van
MARION WARDENAAR'S

KINDERTHEATER
met een glaasje limonade

tijdens de pauze.

DE KERSTMAN
iserôôk en hij deelt

SURPRISES uit aan de
kinderen.

Vanaf 19.00 uur serveren
wij in ons feestelijk

versierde restaurant een

(5- gangen)

KERSTDINER
. ...f52.50P.P.
met muzikale omlijsting
door organist/pianist.

Houdt u van een dansje
dan kunt u vanaf 18.30
uur deelnemen aan het

GALA
KERSTDINER

DANSANT
(6-gangen)

met optreden van
DONNA LYNTON en
Kwartet JERRY JOX

...f69.50
of-

P.P.

U zit aan aan het

BUFFET
DANSANT

m onze feestelijke Luna-
zaal waar allerlei lekkers
(warm én koud) voor u

staat uitgestald.

...f 57.50 PP.

Voor informatie
telefoon 02520 - 15347

Elk jaar opnieuw is er veel
belangstelling vbor onze
kerstmenu's, reserveer
daarom tijdig, het zou

jammer zijn als wij
u moeten teleurstellen.

Dinck Dirckz
Vosselaan 15, HILLEGOM

(langs de snelweg Haarlem •
Hillegom).

, ,RECRE AT1ËPRO JECT
WAANZIN"

Afsluiting B.m.van Alphenstraat
betekent afsluiting van levensader

De heer H.P Bomert uit de Staringstraat in Zandvoort. „IkT>en dan wel geen echte Zandvoorter, maar ik woon hier al dertig jaar en
ik kan niet toezien dat Zandvoort met het nieuwe plan de genadeslag wordt toegebracht".
Foto Berlott.

Komend weekeind in De Krocht

Grootse poppen tentoonstel I in g
ZANDVOORT - Op zondag 16

december organiseert de Eerste
Nederlandse Club Allerlei Pop-
pen verzamelaars, van 10.00 tot
17.00 uur een uitgebreide poppe-
nexpositie in het gebouw „De
Krocht", Grote Krocht 41, Zand-
voort.

Poppenmaaksters uit alle delen
van Nederland demonstreren hier
doorlopend de hele dag, het maken
van poppen. Hoe maak je zo'n pop en
wat voor materiaal gebruik je er-
voor? Hoe doe je zo iets en kun je het
ook zelfleren? Op al deze vragen ge-
ven de poppenmaaksters zelf ant-
woord en laten aan de hand van wel
honderden poppen zien, hoe leuk het
is zelf creatief bezig te zijn.

Er zullen poppenmaaksters aanwe-
zig zijn, die heel bekend zijn van ra-
dio en televisie zoals: Niesje Wolters
van Bemmel. Uit de regio zijn er de
bekende poppenmaaksters: Yvonne
de Kort uit Bennebroek, Thea van 't
Hof uit Zandvoort, Irene Stijnman
uit Haarlem en Ria Driessen uit
Heemstede, Ellen van 't Hof uit Am-
sterdam.

Verder komen Bep Blenderman uit
Amstelveen, Riet Flatje uit Amster-
dam, Froukje Ensing uit Zuidlaren
(Gr.), Christine Koppers uit Wijchen,
Jolly Reitsma uit Niiverdal, om er en-

kelen te noemen. Ook zal er een echte
poppendokter aanwezig zijn: Wim
Janssen uit Deventer, die zal laten
zien hoe in een antieke pop waarvan
de ogen een heel typisch slaapme-
chaniek hebben, de zogenaamde
brug, weer worden gerepareerd en
hoe vakkundig zoiets moet gebeuren.

De materialen die de poppenmaak-
sters gebruiken voor hun poppen,
waaraan ze gemiddeld toch 60 a 80
uur werken, zijn: houtpulp, zeemleer,
hardwordende klei, tricot, porselei-
naarde, maar ook waardeloze mate-
rialen als een oude nylon kous of oud
T-shirt. Het resultaat is verbluffend!

Veel poppenmaaksters hebben een
boek uitgegeven over het maken van
poppen die uitvoerig beschrijven het
„hoe en waarom". Verder zijn er op
de expositie hoedjes, schoentjes,
kantjes, bandjes en oude en antieke
stofjes, poppenpatroontjes (kleding
naar modellen van rond 1900) en ver-
der alles wat ook maar iets met pop-
pen te maken heeft.

Anneke Bos, zelf schrijfster van di-
verse poppenboeken over antieke en
replica antieke poppen, zal aanwezig
zijn om oude of antieke poppen te ta-
xeren. Dus heeft men nog een pop op
zolder, vraag of deze nog waarde
heeft.

Replica's

Werkstuk van Hanneke Nijssen

Buiten de prachtige stands van
handgemaakte poppen, zijn er de
prachtige replica antieke poppen, re-
plica's waarvan het porseleinen
hoofd wordt gegoten in mallen van
ruim honderd jaar geleden. Dus
waarvan een echte antieke pop een
mal is gemaakt, de moedermal, en
waarvan dan dochtermallen zijn ge-
goten die rechtstreeks uit Amerika of
Duitsland komen.

Deze poppen, waar men cursussen
'in kan volgen, zijn bijna niet van de
echte antieke poppen te onderschei-
den en moeten dan ook altijd door de
cursist met eigen initialen worden ge-
signeerd om vervalsingen te voorko-
men. Op de expositie is een wedstrijd
verbonden waaraan iedereen gratis
mag deelnemen onder het motto:
Wat is de echte antieke pop? Op de
stand van Lina Vlegaard zal één an-
tieke pop worden geëxposeerd tus-
sen de replica antieke poppen. Alle
poppen worden genummerd en dege-
ne die aan het eind van de expositie
het goede nummer heeft geraden kan
in aanmerking komen voor één van
de mooie prijzen.

Menigeen zal het niet ontgaan
zijn dat de laatste weken de wind .
een opvallend grote voorkeur
heeft vertond voor de zuidhoek.
Het behoeft dan ook geenszins
verbazing te wekken dat de herfst
dit jaar in De Bilt, geheel vorstvrij
is verlopen, iets wat eerder alleen
in 1970 is voorgekomen.

In de nachten van de eerste de-
cade (tien dagen) van december,
waarin het soms al duchtig kan
vriezen, is de kou in hoofdzaak be-
perkt gebleven tot wat grond-
vorst. Pas in de nacht van vrijdag
op zaterdag jl. kwam het voor het
eerst in dit seizoen op normale
waarnemingshoogte van ander-
halve meter tot vorst (-1,2 gr. C).
Ter vergelijking: vorig jaar werd
hier de eerste nachtvorst al op 30
oktober waargenomen. Zowel de
minimum- als de maximumtem-
peratuur ligt deze maand tot dus-
rer ook al weer twee graden bo-
ren de normale waarden.

Als weekendtemperaturen wer-
ien in Zandvoort geboekt: 6 gr.
jp zaterdag en 10 gr. C op - de bui-
,en verwachting fraaie - zondag.
Dp maandag jl. deed de tempera-
,uur er nog een schepje bovenop:
10.2 gr. C.

Als oorzaak van het voortdu-
'end veel te zachte weer voor de
ijd van het jaar wordt be-
:chouwd de persistentie van de
iogeheten anticyclonale meridio-
lale circulatie boven West-Euro-
>a, een luchtdrukverdeling, waar-
nede het weersverloop nauw sa-
nenhangt en iedere keer weer de
iciging heeft in hetzelfde patroon
erug te vervallen.
Het grote belang van zo'n circu-

atietype is behalve in het feit dat
e het weer in een groot gebied be-
iaalt, gelegen in de tijd geduren-
e welke ze zich weet te handha-
en. Terwijl een depressie vaak
iet langer dan een dag haar di-

recte invloed in een klein gebied
als Nederland doet gevoelen, be-
heersen de circulatietypen, be-
houdens enkele korte onderbre-
kingen, het weerbeeld vaak we-
ken, ja zelfs soms wel enige maan-
den achtereen. Men noemt een
circulatietype, waarbij een min of
meer stationair hogedrukgebied
ergens tussen 50 en 70 gr. N.Br.
ligt ook wel blokkade. Deze naam
hangt samen met het feit dat door
het hogedrukgebied de normaal
voorkomende westelijke luchtcir-
culatie op onze breedte geheel
wordt onderbroken, geblokkeerd.
Het circulatietype wordt dus be-
paald door de ligging van het stu-
rende hogedrukgebied: anticyclo-
naal.

Al vanaf eind oktober zien wij
boven Oost-Europa herhaaldelijk
sterk ontwikkelde hogedrukge-
bieden, terwijl boven het Oostat-
lantiche en Westeuropese gebied
zich een actief lagedrukgebied op-
houdt. Hiertussen staat boven
ons gebied een vrijwel niet afla-
tende zachte zuidelijke luchtstro-
ming, gericht dus van zuid naar
noord: meridionaal. Zij reikt af en
toe helemaal van Noord-Afrika
tot in Noord-Scandinavië.

De frontale zone op de Atlanti-
sche Oceaan loopt ten noorden
van de Azoren in de richting van
de Westeuropese kust en buigt
hiervandaan naar het noorden. In
West- en Zuid-Europa komen
soms uitgestrekte neerslaggebie-
den voor, met name zijn storings-
gebieden actief in Groot-Brittan-
nieFrankrijk en Spanje. Daaren-
tegen zijn er in het westelijk deel
van Midden-Europa hoofdzake-
lijk wolken aanwezig, terwijl het
in de rest van Europa overwegend
helder en droog weer is. In Mid-
den-Europa treedt zo nu en dan
ochtendmist op, die overdag
hardnekking kan zijn en de tem-

peratuur onder het vriespunt
houdt. Langs de noordelijke hel-
lingen van de Alpen is vaak de in-
vloed van de föhn merkbaar, die
het gevaar van naar beneden
schuivende sneeuwmassa's met
zich meebrengt. Bij zo'n situatie
kan het tot op 2000 meter hoogte
dooien. In Oost-Europa, met na-
me dan in Europees Rusland,
komt strenge (stralings)vorst
voor.

Zo'n zuidcirculatie manifes-
teert zich ook in de hogere ni-
veaus en is zo nu en dan zeer
krachtig. Depressies die langs
eerder genoemde frontale zone
noordwaarts trekken kunne'n nog
wel eens voor een verrassing zor-
gen, dan doelen we op zand, af-
komstig uit de Afrikaanse Saha-
rawoestijn, die met de regen naar
beneden komt. De „Sahararegen"
is zelfs op een paar dagen in no-
vember ergens in Nederland
waargenomen. Het zand is tijdens
een grote zandstorm in de atmo-
sfeer terechtgekomen. Daarna is
het in de sterke zuidelijke boven-
stroom via Frankrijk en België in
onze richting getransporteerd. De
zandkorrels zijn vooral goed
zichtbaar op auto's wanneer het
droog is geworden.

Wij hebben sterk de indruk dat
dit circulatietype zeker in de eer-
ste helft van de winter de dienst
zal gaan uitmaken.

Daarnaast is het zo dat op alle
vier vorstvrije novembermaan-
den in het verleden, t.w. in 1877,
1938, 1951 en 1970, een normale
tot veel te zachte winter volgde.
In laatstgenoemd jaar stonden
tot vlak voor oudjaar veel strui-
ken in bloei. Die winter van 1970-
71 gaf twee korte vorstperioden in
januari te zien. De vorst was kort
maar hevig (Leeuwarden: -15,5 gr.
C) en zij was sneller dan de weers-

Handgemaakte pop van Niesje Wolters-
Van Bemmel.

ZANDVOORT - De nieuwe
plannen om bij realisering van
het recreatieproject Duinpark,
waarin opgenomen het water-
zonparadijs, de Burgemeester
van Alphenstraat voor door-
gaand verkeer te sluiten, ont-
moeten in de ogen van de heer
H.P. Bomert geen genade.

„Dat is de levensader van
Zandvoort, een verkeerstech-
nisch onmisbare aan- en afvoer-
weg die zich voldoende heeft be-
wezen. Deze weg sluit aan op de
Parallelweg en de Dr. Mezger-
straat en is pas achtentwintig
jaar geleden aangelegd. Hij
vormt een onderdeel van de zo-
genoemde halve rondweg rond
Zandvoort (wanneer men komt
van de Zeeweg, Boulevard Bar-
naart, Burgemeester van Al-
phenstraat, Thorbeckestraat,
Hogeweg, Dr. Gerkestraat naar
de Zandvoortselaan of omge-
keerd)", en deze afsluiten is zon-
der meer waanzin".

Dit schrijft deze inwoner van de ge-
meente, die sinds 1956 in Zandvoort
woont, en het plan met groeiende on-
gerustheid heeft bestudeerd.

Verbijsterend
Door de heer Bomert wordt het

nieuwe plan „verbijsterend" ge-
noemd. Het plan kenmerkt zich door
de vele veranderingen, verplaatsin-
gen en afbreken van projecten die
vrij recent tot stand zijn gekomen",
zegt hij verontwaardigd. Hierbij
wordt door hem gedoeld op het bui-
tenbad met duiktoren bij het zwem-
bad De Duinpan, dat net haar tweede
lustrum heeft gevierd, de sporthal De
Pellikaan die er twaalf-en-een-half
jaar staat, om dan nog maar niet te
spreken van caravanterrein De Zee-
reep, waar toch ook de laatste jaren
nog geld in is geïnvesteerd.

Volgens de heer Bomert heeft de
Burgemeester van Alphenstraat een
niet te onderschatten functie in het
tperistenverkeer, en ziet hij de afslui-
ting daar van het omliggende woon-
gebied rond de voormalige Karel
Doorman/Dr. Mezgerstraat aan te
merken als „rustig woongebied" dan
ook in het geheel niet zitten.

Vondellaan
Dat de Vondellaan in de toekomst

als rondweg gebruikt kan worden is
volgens de heer Bomert regelrechte
„waanzin". ,,De Vondellaan is een
flessenhals die bij elke race van bete-
kening die op het circuit wordt ge-
houden volledig is versperd. Soms
wordt deze weg zelfs afgesloten. Wan-
neer deze weg in de toekomst ge-
bruikt moet worden voor het door-
gaande verkeer, dan voorzie ik juist
op hoogtijdagen onoverkomenlijke
problemen. Niet alleen door al dan
niet foutparkeerders, maar ook om-
dat deze weg langs het nieuwe recrea-
tieproject loopt. Ik neem niet aan dat
je een vakantiebungalow huurt om
uit te kijken op een warme zomerdag
op een snelverkeersweg, want dat
zou het moeten worden, die volstaat
met ronkende motoren. Want filevor-
ming is niet ondenkbaar, gezien de
nauwe aansluiting op de Boulevard
Barnaart" zegt hij.

In zijn ogen betekent dit dat er
geen verbetering komt in het aan- en
afvoerprobleem van Zandvoort in de
zomermaanden, doch slechts een ver-
slechtering hetgeen betekent dat de
klok wordt teruggezet in plaats van
vooruit.

„Er is altijd gepleit voor een derde
toegangsweg naar Zandvoort. Die
lijkt er planalogisch niet in te zitten,
doch ik ben van mening dat wij er al-
les aan moeten doen om de twee be-
staande toe-afvoerwegen te behou-
den en de capaciteit hiervan te ver-
groten" zegt hij.

Afbraak op grote schaal
Het gehele project kenmerkt zich

door „afbraak op grote schaal", wat
er voor in de plaats komt is een wa-
ter- en zonparadijs met alles erop en
eraan. Tennistrainingskampen, ten-
nisbanen, bungalows, zwembaden
enz. een afbraak die niet opweegt te-
gen de geneugten die het nieuwe pro-
ject Zandvoort zal moeten brengen.
Zo luidt de mening van de heer Bo-
mert.

Bovendien is hij bevreesd dat op-
nieuween „Hordo-affaire" het levens-
licht zal aanschouwen. „Het is na-
tuurlijk wel vriendelijk dat een pro-
jectontwikkelaar met deze fraaie
plannen komt op basis van no cure-
no pay", maar waar vindt de project-

ontwikkelaar de man of maatschap-
pij die zeventig miljoen investeert in
dit project?" zo vraagt hij het college
in zijn brief.

Het plan getuigt volgens hem niet
van werkelijkheidszin „Ik vraag mij
af, geachte raad, hebben u en uw bur-
gemeester nog niet voldoende leer-
geld betaald na de affaire Hordo om
zich nu opnieuw te laten inpakken en
Zandvoort in een avontuur te stor-
ten", aldus het schrijven.

Haalbaar en betaalbaar
Door de heer Bomert wordt geadvi-

seerd nog eens het Pierplan uit de
zestiger jaren uit de bureaulade te
halen. Dat was m zijn ogen wel een
presentatief plan. Dat er iets moet
gebeuren met het braakliggende ter-
rein aan de Van Lennepweg, deze me-
ning deelt hij met het college en de
raad maar dit plan, zoals het nu is
gepresenteerd, is hiervoor geen op-
lossing.

Door hem wordt aan de raad en het
college het advies gegeven dat alles
wat de laatste jaren met moeite is op-
gebouwd, niet zondermeer te vernie-
tigen, maar een functie te geven in
het geheel. In zijn ogen moet verme-
den worden wat schadelijk is, afge-
wogen worden wat haalbaar en be-
taalbaar is en is er behoefte aan een
plan dat Zandvoort werkelijk ten
goede zal komen.

Omdat het gehele recreatieproject
nog alle stadia van besluitvorming
moet doorlopen, is de reactie van de
heer Bomert misschien wat te voor-
barig.

Immers eerst zal in het najaar van
1985 nader worden vastgesteld of er
projectontwikkelaars zijn die er geld
in willen steken. Daarna komt dan
nog de lange weg van het maken van
bestemmingsplannen die tervisie zul-
len worden gelegd. Een bezwaar-
schrift kan dan door hem worden in-
gediend.

„Wanneer het zover is, zal ik dit ze-
ker doen" is de heer Bomert van me-
ning. „Maar ik dacht er juist aan te
doen het college vroegtijdig te waar-
schuwen tegen de onzaligheden die
het plan kenmerken. Beter ten halve
gekeerd dan ten hele gedwaald, daar-
om heb ik deze brief aan het college
verzonden".

MARGREET ATES

PROVINCIAAL RAPPORT STELT:

Luchthaven blijft bron van
inkomsten en werkgelegenheid

SCHIPHOL - De luchthaven
Schiphol is van uitzonderlijke
betekenis voor de randstad. Dat
blijkt uit het provinciale rapport
„De economische betekenis van
Schiphol", een rapport dat van-
morgen is gepresenteerd. In dat
rapport worden de uitstralingsef-
fekten van de luchthaven behan-
deld. Uit de verschillende analy-
ses is gebleken dat de leveranties
aan de bedrijven op de luchtha-
ven in sterke mate aan het ge-
bied om de luchthaven ten goede
komen. In het gebied met een
straal van dertig kilometer om
Schiphol is zestig procent van de
bedrijven gevestigd die deze le-

veranties verzorgen. Daarvan
komt ongeveer driekwart in de
regio Amsterdam terecht. Deze
regio profiteert trouwens duide-
lijk het meest van de positieve
impulsen van Schiphol. In dit ge-
bied is ongeveer tien procent van
het Nederlandse bedrijfsleven
gevestigd. Wanneer alle bestu-
deerde luchtvaartaktiviteiten bij
elkaar worden genomen, dan kan
worden geconstateerd dat pnge-
veer de helft van de uitstraling in
de regio Amsterdam terecht
komt. Daarna volgt uiteraard de
regio Hoofddorp en pas daarna
steden als Rotterdam en Den
Haag.

Er zijn voor Schiphol heel wat posi-
tieve ontwikkelingen te verwachten,
zo constateert het rapport. Deze con-
clusie kreeg vorige week vrijdag een
bevestiging, toen minister N. Smit-
Kroes terugkeerde uit de Verenigde
Staten. Zij vertelde op de luchthaven
dat Nederland er heel wat Arneri-
kaanse bedrijven bijkrijgt. Bedrijven
die zich willen vestigen op of in de
nabijheid van Schiphol. Zeker zes
Amerikaanse bedrijven zullen zich
volgend jaar in Nederland vestigen.

Vier daarvan willen op of rond de
luchthaven komen. Twaalf andere
bedrijven hebben belangstelling ge-
toond voor Nederland. De meesten
willen zich vestigen in de regio rond
Schiphol.

Weinig kans op strenge winter
verwachting aangaf weer verdwe-
nen.

Nee, een echte winterse uithaal
zit er vooreerst niet in. Wel maakt
met name Noordoost Nederland
zo nu en dan kans op lichte, wei-
licht matige vorst, wanneer de
koude Oosteuropese lucht tijde-
lijk wat naar het westen kan op-
schuiven, Maar of dit voldoende
zal zijn om op korte termijn al
schaatsers op natuurijs te krijgen
valt te betwijfelen. Ook een witte
Kerst, een ideaal van vooral de ro-
mantici onder ons, lijkt dit jaar
(weer) niet bereikbaar.

„December veranderlijk en
zacht,

geeft een winter waar men om
lacht".

Temperatuurnormalen periode
12-19 december:

maximum (overdag): 5 gr. C.
minimum ('s nachts): l gr. C.

Jazz in de Manege
ZANDVOORT - De groep die op

zondag 16 december de jazzmiddag
verzorgt in de Bar-Bistro „De Mane-
ge", heet de „Jazz-Amis". De groep
staat onder leiding van de gitarist
Rudi Contini. Contini genoot spe-
ciaal veel bekendheid toen hij deel
uitmaakte van de jazzformaties de
„Jay Jays" en het „Holland Kwar-
tet". De solist van deze middag is de
clarinettist-saxofonist Willem Kreu-
ger, alias Billy „B" Jacket, de leider
van de „Midge Town Jazz Band". De
jazzmiddag begint rond 15.00 uur.

Vrijwilfige Hulpverlening

*^ 17373

Boek over leven
bisschop
Zwartkruis

HAARLEM - Onlangs is aan de
Noordhollandse gedeputeerde voor
Culturele Zaken, de heer M.J. Haks,
het eerste exemplaar aangeboden
van het zojuist verschenen boek over
het leven van bisschop Zwartkruis.
Het boek heet „En hij bouwde een
brug..." en is geschreven door de
eenenzeventigjarige pastoor Bertus
Voets, archivaris van het bisdom
Haarlem. Pastoor Voets beschrijft in
het boek niet alleen het leven van
bisschop Zwartkruis in de periode
dat hij bisschop van Haarlem was,
maar geeft ook een beeld van acht-
tien jaar kerkgeschiedenis van
Noord-Holland. Volgens de auteur
heeft de bisschop in de jaren van zijn
bestuur de katholieke kerk uit zijn
isolement gehaald en maakte hij
daarmee iedereen in de provincie, ge-
lovig of niet, vertrouwd met zijn per-
soon. Uit het voorwoord: „Zijn daden
mogen misschien niet zo eclatant zijn
als van zijn voorgangers, hij is voor
de provincie van grote waarde. Niet
alleen omdat hij probeerde een brug
te bouwen voor de katholieken die
uit elkaar dreigden te vallen, maar
ook voor alle Noordhollanders, die hij
van alle mogelijke richtingen en
overtuigingen samenbracht om een
vreedzame samenleving op te bou-
wen". De uitgave van het boek, waar-
aan pastoor Voets drie jaar gewerkt
heeft, is mogelijk gemaakt door sub-
sidies uit het Provinciale Anjerfonds
en het Baron de Vos van Steenwijk-
fonds. Het boek kost ƒ 10.95 en is al-
leen verkrijgbaar bij boekhandel
Coebergh in Haarlem (Gedempte Ou-
de Gracht), boekhandel Kuhne in
Alkmaar en Den Helder en Elseviers
Boekhandel in Amsterdam.

l

Inbraak op circuit
ZANDVOORT - In een horeca-on-

derneming op het circuit is op maan-
dag 3 december ingebroken. Uit het
gebouw verdwenen diverse goederen,
waaronder flessen sterke drank, ge-
reedschap en koolzuurflessen. De to-
tale waarde van de gestolen goederen
wordt geschat op ongeveer ƒ 18.000.-.

Bedrijfsterrein
Dat betekent wel dat het vrachta-

reaal op Schiphol moet worden uitge-
breid. Nu zijn daar wel plannen voor,
maar voorlopig is dat nog onmoge-
lijk. De luchtvaarthaven Schiphol wil
namelijk het in aanbouw zijnde are-
aal-zuid uitbreiden. De gemeente
heeft die uitbreiding al goedgekeurd
in een bestemmingsplan, maar voor-
lopig ligt de provincie nog dwars
doordat zij het laatste stuk van die
uitbreiding niet toestaat. Minister
Smit-Kroes vertelde vrijdag dat zij
zich sterk zal maken om ook dat laat-
ste stukje van de luchthaven, dat nog
als bedrijfsterrein kan worden be-
stemd. ook als zodanig in te richten.

Bovendien wordt de provincie nu
geconfronteerd met een eigen rap-
port waarin wordt gezegd dat door de
diverse overheden een stimulerend
beleid moet worden gevoerd. Het
gaat daarbij in eerste instantie niet
om uitbreiding van de capaciteit als
zodanig. Bij de thans bestaande
groeiprognoses voor vracht en passa-
giers lijkt de capaciteit ook voor de
verdere toekomst geen probleem,
mits de realiseringsmogelijkheden
voor accommodaties worden benut.
Er behoeft dan zeker niet aan een
tweede nationale luchthaven te wor-
den gedacht.

Voor wat betreft de vrachtverwer-
king kan worden opgemerkt dat de
uitbreiding van de opslag- en distri-
butiefunktie op of bij de luchthaven
de internationale positie van de regio
aanzienlijk versterkt. De reservering
van ruimte daarvoor is van wezenlijk
belang; dat kan onder andere op de
luchthaven zelf, maar ook bij Hoofd-
dorp. Andere funkties, zoals entre-
pot-faciliteiten, kunnen ook verder
weg worden gelokaliseerd, zoals in
het westelijk havengebied van Am-
sterdam.

de regio. Het is een bron die een posi-
tieve rol zal kunnen blijven spelen,
indien dit geheel de ruimte krijgt. Er
zijn niet veel economische sectoren,
waarvan dat met zoveel zekerheid te
zeggen valt, aldus het rapport. Het
rapport constateert dat de voorheen
zo krachtig geachte motor van het
haven/petrochemisch complex Rijn-
mond stagneert. Daarom moet de
economische motorfunktie van het
Schipholcomplex met zorg worden
ontwikkeld. Dat houdt onder meer in
dat investering voor de verbetering
van de wegen en faciliteiten voor ves-
tiging van bedrijven op en rond de
luchthaven vanuit de nationaal stu-
wende funktie moeten worden bevor-
derd, aldus het rapport.

Het aantal mensen, dat voor het
werk direkt afhankelijk is van de be-
drijvigheid op de luchthaven is bere-
kend op 4536 arbeidsplaatsen. Bijna
zeventig procent daarvan werkt bin-
nen een straal van dertig kilometer
van de luchthaven. De dienstverle-
nende sector heeft met ruim twaalf-
honderd arbeidsplaatsen het groot-
ste aandeel. De noodzaak van veel
dienstverlenende bedrijven om dicht
bij de luchthaven gevestigd te zijn
blijkt uit het feit dat ruim driekwart
van de afhankelijke werkgelegenheid
in deze sector binnen een straal van
dertig kilometer van de luchthaven
afkomstig is.

Grillig

Wegen
Het rapport pleit voor een herzie-

ning van het wegenstelsel rond de
luchthaven. „De tunnel bij Schiphol,
alsook het aansluitende wegennet,
zijn duidelijk onvoldoende. Het is een
snel toenemende oorzaak voor con-
gestie en ongelukken", zo wordt ge-
steld. De aansluiting op het landelij-
ke spoorwegnet zal slechts een deel
van deze problemen oplossen.

Voor de komende tientallen jaren
is de luchthaven en de daaraan ver-
bonden bedrijvigheid een bron van
inkomens en werkgelegenheid voor

Hoewel de ontwikkeling van het
luchtvrachtvervoer een grillig ver-
loop heeft zijn de toekomstverwach-
tingen wat de verdere groei betreft
hoog gespannen.

Dit wordt bevestigd door een
voortgaande penetratie van het
luchtvrachtvervoer in het internatio-
nale goederenvervoer van en naar
Nederland. Het accent ligt hierbij op
de uitgaande vracht, met name bloe-
men, planten, machines en levens-
middelen.

Ongeveer de helft van de Neder-
landse bedrijven is gevestigd in de
randstadprovincies. In dit deel van
het land zit circa 75 procent van de
bedrijven die met luchtvracht te ma-
ken heeft. In het algemeen kan wor-
den gesteld dat naarmate de afstand
tot Schiphol afneemt, het deel van de
bedrijven dat luchtvracht verzendt of
ontvangt groter wordt. Het blijkt dat
door het Nederlandse bedrijfsleven
slechts in beperkte mate gebruik
wordt gemaakt van andere luchtha-
vens. De bedrijven die gebruik ma-
ken van met name Zestienhoven,
Brussel en Parijs zijn rond Rotter-
dam of in het zuiden van het land ge-
vestigd.

Het indirekte belang van Schiphol
voor de regio kan op grond van de
enquêteresultaten niet direkt in geld
worden uitgedrukt en slechts in be-
perkte mate in arbeidsplaatsen. Wel
is komen vast te staan dat zeer veel
bedrijven op of in de nabijheid van de
luchthaven willen zitten. Daaronder
bevinden zich vele kleine en middel-
grote bedrijven. Voor met name de
groothandel is de nabijheid van
Schiphol van vaak overwegende be-
tekenis. Maar ook voor andere secto-
ren van het bedrijfsleven blijkt dat de
aanwezigheid en nabijheid van de-
goed geoutilleerde luchthaven mede
bepalend is voor hun bedrijfsvoering.
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'nma wonen!
Uitstekende ligging! 2- en 3-kamer-

appartementen

Sfrand. Bos. Duinen. AJJes dichtbij!
Premie-A!

GSW-Garantie
Een eigen huis met zekerheid dus!

Slechts 4 bouwlagen met voor
iedereen optimaal komfort.

Zeer gunstige
koopsommen!
2-kamer
appartementen

vanaf f\ 1 5.00O,-
3-kamer
appartementen

vanaf f\ 34.000,-

De Ridder &Strijbis BV
Adriaan Pauwlaan 29, Heemstede. Tel. 023 - 28 85 50.
Openingstijden: maandag t/rr. vrijdag 8.30 tot 12.30 en
13.30 tot 17.30 uur.

's Zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur.

CRO
SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-
TIES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-
CULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Badhoevese/Slotense Courant en Zwanenburgse/Halfwegse
Courant ƒ 0.47 per millimeter.
Sluittijd. dinsdag 17 00 uur.
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter.
Sluittijd. dinsdag 17 00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan:
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8, 1171 EE
Badhoevedorp.

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
• Combinatie 0 -t- Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeer-
der Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De
Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het
Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren
verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsgebied een krant verstuurd, hiervoor wordt
/ 1.00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven- tel 020-562 3004, 020-562.3005 of 020-562 2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan.
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

Oe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing m
dezelfde week Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart

ALMONDEHOEVE - A
tiekboerderij Duizenden
brood-, glaskaston, eethoo
lieii enz zonder tierelantit
nen Eiken, blankgrenen
Spaans, veel klein antiek
Almondeweg 2, Oegst
geest Tel tijden, ook
weekond 10-22 uur. Koop
avond Tel 071-172757
Gratis toez fotodoc

'n Prima regeling!
Afhankelijk van het belastbaar
inkomen een rijksbijdrage van
f 50.000,-plus f 2.000- belasting-
vrij, aflopend tot t 25.000,-.

Lage maandlast!
Bij 100% financiering van een
3-kamerappartement (uitgaande
van de maximum bijdrage) slechts
ca. f 485,-

Energie in de hand
Dankzij eigen meters bent u baas
over uw eigen energieverbruik

Speciaal
hypotheekaanbod
Voor dit projekt kunnen wij
aanbieden:
• een hypotheek op annuïteiten-

basis met maandelijkse betaling
achteraf;

• rente 5 jaar vast slechts 7,5%;
• rente 10 jaar vast slechts 8,0%.

Vooralsnog genieten ingezetenen
van en economisch gebondenen
aan de regio Kennemerland-Zuid
de voorkeur.

Weijers&Van Donselaar
Verkoop B V
Infocentrum Zijlweg, Haarlem. Tel. 023 - 32 37 16.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur.

's Zaterdags van 12.0O tot 16.00 uur.

• WIE wil mij regel-
matig komen helpen
met het verzorgen van
mijn aquaria en vissen?
Voei je hier iets voor?
Kom even bij mij langs.
Nw. Unicum, De Ster-
nen, kam. 59, Zand-
voortselaan 165, Zand-
voort.
• TE KOOP: herenfiets,
tel.02507-1 3745.

Te huur aangeboden voor
beslist niet rokende jonge-
man b b h h KLEIN ZO-
MERHUIS, tel 15413
Te kqop aangeboden mo-
dern WANDMEUBEL, afm
3 x 2 m kleur zwart/wit,
met verlichting Prijs 450 -
, tel 02507-12420.

OLIEBOLLEN
2.50

APPELBOLLEN
50 cent per stuk
Boulevard Barmirt 8-20,

Zindvoort
BloemindMlwmZee

TeL 02507 -143 01
Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en BEHANGWERK

De Boet
Tel 02507-15655, voor
vrijblijvende prijsopgave

* Verstel tui e FIETS ƒ 50 -
dwergkonijn met hol
ƒ 15 -, Wdiidelwag-en ƒ 25

Tel 02507-17481
* Stunt 2e HANDS DA
MESKLEDING van raaa
38 t/m 44 pantalons, rok
ken, blouses, juiken
tiuien, mantels, blazers
enz Bel tel 02507-1347
of 16522
* Kerst en nieuwjaar 1984
Ook voor een scholiere IE
decembei een dure maand
Ik BEZORG VOOR 25 et
uw wenskaart in Zand
voort, Bentveld en Aerden
hout Nadine Tel na 18 00
uur 02507-12011
Y Heeft u zin om te zingen9

„ZAMOR ' kan nog nieuwe
leden gebruiken Wij iep
ledere woensdagavond van
20 00 tot 22 30 uur in ho-
tel Kout in de Zeestraat
Komt u gei ust eens kijken
of meedoen

DUIKTEAM ZAND-
VOORT stait snorkel- en
duikeropleidmg Bel voor
ml 02507-17237

Verloren 9 dee in tel cel
bij het station ADRESSEN-
BOEKJE Ben luei door erg-
gedupeerd ƒ 15 - beloning
bij terugbez Tel 020-
135791

Te koop l electrische
WANDKACIIEL, nieuw
ƒ 100 - en een weinig ge-
oruikte electrische kachel
op wielen ƒ 75 - Tel
13807

Verloren op 6 december
ZILVEREN RING met 3 sa-
fiertjes, aandenken Tel
02507-18445

Charles Keng-en Antiek
verkoopt echte ANTIEKE
MEUBELEN en is gespe-
cialiseerd m klokken in het
betere genre Uw bezoek
loont de moeite Rijks-
straatweg 75, Sassenheim
Tel 02522-14682 Dl t'm
zat 10 00-17 30 uur Do
koopavond

* Verzamelaar biedt OUDE
ANSICHTKAARTEN ter
ruiling aan van geheel
Ned ook van Zandvoort
Tevens kaarten te koop ge-
vraagd. ƒ l - a ƒ 5 - p st
Inl 023-377405

* T k a 5 jaar oude RODE
RACEFIETS, fiarae ± 58
cm. vorig jaar opgeknapt
ƒ375 - Tel 15519

* T k a twee HALOGEEN
SCHIJNWERPERS (113
voor auto ƒ 35 - Tevens z
w grootboeld-tv ƒ 50 -
honderd weck flessen. ' ,
'/«; en l liter ƒ 25 - O2507-
14056

G R A T I S

A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R
Een fiets kopen of verkopen' Bankstel of andere

huisraad te koop? Kortom alles wat u in de parti-
ruliere sector kwi|t wilt

Ook voor huishoudelijk personeel

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje
Ldat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen
Zoals het vourbeeld aangeeft
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TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

*i-

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17 00 uur m ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag

Naam

Adres

Telefoon

Postcode

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122,1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort.

Pladts

Kerstdiner met dansen
ükunt

'. ̂ i:maar, wij zoeken dé mensen uit.
• ' ; Er is plaats voor 30 personen;

j:̂

Boulevard Barnaart 10 -Zandvoort
• • • . " : ' • • ' " . Tel; 14301 U- . . ' . .

Voor KERSTBOMEN, TAKKEN,
HULST. PLANTEN.

Kortom, alles voor een mooie
kerst bij:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60
in al uw

bloemwerken.

BANKETBAKKERIJ

SEIJSENER
Haltestraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 21 59

Uw kerst is voor 99% geslaagd
met artikelen van

SEIJSENER
Wij verwerken uitsluitend roomboter.

Uw speciale aandacht voor onze
bekende

en SPECIALE

en dan niet te vergeten ons
KERSTBROOD

met rozijnen, vruchten, noten, enz.
Verder: ZOUTJES - PASTEITJES -

SCHUIMKRANSJES - KOEKKRANSJES
Alles uit eigen bakkerij.

SEIJSENER
uw kwaliteitsbakker

Kerkstraat 15
Tel. 1 22 53

Wij zijn met vakantie van 24
december 1984 t/m 11 januari

1985

Haltestraat 13
Tel. 1 47 38

Blijft geopend
behalve de beide kerstdagen

25 en 26 december 1984

In verband met de vakantie van
restaurant La Reine hebben wil onze

lunchkaart in patisserie Thomas
uitgebreid met o.a. DIVERSE SALADES

Zonnestudio
Elly van Straaten

zonnebank (snelbruinlam
pen) 20 mm 7 50,
zichtskanon 20 min 7 50
abonnement 10 keer 65.-
crèmes en koffie nog sleed,
gratis Voor info en af
spraak tel 02507-18097
Ook 's avonds geopend.
Te huur STENEN ZOMER
HUIS Ind woonkamer
slaapk., k , d., t. Tel
02507-15668

evr KAMER v j.man ±
ƒ 200 a ƒ 300 - m Zand
voort of omg , ev ber op
knappen huis of tuin Tel
02507-15130

COMBINATIEKINDER
WAGEN, bl ribcord ƒ 65 -
kinderbox ƒ 35 -, veilig
heidswieg voor in auto
ƒ 45 -, wipstoeltje ƒ 20 -
Tel 02507-17625
* Te koop GEISER Fasto, in
joede staat, pr n o t k
Tel 02507-15052

Bijna 55 jaar en nog
steeds springlevend de
Zandvoortse schaakclub
EDERE DONDERDAG-

AVOND m het g-emeen-
schapshuis, 20 00 uur
Voor inlichtingen tel
7272

Te koop 4 5 m CRETON-
ME-LINNEN. mosgroene
•ndergrond voor bekle-
ing of gordijn, nieuw

f 60 - Tel 16122.

Scholiere bijna 17 jaar
oekt WERK voor de kerst-
akantie Tel. 02507-
8305

ECHT AMERIKAANS
KERST-INPAKPAPIER
per rol 2.95
4 rollen voor 9.00

• BOEKEN • TIJDSCHRIFTEN • STRIPBOEKEN
• KANTOORARTIKELEN • ROOKWAREN

« STAATSLOTEN • TOTO/LOTTO

BOEK-en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
Grote Krocht 17 - 2042 LT Zandvoort

DE ALLERLAATSTE
1984-MODELLEN GAAN TEGEN

FABRIEKSPRIJZEN.

NU DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL
VOOR SNELLE BESLISSERS!

Vanaf
13 S-motor tegen meerp'ijs.

16.499.-

BEREKEND OP DE TOEKOMS7

van lent - opel
kamerlingh onnesstraat 15 - zandvoort-noord

tel. 02507 -1 53 46

"RUSINClUSn B T W LxrtUolEF CFArjVlSETKDE AUtVLRlNdShUSH N) l

Onze gehele

WIIMTERKOLLEKTIE
rigoureus afgeprijsd met

20 tot 50% korting
Profiteer nu bij

irdct bromet mode
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Strandloop

Vóór /^*v ,
Tussen\. ^dejyne^
Achter^-^

Dick Castien
Iets dat zeker niet voor, tussen

of achter de lijnen geschiedt is het
organiseren van plaatselijke
sportevenementen. En de organi-
satoren hiervan zijn nodig omdat
enige honderden in de gelegen-
heid worden gesteld zich in re-
creatieve sfeer te bewegen. Zo is
de 41-jarige PEN-ambtenaar Dick
Castien jaarlijks te vinden bij de
Zandvoortse Strandloop en bij de
avondfietstochten m de Zand-
voortse omgeving.

„Ik begon als kleine jongen met
voetballen bij TZB en heb dat ge-
daan tot dat ik ging varen. Nadat
ik later bij de PEN kwam werken
had ik weer tijd voor sport en ben
toen op de fiets geklommen. Met
veel fanatisme stortte ik me hier-
op. Met Klaas Koper, Piet Visser
en Hielke Gorter had ik goede te-
genstanders en het fanatieke uit-
te zich vooral in de afstanden die
wij aflegden. Bijvoorbeeld ritten
van Parijs naar Amsterdam (500
km) en Amsterdam-Maastncht-
Amsterdam (600 km) waren geen
uitzondering. Het ging ons wel om
de prestatie en niet om een wed-
stnjd, maar er werd wel doprge-
trapt. Het fietsen is wat minder
geworden doordat Klaas Koper
mij bij de organisatie van sport-
evenementen betrok en ook een
schouderblessure speelt parten.
Nu doe ik de organisatie van de
Zandvoortse strandlopen en van
de Zandvoortse avondfietstoch-
ten. Ik heb ook nog twee jaar mee-
gewerkt aan de midzomernacht-
loop maar dat werd allemaal wat
te veel, dus dat laatste heb ik af-
gestoten.

Ik zie het organiseren van een
Strandloop of een fietstocht niet
als hobby. Het moet gewoon ge-
daan worden. Ik vind het wel be-
langnjk dat het gebeurd. Als je
echter zo'n groot aantal mensen

| ziet vertrekken dan geniet ik er

wel van en zulke dagen zijn altijd
bijzonder gezellig. Er komt echter
heel wat voor kijken tijdens de or-
ganisatie van zo'n evenement. Ik
doe het namens de RCT Olympia
en met de medewerking zit het al-
tijd wel goed. De financiële kant
is altijd wel een probleem daar je
het inschrijfgeld zo laag mogelijk
wil houden en kosten van druk-
werk en prijzen oplopen. Dus me-
dewerking van sponsors zijn al-
tijd nodig en ik hoop maar weer
op steun van de middenstand.

Voor 17 maart is de Strandloop
alweer rond en ondanks de vele
concurrentie verwachten wij zo'n
vijfhonderd deelnemers. Het is

Dick Castien
voor üe negentiende keer dat de
Strandloop gehouden wordt en
voor de tiende maal is daarbij de
halve marathon. Het aantal deel-
nemers blijft vrijwel constant al-
hoewel ik het jammer vind dat de
jeugd het laat afweten. Waar dat
aan ligt, ik weet het niet. Voor de
maanden mei en juni staan de
avondfietstochten pp het pro-
gramme en ook dat is zo goed als
rond en daarin zie je altijd weer
een vaste kern Zandvoorters, van
jong tot oud, die meedoen en dat
maakt het ontzettend leuk om te
doen".

Z'meeuwen herstelt zich
ZANDVOORT - Zandvoort-

meeuwen is er in geslaagd na een
serie van drie nederlagen, einde-
lijk een overwinning te boeken.
In een matige partij werd Zilver-
meeuwen met 2-1 geklopt. De
punten zijn op dit moment ech-
ter belangrijker als het spelpeil.
De situatie op de ranglijst blijft
echter nog gevaarlijk en een aan-
tal overwinningen zullen zeker
nodig zijn om uit degradatiege-
vaar te komen.

In het Zandvoortse team was Jos
van der Meij weer van de partij na
een langdurige blessure. De Zand-
voorters misten nog wel Hans
Schmidt en Rob Buchel door schor-
singen en kunnen na de winterstop
weer op hun een beroep doen. Zand-
voortmeeuwen kreeg al snel een rug-
gesteuntje door een doelpunt. Ri-
chard Kerkman lanceerde Chris
Jongbloed, die niet twijfelde en raak
schoot: 1-0. De strijd kende daarna
weinig hoogtepunten en door zwakke
passing van beide teams ontstond er
veel balverlies en geen zinderende
momenten voor de doelen. Aan de in-
zet lag het niet bij Zandvoortmeeu-
wen. De achterhoede met Chris Jong-
bloed, Richard Kerkman en Bert van
Staveren greep steeds goed in, maar
van enige opbouw was geen sprake.
Ed Steffers hoefde vrijwel met in ak-
tie te komen en ook bij het eerste
schot van Zilvermeeuwen, na een
half uur, kon hij de bal naast zien
gaan.

Vlak voor de rust speelde Ray-
mond Roode zich vrij, maar zijn har-
de inzet werd een prooi van de Zilver-
meeuwen-doelman Na de rust ont-
wikkelde Zilvermeeuwen een ver-
woed offensief en kwam Zandvoprt-
meeuwen in de verdrukking. Enige
hachelijke situaties voor het Zand-
voortse doel maar dat werd een door-

TZB verlies door
eigen doelpunt

ZANDVOORT - Doordat TZB
met een 1-0 nederlaag genoegen
moest nemen, is de stand op de rang-
lijst niet florissant. Wel nog twee
teams die onder de Zandvoorters
staan maar echt afstand is er niet
waardoor het oppassen blijft.

De strijd tegen DSC '74 werd al in
de tweede minuut beslist en wel door
een eigen TZB doelpunt. Willem Ko-
ning speelde terug op doelman Mar-
cel Cabn die zijn doel had verlaten.
De Zandvoorters hadden toen nog
bijna de gehele wedstrijd om er wat
aan te doen, maar het lukte totaal
niet. Beide teams konden niet tot ge-
weldig voetbal komen waardoor er
een rommelige wedstrijd ontstond
met bijna geen mogelijkheden. TZB
kon moeizaam een offensiefje tot
stand brengen maar het was te wei-
nig om DSC te verontrusten.

Na de rust opnieuw geen voetbal
van niveau. Zelfs geen druk van TZB
om DSC het moeilijk te maken. Te
individueel spel en balverlies waar-
door van enig verband geen sprake
was. DSC speelde slim de wedstrijd
uit en TZB kon niet of slechts zelden
in het strafschopgebied komen. Een-
maal kon Ron Zwemmer inkoppen,
maar zwaar gehinderd ging de bal
over. Het bleef bij het schamele resul-
taat van 0-1 voor DSC '74.

Zandvoort'75 nadert de top
ZANDVOpRT - Zandvoort

'75 maakt zich op voor de strijd
van aanstaande zaterdag tegen
koploper RCH. De Zandvoorters
zijn de Heemstedenaren tot op
een punt genaderd en zijn vol
vertrouwen voor dit topduel in
Heemstede. Deze situatie ont-
stond doordat Zandvoort '75 ge-
makkelijk afrekende met De
Kennemers (3-0) en RCH een
punt in Aalsmeer liet liggen.

In een goed gevoetbalde eerste
helft heeft Zandvoort '75 de basis ge-
legd voor de overwinning op De Ken-
nemers. Het begin was nog wel voor
De Kennemers en doelman Ruud
Bakx redde toen de Zandvoortena-
ren, maar daarna kwam de Zand-
voortse machine op gang. Zandvoort
'75 nam het middenveld in bezit, en
daarwas het Rob Gansner die met
gave passes strooide. In de twintigste
minuut lanceerde hij Reimer Kreu-
ger die zijn tegenstander de hielen
liet zien en rustig scoorde, 1-0. De
badgasten gingen door en De Kenne-
mers raakte in paniek. Verkeerd uit
verdedigen bracht de bal voor de voe-
ten van Ronald Zaadnoordijk die kei-
hard en schitterend in de bovenhoek
knalde, 2-0.

Aanvallend kon De Kennemers

Sandevoerde
ZANDVOORT - De autosportver-

eniging „Sandevoerde" organiseert
op zaterdag 15 december haar jaar-
lijkse puzzelrit, met feestavond na af-
loop. De rit, waarvoor men vanaf
19.30 uur kan inschrijven, start bij
hotel „Dehcia", Kerkstraat 16, Zand-
voort. Zowel leden als niet-leden kun-
nen deelnemen. Het inschrijfgeld be-
draagt ƒ 10.- per equipe, leden van
„Sandevoerde" krijgen ƒ 1.- korting.
De lengte van de rit is ongeveer 18
km, de rijtijd zo'n 75 minuten. De
deelnemers krijgen tien opdrachten,
die zij binnen de gemeente Zand-
yoprt dienen uit te voeren. Het aantal
inzittenden van de deelnemende
voertuigen is vrij, maar men moet ui-
teraard wel voldoen aan de wettelijk
gestelde eisen. Na afloop van de rit
vindt in hotel „Delicia" de prijsuitrei-
king plaats. De eerste prijs is traditie-
getrouw de „Rob Slotemaker Tro-
fee", een blijvende herinnering aan
de coureur en antislipschoolhouder.
Op deze avond wordt de clubkam-
Pioen 1984 gehuldigd en wordt een
oud-bestuurslid benoemd als erelid.
Hierna vindt een grote loterij plaats.
De feestelijke avond zal worden op-
Beluisterd door levende muziek. Voor
nadere informatie: het secretariaat
van „Sandevoerde", tel. 02507-13180.

geen enkele indruk maken en doel-
man Ruud Bakx had weinig te duch-
ten. Bovendien greep Luit Veenstra
steeds goed in. In de vijf en dertigste
minuut werd de strijd beslist toen
een hard schot van Rob Gansner
door De Kennemers doelman werd
los gelaten en de attente Ronald
Zaadnoordijk was ter plekke om de
zaak af te ronden, 3-0.

In de tweede helft was De Kenne-
mers wat feller en kwam vaker aan de
bal en eenmaal moest Ruud Bakx ge-
strekt om een doelpunt te voorko-
men. Zandvoort '75 hoefde niet meer
en nam geen enkel risico. Daardoor
kreeg De kennemers een overwicht
maar geen mogelijkheden om de sco-
re een beter aanzien te geven. Bij uit-
vallen waren de Zandvoorters veel
gevaarlijker en Reinier Kreuger

kreeg de kans op een vierde treffer,
maar werd van de bal gezet.

Verdediger Jeroen Turkenburg
nam de plaats in van Ronald Zaad-
noordijk en de lang geblesseerde
Ruud van der Putten maakte zijn
rentree ten koste van Toine Toonen.
De Kennemers kwam nog wel tot een
afgekeurd doelpunt en een schot op
de paal maar meer zat er niet in. Ge-
rard Nijkamp was uiteraard tevreden
met het spel: „In de eerste helft ging
het goed en toen moest De Kenne-
mers komen. Wij hoefden niet zo no-
dig meer. Door deze overwinning, het
gelijke spel van RCH zijn er mogelijk-
heden. De sfeer is goed en we zijn niet
bang voor RCH. Als de spelers zich
aan de opdrachten houden dan zie ik
het komende duel met vertrouwen
tegemoet."

boring bespaard. Zilvermeeuwen
scoorde wel door middel van een kop-
bal maar de scheidsrechter had geflo-
ten voor een overtreding, waarmede
de Zandvoorters goed weg kwamen.

Wissel
In de twintigste minuut paste trai-

ner Willem Groen, naar later zou blu-
ken, een gouden wissel toe. Raymond
Roode werd vervangen door Wim Bu-
chel en deze was nog maar nauwe-
lijks binnen de lijnen of nummer twee
lag in de Zaanse touwen. Vanaf de
linkerkant haalde Buchel verrassend
en hard uit hetgeen 2-0 betekende.
Zilvermeeuwen drukte nog meer

waardoor de Zandvoorters via enige
counters riante mogelijkheden kre-
gen om definitief de zaak te beslissen.
Wim Buchel kwam vrij en John van
der Zeijs brak door maar de arwer-
king ontbrak. In de veertigste mi-
nuut een onoverzichtelijke situatie in
het Zandvoortse strafschopgebied.
Doelman Steffers werd gepasseerd en
op de doellijn kon Bert van Staveren
niets anders doen dan de bal met de
arm wegwerken. De toegekende
strafschop betekende 2-1

In de slotminuten probeerde Zil-
vermeeuwen alsnog de gelijkmaker
te forceren maar vooral Jos van der
Meij hield het hoofd koel en hield de
bal goed in de ploeg. Trainer Willem

Groen was na atloop een opgelucht
mens. „We hadden de overwinning
hard nodig en daarom is de schoon-
heid van het spel op dit moment met
belangrijk De punten zijn belangnj-
ker De laatste wedstrijden misten
we een drietal spelers en nu viel op
het laatste moment Bert Leijenhorst
door een blessure af. Bert van Stave-
ren deed het echter prima Toch
moest ik daardoor de plannen veran-
deren

Het hele elftal verdiend een
compliment voor de enorme inzet Ik
ben zeer blij met de overwinning en
vond het zeer f i jn dat Wim Buchel
schitterend scoorde. HIJ was voor de
twaalfde keer wissel en doet dat
steeds zondei commentaar en met
zo'n positieve instelling is het dan
prettig als je nog scoort ook", aldus
Willem Groen, die de toekomst toch
wel weer optimistisch tegemoet ziet.

Fred Ipenburg en John van der Zcijs jagen op de bal terwijl Frans Post de zaken in de Raten houdt. Foto: Frans Jongen.
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ZVM weggespeeld
ZANDVOORT - Nog steeds zon-

der Cor van de Koekelt kan ZVM
geen indruk maken. Tegen CSV kwa-
inen de Zandvoortse handballers er
niet aan te pas en leden een ruime
25-12 nederlaag In de eerste helft
kon CSV in de eerste tien minuten
uitlopen naar 7-0. Aanvallend kon
ZVM geen vuist maken en van de drie
doelpunten die m de eerste helft ge-
maakt werden ontstonden er twee uit
strafworpen Ruststand 9-3.

Na de rust ging het wel beter met
ZVM mede doordat Djurre Boukes
op schot raake en daardoor bleef de
schade nog enigszins beperkt. ZVM
kwam toen tot meer doelpogingen
die niet alle werden benut en daaruit
kon CSV op de break-out spelen en
uitlopen naar een 25-12 eindstand.

Doelpunten ZVM Djurre Boukes 6,
Wim Brugman 3, Ernst Pehle 2,
Frans Rienks 1.

ZANDVOORT - In een goed
gevulde sporthal Pellikaan be-
haalde Sporting OSS het afgelo-
pen weekend vele successen. Met
vijf gewonnen, een verloren en
twee gelijk gespeelde wedstrij-
den werden vele competitiepun-
ten gepakt. De minst succesvolle
ploeg was het eerste damesteam,
dat tegen KDO een 1-3 nederlaag
leed. Het eerste heren volleybal-
team kreeg Van Nispen op be-
zoek en had daar geen moeite
mee, 3-0.

De damesstrijd tussen Sporting en
KDO ging gelijk pp met vele goede
ralley's. Uiteindelijk wist KDO de
setzege met 13-15 veilig te stellen. In
de tweede set had Sporting veel
moeite met de harde smashes van
KDO en geraakte wat achter. Spor-
ting kon de achterstand met knap
spel verkleinen maar kon met voor-
komen dat de eindstand 10-15 voor
KDO werd. In de derde set kwam
Sporting OSS zeer sterk terug. Goed
opgezette aanvallen en goed blok-
keerwerk leverde een 15-10 setwinst
op. In de vierde set waren beide
teams aan elkaar gewaagd en namen
om beurten een voorsprong, waar-
door de strijd tot de stand 14-14 on-
voorspelbaar bleef. KDO de ploeg
met wat meer ervaring wist de zenu-
wen het beste in bedwang te houden
en won de set met 14-16 en tevens de
wedstrijd met 1-3.

Het tweede damesteam trad aan
tegen De Bunkert en behaalde een
knap 2-2 gelijkspel. In de eerste set
ging het spel gelijk op en gaven beide
ploegen elkaar geen duimbreed toe.
De Blinkert won met 15-17 na een
langdurige set. In de tweede set was
Sporting dominant en de voorsprong
werd uitgebouwd naar een 15-9 winst.
De derde set was gelijk de eerste met
dat verschil dat Sporting met 15-13
de zege opeiste. De vierde set trok De
Blinkert echter naar zich toe. Zij
bouwden direkt een voorsprong op
die niet meer in gevaar kwam (10-15)
hetgeen een 2-2 gelijkspel opleverde.

Ook het derde damesteam bereikte
een gelijkspel, maar dat was zeker

Sporting OSS speelt met Nispen
met verwacht Sporting kwam tegen
het hooggeklasseerde Allides goed
door de eerste set ondanks nerveus
spel tot een 15-13 zege In de tweede
set was Allides beter en nam een
voorsprong die niet meer in gevaar
kwam 10-15. In de derde set kwam
Sporting weer meer aan bod en greep
de winst met 15-10. Ook hier moest
de vierde set de beslissing brengen.
Allides geprikkeld door de 2-1 achter-
stand gebruikte in de vierde set alle
reserves terwijl Sporting die niet
meer had. Ondanks moedig verzet
was de setwinst (6-15) voor Allides,
wat een 2-2 gelijkspel betekende.

Heren
Het eerste Sporting herenteam

nam direkt het spel in handen en
bouwde een voorsprong op die met
meer werd afgestaan, 15-8. In de
tweede set werd door Sporting iets
minder geconcentreerd gespeeld en
Van Nispen profiteerde daar dank-
baar van en nam een voorsprong.
Juist op tijd kwam Sporting terug en
wist de achterstand teniet te doen en
met een krappe 16-14 de set te pak-
ken. Geschrokken door de fanatieke
tegenstand begon Sporting de derde
set uiterst geconcentreerd Met fraai
opgebouwde aanvallen die met kei-
harde smashes werden afgerond
werd Van Nispen teruggedrongen
Van Nispen probeerde het wel maar
het achterveld van Sporting draaide
op topniveau en pareerde alle smas-
hes waardoor met 15-9 de partij werd
uitgespeeld, 3-0.

Het tweede herenteam trad succes-
vol op tegen VCY vier Het met veel
spanning tegemoet geziene treflen
was het aanzien volkomen waard
Sporting startte goed met snel opge-
bouwde aanvallen en nam een grote
voorsprong. Het goede blokkerwerk
gal VCY geen kans om tegen te seo-
ren en de winst was voor de Zand-
voorters met 15-2. In de tweede set

kreeg VCY wat meer grip op het spel.
maar Sporting bleel de betere ploeg
en won ook deze set. 15-10 In de der-
de set draaide VCY op volle toeren en
had Sporting een geringe terugval en
kwam op kleine achterstand Twee
time-outs waren nodig om de rust m
de ploeg terug te brengen. Op het
juiste moment sloeg Sporting toe om
alsnog te zegevieren met 16-14 Ook
dit betekende een 3-0 overwinning

Jeugd
Sporting OSS N (mix) behaalde te-

gen het jongens team van OVRA een
fraaie 3-0 overwinning Alleen de eer-
ste was lang aftasten van beide
teams maar Sporting nam het spel m
handen en bereikte een 15-10 set-
winst De tweede en derde set bleek
een formaliteit. De OVRA jongens
hadden geen antwoord op het goede

en harde serveren van Sportmg dat
met 15-3 en 15-2 de volle winst veilig
stelde.

Het Sporting OSS M team won met
2-1 van Die Raeckse Een langdurige
eerste .set die maar net met 15-13
door Sporting werd gewonnen. De
tweede set was met 15-3 een formali-
teit. In de derde set was de concen-
traüe bij Sporting zoek waarvan Die
Raeckse kon profiteren en de set
pakte met 6-J 5 Het Sporting OSS K
team behaalde een 2-1 zege ten koste
van OVRA K. In de eerste set kreeg
Sporting weinig kansen en OVRA
won dan ook met 7-15. In de tweede
set waren de rollen omgedraaid en
kreeg OVRA weinig kans en 15-7 was
de tegenprestatie De derde set
moest do beslissing brengen maar
dat werd een langdurig gevecht Tot
de stand 13-13 was er evenwicht en
toen sloeg Sporting toe en zegevierde
met 15-13

BC Lotus boekt winst

Ko.iald Bossink geconcentreerd bezig. (Foto Frans Jongenl.

ZANDVOORT - In de bad-
mintoncompetitie slaagde Lotus
erin tot de eerste overwinning te
komen van dit seizoen. Duijn-
wijck vijf moest met 5-3 de meer-
dere in het Zandvoortse team er-
kennen. Ondanks deze overwin-
ning verblijft Lotus in de onder-
ste regionen.

Memder Mossel opende de wed
strijd tegen Duijnwijck en was dicht
bij het eerste Lotuspunt. Na de eerste
set gewonnen te hebben met 15-10
volgde een 8-15 nederlaag. De derde
set ging vrijwel gelijk op en na veel
spanning ging Mossel met 13-15 ten
onder. Ronald Bossink kwam toen
binnen de lijnen en met uitstekend
spel pakte hij de zege. 15-9 en 15-11.
In de volgende partij kwam Lotus öp-
nieuw op achterstand doordat Gerda
Koornstra niet was opgewassen te-
gen de Haarlemse tegenstandster, 6-
11 en 0-11.

In een gave partij badminton her-
stelde Ellen Crabbendam het even-
wicht. Na een 11-4 en 8-11 stand
moest de derde set de beslissing
brengen en met groot overwicht
greep de Zandvoortse de partij. 11-2.
Door een 15-8 en 15-10 zege van het
gemengde dubbel Ellen Crabbendam
en Meindert Mossel nam Lotus een
3-2 voorsprong, die in het volgende
gemengde dubbel verloren ging. Ger-
da Koornstra en Ronald Bossink
hadden geen antwoord op hel spel
van Duijnwijck 8-15, 7-15

De twee laatste partijen brachten
echter Lotus de verdiende overwin-
ning. In het herendubbel hadden
Meindert Mossel en Ronald Bossink
geen moeite met Dumwijck gezien de
cijfers 15-7 en 15-7. De damesdubbel

Gerda Koornstra en Ellen Crabben-
dam vochten een verbeten strijd uit
om de overwinning. De eerste set
voor de Zandvoortsen met 15-3 en de
tweede voor de Haarlemsen met 12-
15. In een slopende derde set maak-
ten Koornstra en Crabbendam met
goed spel een einde aan de grote
spanning en wonnen met 18-15. waar-
mee zij de 5-3 zege veilig stelden.

Voor het eerst dit jaar speelt in de
badmintoncompetitie een heren-
team mee Door te weinig dames is er
een herencompetitie ingesteld en
daarin zijn de Zandvoorters zeer suc-
cesvol. Het team Jan Ruyer. Jan
Smalburg. Jan Wijker en Sander
Bruvn gaan aan de kop en maken
goede kans op een kampioenschap.
Tegen Zijderveld twee heten de
Zandvoorters er geen twij fe l over be-
staan wie de sterkste was en met
fraai spel werd de winst gepakt. 6-2

Uitslagen:
Lotus l-Duinwijck 5 5-3
Lotus 2—Hilversum 3 4-4
Lotus 3—Mmerva l 6-2
Lotus 4-US 2 6-2
Lotus 5—Hilversum 7 6-2
Lotus 6-AAC 2 5-3
Lotus 7-Pluimbal l 1-7
Lotus 8-Badhoevedorp 3 0-8
Lotus h 1—Van Zijderveld h 12 6-2
lotus b.l-vrij
Lotus b.2- GS V Heemstede b. l 1-7
Lotus b 3-UVO b 2 2-6

Programma komend weekeinde:
Vlietwijk 2-Lotus l
Weesp 2-Lotus 2
NAB Spirit l-Lotus 3 (dinsdag ie 12)
Weesp 4—Lotus 4
Van Zijderveld 16-Lotus 5
Huizen 3-Lotus 6

Zandvoort Centrum klopt
verdiend Zandvoort Nrd

ZANDVOORT - In de zaal-
voetbalcompetitie stond de der-
by Zandvoort Noord tegen Zand-
voort Centrum op het program-
ma. Zandvoort Centrum zege-
vierde door een goede eerste
helft met 3-2 en gaat daardoor al-
leen aan de leiding. Rmko kwam
in Hillegom tegen Concordia tot
een verdienstelijk gelijkspel (2-2)
maar had gezien de kansen een
overwinning kunnen pakken.

In de eerste helft was Zandvoort
Centrum duideh]k beter dan Zand-
voort Noord en nam al snel door
Frans Valks een 1-0 voorsprong Het
overwicht van Zandvoort Centrum
duurde voort en door twee doelpun-
ten van Ronald Braamzeel liep de
stand op tot 3-0 Tussen de bedrijven
door had Zandvooit Centrum enige
malen het houtwerk geraakt Zand-
voort Noord kon alleen een schot van
Angelo Koning daar tegen overstel-
len

In de tweede hellt kwam Zand-
voort Noord steik terug en pakte het
initiatief. Zandvoort Centrum was
echter met counters zeer gevaarlijk
maar doelman Peter Theumssen red-
de enige malen fraai Dour een doel-
punt van Willem van der Kui)l kwam
Zandvoort Noord op 3-1 en enige mi-
nuten voor het einde zorgde een kop-
bal van Ferry van Rhee voor 3-2
Zandvoort Noord probeerde alsnog
in du spannende slotfase een gelijk-
spcl uit het vuur te slepen maar
Zand\ oort Centrum hield de verdien-
de zege vast

Rinko
Het gaat de laatste weken zeer

goed met Rmko en opnieuw kon een
punt aan het totaal toegevoegd v,or-
den Tegen Concordia kwamen de
Zandvoorters tot een 2-2 gelijkspel
De beste kansen waien voor de irum-
nen van coach Jan Molenaar, maar er
moest terdege rekening gehouden
worden met de uitvallen van Concor-
dia. die driemaal de paal raakte

Rmko startte aanvallend \ ia scho-
ten van Frans Post en Teun Vastcn-
houw. die rakelings naast gingen De
eerste uitval van Concordia beteken-
de direct een doelpunt Een laag
schot veirastte. de ook nu weer uit-
stekend op dreel zijnde Addy Ottho.
1-0. Rinko voerde het tempo op en
een vloeiende combinatie tussen
Teun Va.stenhouw en Bart Botschui-
ver werd door de laatste afgerond, 1-
1. Rinko ging door en schoten van
Wim Paap en Simon Molenaar had-
den meer veidiend In de twintigste

minuut nam Hmko eindelijk de lei-
dmg. Na een solo van Frans Post
kwam de bal voor de voeten van Wim
Paap die tegen de doelman op
schoot, waarna de terugspringende
bal door Post werd ingekopt, 1-2.

In de tweede helft bleef Rmko het
spel beheersen en had diverse moge-
lijkheden om de zege veilig te stellen.
Bart Botschuijver. Simon Molenaar
en Wim Paap zagen hun inzetten ge-
stopt of ze gingen over In de slotfase
kon Concordia via een van richting
veranderde vri]e trap de score alsnog
m evenwicht brengen 2-2

Lions op goede weg
DEN HELDER - Het betere spel

van de laatste weken heelt er toe ge-
leid dat The Lions twee punten aan
zi]n totaal heelt toegevoegd In Juha-
nadorp (Den Helden moest Lions
aantieden tegen Noorderhaven en
won verdiend met 70-78

In het begin van de wedstrijd ging
de .strijd gelijk op Beide ploegen
speelde zone en dat gaf Noorderha-
ven de gelegenheid een kleine voor-
sprong te nemen Achtste minuut 16-
12 Lions schakelde over op een drie-
twee zone en de .schutteis van Noor-
dei haven kwamen ei in de volgende
zes minuten met meei aan te pas en
Lions liep via Eveit Bol en Ruud Be-
cir en Ene Lampe uit naar 28-16 He-
laas l'ep Olal Boikent testen zijn vier-
de persoonlijke (out aan en moest
noodgedwongen gewisseld worden,
liet evenwicht was weg en Noorder-
haven mng dour on kon de ruststand
op 33-32 bronnen

Met de afspraak alles van de
scheidsi centers te accepteren en
claaidoor de inst te bewaren kwam
Lions flitsend uit de startblokken en
Bram de Kiuiter en Van Nooijen
biachten de stand op 38-37 De strijd
ging lange t')d vri jwel gelijk op doch
in de zestiende minuut kwam Lions
voural dooi de uoecl spelende Bram
de Kruller op een 69-64 voorsprong.
Doordat Ruud Becic de gehele twee-
de box and one tegen kreeg, hebben
de andere speleis geprofiteerd van de
geboden itiimte en lieten zi j zich niet
van de \\ i js brengen door het soms te
harde spel van Noorderhaven Een
felle press van Noordei haven werkt
zelfs averechts en twee minuten voor
het einde stond de Zandvoortse zege
reeds vast Geconcentieerd speelde
Lions de lesterende minuten uit en
behaalde de tweede overwinning. 70-
78.

Scores Lions Peter Noortman 2. R
van Nooyen 2, Olaf Borkent 8. Evert
Bol 11. Ene Lampe 11. Bram de Krui-
ter 16, Ruud Becic 28
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DE WINKELIERS VAN DE GROTE KROCHT
WENSEN EEN IEDER PRETTIGE FEESTDAGEN

KOM MAAR HALEN ALS U WEINIG WILT BETALEIV!

iHFEESTPRIJZEN!'

Altijd snel en
schoner!

Uw hulp
voor het

''chemisch
van

al uw kleding en gordijnen,
vloerkleden, dekens, slaap-
zakken

stomerij/dry cleaning

Zandvoort: Grote Krocht 21
Heemstede: Zandvoortselaan 69

'Bloomendaal: Bloemendaalseweg 23
Haarlem: Jan Gijzenkade 163

j f ijngekruide heeL

ham-kol
rollade

mooi stukje blanke W

varkens-"
frikandeau

heel kilo

blanke varkens

haas-,
filet

heel kilo blanke haasfilet-

heel kilo
fijngekruide

Irunderrollade heel kilo
v.a.

BUAAHIOOPVAHEEHKOO
RDiro-OFVAUERSVLEES:

een heel kilo verse
magere heel kilo

runderbraadlappen

mooi stu^e runder-
rosbief4C95j?

9*J» ff
^F

5?5I

heel kilo
schenkel met been
(met veel vlees) 500 gram |

HONB-

mager

runderpoulef fl«»

[fijnerunderbief-of. ,
sucpdelappen «1014?5

E WITTE

r 7

r gehakt C95
heel kilo W* l

mager

rundergehakt ,
heel kilo

OPENINGSTIJDEN- Dl -WOE
DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZAT 9001500UUR

HAARLEMLEESHAL
Deslagerijwaardeklantnogechtkoningis!

HEEMSTEDE
ZIJLWEC102 BINNENWEC117
JULIANAPARK54
BOTERMARKT80 „„„,.,..„,--..,.,
HOEKCEDEMPT60UDECRACMT GROTE KROCHT?

HIUECOM HOOFDSTRAAT83 LISSE BLOKHUIS18

let op! ons filiaal Botermarkt ÖO
i» de GEHELE WEEK GEOPEND! l

De KERST-ZEGELAKTIE gaat door tot 24 december

5 J

i§

M

Bij alle deelnemende winkeliers in Zandvoort krijgt
u bij aankoop van elk bedrag van ƒ 5.00 een bon.
U spaart deze bonnen en zoekt een u passend kadb
uit de grote voorraad welke bij Hotel Faber (ingang
verl. Haltestraat) is uitgestald. Bij meerdere bonnen
grotere kado's.

Vraag dus bij uw aankopen om bonnen.
U heeft er recht op.
De winkelier zou het in de drukte kunnen
vergeten.

Uitgiftedata van de kerstaktie zijn: 15 - 19 - 22 en
24 december tussen 14.00 en 16.00 uu r.

ra*fr^

BLOEMENMAGAZIJN

, Erica'
GROTE KROCHT24-
ZANDVOORT

SPECIAAL
voor

«VS

kerststukies
Voordelig
brillen !
Dat kan nu weer.
De handige eerste hulp om de
kleinste lettertjes weer te
kunnen lezen (telefoonboek,
krant, etc.).

De LOOK-over is er weer in
alle sterkten vans + 1.00 t/m
s + 3.00 voor nog steeds
dezelfde lage

AAIMBIEDINGSPRIJS

Halvemaanbril incl. glazen.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen

WIJ VIEREN
FEEST

Vier dit met ons mee!
Ter gelegenheid van
de opening van onze
geheel vernieuwde

zaak

tf'

S" CShoE-hizsJ
ontvangt u bij besteding van
minimaal f 50.- geheel gratis

een fles WIJN
Deze aanbieding is geldig

t/m zaterdag 15 december.

CShne-hiss)
Grote Krocht 22

^A~^^^^^^^
LET OP!
Eerste kwaliteit

kerstbomen
vanaf

2.50
(wij bezorgen
eventueel
gratis thuis)

Tevens in- en verkoop van nieuwe en
gebruikte

(BROM)FIETSEN tegen dumpprijzen

TAXI CENTRALE
ZANDVOORT

f

Grote Krocht 18
Tel. 02507 -12600

Natuurlijk ook uw adres voor
TAXI'S -TROUWAUTO'S en GROEPSVERVOER

Wij zijn deelnemer aan de kerstaktie

l
f

te^

iNE
or d

nWarCMrOt*



kGINAS

andvoorts
Nieuwsblad

LANGS DE VLOEDLIJN
Een leven zonder feesten

is als een lange weg zonder
pleisterplaats
Democritus
460-370 v. Christus
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Aan de vooravond van de kerstdagen
Foto's Berlott

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit, in dit geval: voor de komende feest-
agen zijn tal van activiteiten gepland en veel inwoners houden zich hiermee bezig.
Met veel animo maakten een aantal volwassenen onder deskundige leiding van leden van
roei en Bloei ook dit jaar weer kerststukjes in hotel Keur op dinsdagavond 18 december,
ie daar tot nu toe nog geen tijd voor heeft gehad, men kan nog zelf kerststukjes maken op
e kerst-in die op maandagavond 24 december en eerste kerstdag in het Gemeenschapshuis
ordt gehouden.
Volwassenen mogen het dan druk hebben de komende dagen, de kinderen hebben zich de
gelopen weken al beziggehouden met het kerstfeest. Op alle scholen zijn kerstversieringen

gemaakt, waarbij de lichtjes niet werden vergeten.
Hier zijn het de leerlingen van de Prinses Beatrixschool die gezamenlijk het kerstfeest

vieren. Op andere scholen wordt dit in de komende dagen gedaan. Bovendien houdt het
Zandvoorts Kinderkoor morgenavond een kerstconcert in de hervormde kerk, wordt er door
de zondagsschool kerstfeest gevierd op tweede kerstdag, is er een volkskerstzang op zondag
en tal van aktiviteiten in 't Stekkie en de bibliotheek, speciaal voor de jeugd.

Het ging dit jaar goed met de verkoop van kerstbomen. Vooral de blauwsparren (al dan
niet met kluit) blijken favoriet. Opmerkelijk was dat men dit jaar vroeger een kerstboom

kocht dan voorafgaande jaren. De prijs van de kerstbomen ligt niet veel hoger dan die van
vorig jaar en de kwaliteit is goed.

De verkoop van kerstplanten en kerststukjes komt pas later op gang. Opmerkelijk ook dat
het aantal „buiten- of tuinkerstbomen die 's avond s worden verlicht, toeneemt in Zand-
voort.

Dan blijft het altijd moeilijk op straat de hoogte te schatten van de boom die men wil
kopen. Vaak moet de zaag er aan te pas komen omdat de boom groter is dan verwacht. Dit
echtpaar wil zich de moeilijkheden met zaag en/of heggeschaar duidelijk besparen.

^e^g-tg-teeg^e^^^

AND VOORT KOMT ER BEKAAID VANAF

Burgemeester de markt op om
contingenten te bemachtigen

(Advertentie)

ANTIEKMARKT

DE LOOIER
Elandsgracht 109, Amsterdam

voor curieuze geschenken.
Kijk ook even op de
ROMMELMARKT
Looiersgracht 38

ZANDVOORT — Burgemeester Machielsen heeft de weinig benij-
inswaardige taak om te trachten de ambtelijk vastgestelde hoe-

eelheid woningen voor Zandvoort, negenenvijftig stuks, in ge-
estelijke vergaderingen op bestuurlijk niveau; te laten uitgroeien

ot een aantal waardoor één van de Zandvoortse woningbouwpro-
:1;cten in 1985 gerealiseerd kan worden.
\ Het Gewest Kennemerland mag het volgend jaar in totaal dui-
ïend woningen bouwen met rijkssubsidie. Dit is al een tegenvaller
;1oor de gewestgemeenten, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal,
yaarlemmerliede, Bennebroek en Zandvoort, omdat verwacht
yerd dat er 1150 woningen in de sociale sfeer gerealiseerd konden
.iorden.

den in deze commissies claims op ta-
fel gelegd om bij voorbaat subsidie in
de wacht te slepen voor bouwplan-
nen die over een termijn van meerde-
re jaren moeten worden uitgevoerd.
Over die claims bestaat nog lang
geen overeenstemming.

De gemeenten krijgen van het rijk
nu een maand de tijd om met elkaar
tot overeenstemming te komen, lukt
dit niet, dan ziet het er naar uit dat
de HID ook nog voor 1985 zelf zal be-
slissen hoeveel woningen er per se-

meente gebouwd mogen worden, uit-
gaande van de toewijzing van dui-
zend woningen, waarvan Haarlem er
voorlopig 710 ti',->gp\v -^en heeft ge-
kregen. '

De markt op
Naar aanleiding van het bekend

worden van het toegewezen aantal
van 59 stuks voor Zandvoort, heeft de
liberaal Methorst in de raadsverga-
dering vragen gesteld op welke wiize

5 Op ambtelijk niveau zijn de ge-
yestgemeenten al rond de tafel
Jaan zitten. ledere ambtenaar
"pet de opdracht voor „zijn" ge-
:]ieente zoveel mogelijk wonin-
en in de wacht te slepen. Nadat
e kruitdampen op dit niveau
jn opgetrokken, blijkt Zand-
oort uit de strijd te zijn geko-
ien met het volgende aantal:

j 3 woningwetwoningen
' 5 koopwoningen premie C
) koopwoningen premie A
koopwoningen premie B
huurwoning met subsidie
Door de heer Sandbergen van
3t bureau Volkshuisvesting/
luimtelijke Ordening wordt dit
antal onvoldoende genoemd.
Hiermee kunnen wij letterlijk
tets beginnen" zegt hij.
ipe taak^ van burgemeester Ma-
iielsen is nu op bestuurlijk niveau
5or ruiling of anderszins dit aantal
frhoogd, dan wel veranderd te krij-
n, zodat in Zandvoort toch nog ge-
iuwd kan worden.

egionale Volkshuis
;stingcommissie
h) t nu toe deelde het rijk jaarlijks
{financiële steun (de contingenten)
e aan afzonderlijke gemeenten. Dit

nu is dit jaar veranderd, omdat wo-
ningzoekenden niet alleen de ge-
meente waarin zij toevallig wonen als
hun woonomgeving beschouwen,
maar heel Zuid-Kennemerland.
Daarom beschouwt het rijk Zuid-
Kennemerland als één geheel, dus in
totaal duizend woningen voor dit ge-
bied.

De gewestgemeenten overleggen
over de verdeling van de contingen-
ten binnen de zogenaamde regionale
volkshuisvestingcommissie de RVC.
Het eerste overleg geschiedt door
ambtenaren, op ambtelijk niveau,
deze voorstellen worden dan op be-
stuurlijk niveau bekeken en al dan
niet aanvaard.

Burgemeester Machielsen ver-
klaarde in de raadsvergadering van
18 december, dat tijdens deze bespre-
kingen door verschillende gemeen-
ten al claims op tafel werden gelegd.
Men kan namelijk een claim leggen,
wanneer bouwplannen al kant en
klaar liggen, zoals in Zandvoort bij-
voorbeeld De Schelp, Sterre der Zee,
de Slokkerwoningen en nu ook het
Stationsplein.

Ook door andere gemeenten wer-

(Advertentie)

juweliers en diamantairs

JORKE& SCHALING
Zandvoort Amsterdam

EEN KERSTVERRASSING UIT
ZANDVOORTS KLEINSTE WINKELTJE

U krijgt een briljant idee, een gouden inval. U geeft iemand (of uzelf) een flonkerend
sieraad of horloge als kerstkado en u krijgt als kerstverrassing voor elke f 100.-

kontant die u besteedt

VIJFENTWINTIG GULDEN KADO
óók gewoon kontant . . . tot l januari 1985.

U vindt ons in de hal van het Bouwes hotel bij het Casino
Open ma t/m vr van 14 -17 en 19 • 22 uur.

Zaterdag en zondag van 14 • 23 uur.

in Zandvoort nog gebouwd kan wor-
den.

Immers het kant-en-klare project
De Schelp telt alleen al 50 woning-
wetwoningen, voor de Slokkerwonin-
gen 33 stuks (koopwoningen) is een
C-premie aangevraagd (een bedrag
van ƒ 6500.- per woning) terwijl ook
Stationsplein (57 woningwetwonin-
gen) en Sterre der Zee 60 premie
huurwoningen (hiervan is momenteel
één aan Zandvoort toegewezen) bij
wijze van spreken direct gebouwd
zouden kunnen worden.

Het is nu binnen de RVC zo gere-
geld dat een gemeente meer krijgt
dan een ander als daar op het mo-
ment bouwplannen klaar zijn voor
uitvoering. Tenminste dat wordt ge-
zegd, doch m het geval Zandvoort is
daar tot nu toe nog niets van te mer-
ken.

Nu kan onderling ook geruild wor-
den. bijvoorbeeld Heemstede staat
een X-aantal premie-C woningen af,
en ruilt dit met Zandvoort voor 20
premie koopwoningen, die Zand-
voort dan over een jaar of twee weer
terugverlangt, terwijl Heemstede
dan een contingent premie-C terug
krijgt.

Een ingewikkeld syteem van loven
en bieden, omdat Zandvoort met het
tot nu toe bekende aantal beslist niet
uit de voeten kan.

Burgemeester Machielsen beloofde
in de raadsvergadering alles te doen
wat mogelijk is om voor Zandvoort
zoveel mogelijk binnen te halen. In
ieder geval premie-C voor alle 33
Slokkerwoningen terwijl uitvoering
van het Stationsplein de hoogste
prioriteit zal krijgen.

(Advertentie)

OPRUIMING!
25~50°/0 korting

GROTE KROCHT 29
ZANDVOORT

-j-WATER-
•STANDEN-1

iNDVOORT - De waterstanden
or de komende week:
turn HW LW HW LW
dec. 01.16 09.36 13.37 21.44
dec. 02.09 10.28 14.25 22.44
dec. 02.52 10.59 15.07 23.33
dec. 03.35 11.34 15.49
dec. 04.18 00.10 16.29 12.31
dec. 04.59 00.44 17.13 13.01
dec. 05.43 01.24 17.57 13.53
dec. 06.24 02.07 18.43 14.39
anstanden: zaterdag 22 december! 12.47 uur.

j ingtij: zondag 23 december NAP +
cm.

^^

NOG VOOR DE KERST GLASDICHT
ZANDVOORT - Verwacht

wordt dat het nieuwe wijkcen-
trum naast de Van Pageéhal nog
voor kerstmis glas- en dak-dicht
zal zijn. „Wanneer de bouw zich
zo voortzet zoals nu het geval is,
dan zijn wij zelfs veel eerder
klaar en kan het eind fabruari al
opgeleverd worden", vertelde
een enthousiaste architect Ing-
wersen vrijdagmiddag 14 decem-
ber.

Enthousiast ook is het bestuur van
de Stichting Aktiviteitencentrum,
die straks het beheer over het nieuwe
Stekkie zal voeren. „In het begin had
ik er toch wel een zwaar hoofd in, het
leek allemaal zo klein, maar het is mij
dik meegevallen. De kleine zaal is
een forse ruimte geworden, en ook de
grote zaal is echt 'groot'", sprak voor-
zitter Ab van der Moolen tevreden.
Tevreden ook de aannemer IBB Kón-
dor uit Leiden, die met negen man dit
werk uitvoert.

Om enige aandacht te schenken
aan deze wel zeer voorspoedige
bouw, had het gemeentebestuur vrij-
dagmiddag, bij het bereiken van het
hoogste punt, verschillende belang-
hebbenden uitgenodigd, om hier
even bij stil te staan onder het genot
van een drankje en een hapje. Hier-
aan voorafgaande werden burge-
meester Machielsen, de secretaresse
van het aktiviteitencentrum én uit-
voerder Jack van Ammerlaan uitge-
nodigd de vlaggen te hijsen. Burge-
meester Machielsen koos de vader-
landse driekleur, de Zandvoortse
vlag werd gehesen door de secreta-
resse terwijl Ammerlaan zich uiter-
aard ontfermde over de IBB-Kondor
vlag.

Stekkie eerder onder de
pannen dan verwacht

Wethouder Jongsma deelt
het pannenbiergcld uit.

Foto Frans Jongen

Door wethouder Jongsma werd
geen pannenbier geschonken, maar
door hem werden enveloppen uitge-
reikt aan de werknemers. Jongsma
toonde zich evenals de overige geno-
digden verheugd met het snelle
bouwproces en wees er nog even op
dat „van uitstel lang niet altijd af-
stel" komt, zoals een oud vaderlands
gezegde wil doen geloven. „Na augus-
tus 1983 zag niemand meer een nieuw
Stekkie in het vooruitzicht en zie nu
eens wat wij met de helft van het oor-
spronkelijk genoemde bedrag gaan
bereiken", memoreerde hij trots.

Integratie
De opzet van het winkcentrum is

bijzonder functioneel, naast de ruime
kleine zaal, die hoofdzakelijk be-
stemd lijkt te zijn voor kinderaktivi-
teiten ligt de grote zaal, bestemd
voor toneeluitvoeringen, filmvoor-
stellingen en aktiviteiten die meer
ruimte verlangen. Via een deur die
uitkomt in een bergruimte kan men
komen in de kleine vergaderzaal. In
dit derde kleinste vertrek, bestemd
voor kleinschalige aktiviteiten zullen
ook wastafels komen, zodat deze bij
toneelvoorstellingen gebruikt kan
worden als kleedruimte. Eventuele
acteurs/actrices kunnen dan via de
berging rechtstreeks het toneel op
gaan.

Speels zijn de ronde hoeken die in
het wijkcentrum zijn aangebracht.
De ontmoetingsruimte die in open
verbinding zal staan met de Van Pa-
géehal lijkt een volkomen integratie
van sport en spel te waarborgen,
want het kan door zowel Van Pagée-
bezoekers als Stekkiegangers wor-
den gebruikt.

Anticiperend op het nieuwe wijk-
centrum heeft het stichtingsbestuur
al veel nieuwe aktiviteiten gestart,
onder andere iedere dag van de ko-
mende kerstvakantie is de jeugd wei-
kom in het oude Stekkie.

Voor een
uitgebreid programma zie elders in
dit blad.

Inbrekers weer op pad
ZANDVOORT - Gedurende de af-

gelopen week is er weer op yerschil-
lende plaatsen in Zandvoort ingebro-
ken. Een 36-jarige Zandvoorter kreeg
het wel erg zwaar te verduren. Op
dinsdag 11 december werd in zijn wo-
ning aan de Burgemeester Van Al-
phenstraat ingebroken en werd er
voor een totale waarde van maar
liefst ƒ 43.000,- ontvreemd. Meegeno-
men werden sieraden, jasjes, afspeel-
apparatuur en ƒ 7600,- aan cash geld.
Maar daarbij bleef het niet: op zater-
dag 15 december moest hij het weer
ontgelden. Het slot van zijn voordeur
werd opengebroken en ditmaal ver-
dwenen zes videobanden, twee lucht-
drukpistolen, het deel I van het ken-
tekenbewijs van zijn auto, een aantal
sleutels en ƒ 500,- aan baar geld.

Ook in een garagebedrijf aan de
Kamerlingh Onnesstraat is op zater-
dag 15 december ingebroken. De da-
ders sloegen een paar ruiten in en
klommen vervolgens naar binnen. Ze
stalen tien pakjes sigaretten en zet-
ten vervolgens de schakelaar van de
benzinepomp in werking waardoor ze
52 liter benzine konden tanken.

Enige uren later werd er ingebro-
ken in een auto, die stond geparkeerd
aan de Swaluestraat. Hieruit verdwe-
nen een radio-cassetterecorder en
twintig cassettebandjes. Men ver-
moedt dat gebruik is gemaakt van

valse sleutels.
Gedurende de week maakte een

onbekende gebruik van een valse
sleutel en nam uit een hotelkamer
een cassetterecorder, een gouden da-
meshorloge, een fototoestel, een por-
temonnaie en een rijbewijs mee. Ook
werd er ingebroken in een woning
aan de Dr. J.G. Metzgerstraat door
een bovenraampje in te slaan. Een vi-
deorecorder werd meegenomen ter
waarde van ƒ 2000,-. De politie heeft
de diverse inbraken in behandeling.

CAFÉ-BAR

LABASTILLEf
Haltestraat 58,
tel. 1 51 11
WENS T IEDEREEN 66
PRETTIGE KERS TDA GEN
EN EEN GEL UKK1G 1985

Fietscontrole
ZANDVOORT - Ongeveer vijftig

fietsers en bromfietsers zullen de ko-
mende week niet hun vervoermiddel
naar het politiebureau moeten gaan,
om hun verlichting te laten controle-
ren. Is deze niet in orde, dan bestaat
de kans dat ze alsnog een flinke boete
moeten betalen.

Op een aantal plaatsen in de ge-
meente werd op maandagmorgen
tussen half zeven en kwart over acht
een fietsverlichtingscontrole gehou-
den. Van de 265 fietsers en bromfiet-
sers zijn er 54 staande gehouden.

Omdat het hier een preventieve
controle betrof, werden geen bekeu-

ringen uitgedeeld, wel ontvingen de
overtreders een waarschuwing en
zullen ze thuis een brief ontvangen
waarin staat dat ze zich met hun ge-
repareerde verlichting moeten mei-
den aan het bureau. In de naaste toe-
komst volgt nog een preventieve con-
trole, daarna worden onherroepelijk
bonnen uitgedeeld wanneer het voer-
tuig niet voldoet aan de eisen.

De Fotokring
exposeert

ZANDVOORT - In de Openbare
Bibliotheek Zandvoort aan de Pnn-
sesseweg is tot 12 januari een ten-
toonstelling te zien van de „Foto-
kring Zandvoort". Deze expositie
heeft als titel „Kijken en Zien 1984"

De bibliotheek is geopend op maan-
dag van 15 tot 17 uur en van 19 tot 21
uur, op dinsdag van 10 tot 12 en van
15 tot 17 uur, op woensdag en vrijdag
van 10 tot 12 uur, van 13 tot 17 en van
19 tot 21 uur en op zaterdag van 10
tot 14 uur.

Voetbalvelden
vernield

ZANDVOORT - De oefenwed-
strijd van Zandvoort '75 tegen Tel-
star die op dinsdagavond gehouden
zou worden, is niet doorgegaan. Het
eerste en van kunstverhchting voor-
ziene veld van Z'75 is in de nacht van
zaterdag op zondag door onbeken-
den zo beschadigd dat het onbespeel-
baar is geworden. Het veld zag er uit
of het als een crossbaan van een au-
toclub was gebruikt. Ook de twee
plantsoenen en het sportveld van de
Gertenbach Mavo ondergingen een
vrijwel identieke behandeling.

Alles bij elkaar wordt de schade op
zo'n zesduizend gulden geschat. Het,
op deze wijze ..omgeploegde" veld
van Z'75 en ook de plantsoenen en
het sportveid van de Gertenuach Ma-
vo zullen door de dienst PW worden
hersteld. De sportvelden blijven ech-
ter de eerste weken onbespeelbaar.

(Advertentie)

see Morris
before
you bir

uede
lamsvacht

nappa
Haarlem:

Barteljorisstraat 20(bij de Grote Markt)/tel. (023)3126 55

Amsterdam:
Leidsestraat 9 (bil Koninosnïn-nl / fpi /n?5!i ?7 w QB
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**. LOS het kruiswoordraadsel op en vul
i ' daarna de in het oplossingsformulier
* * gevraagde letters in. Die uitspraak is
\ ' de oplossing.
H.;
^*HORIZONTAAL' 1. winterfeest; 5.
•~• hemellichaam; 8 ontstekingskoord;
•'"12. kerstboomtop; 16. weinig van ge-
CI wicht; 21. deel van een schip; 22.
1" ontsloten; 23. jaargetijde; 25. zwak;
",27. rustpauze, 28. keer; 29. vogel; 30.
**duin; 32. telwoord; 34. vaartuig; 36.
."dierengeluid. 37. voorzetsel; 38. man
1 ,'. van stand; 40. dit is; 42. wereld-
1 • kampioenschap; 43. onbedekt; 46.
" evenzo; 48. stroompje; 49. soort
•', onderwijs; 51. troep; 53. teer; 54.

•• vogel; 56. alleenzang; 58. preekstoel;
»^60. bar; 62. maat; 63. uniek; 64.
*-getuigenis; 65. kerel; 66. pas; 68.

vogel; 69. lidwoord; 70. roem; 71.
-regeringsreglement;'73. massa water-

damp; 75. hert; 76. stel; 78. noot; 79.
'meisje; 82. bijbels figuur; 83. rund; 85.

.-grafsteen; 86. kledingstuk; 88. berg-
•• plaats; 90. stop. 91. schel; 92. numero;

94. redelijk wezen; 96. op grote af-
stdnd; 99. geluidloos; 101. voorz.; 102
Eur. hoofdstad; 103 vaartuig; 104.
kern; 105. het Romeinse rijk; 106. in
het jaar onzes Heren; 107. godin; 108.
voegwoord; 110. scheepstouw; 112.
sprakeloos; 113. dundoek; 115. mili-
tair; 116. compagnon; 118. voor-
schrift; 119. water in Drente; 122.
vervoersmaatschappij; 123. familielid;
125. daar; 127. slot; 128. mytholo-
gisch figuur; 129. deel van een schip;
131. klaar; 133. vluchtige stof; 135.
eekhoorn; 138. pi. o.d. Veluwe; 140.
water in Friesl.; 142. noot; 144. knaag-
dier; 146. maat; 147. visgerei; 149.
eender; 151. voorz.; 152. Europeaan;
154. man. kenmerk; 157. heilige; 159.
vervoermiddel; 162. kleur; 165. wa-
terhoogte; 167. verwonding; 168.
noot; 169. inwendig orgaan; 171.
noot; 173. soort onderwijs; 175. wild
varken; 177. de dato; 178. dwarshout;
179. nobel; 180. deel van een trap;
181. rivier in Italië; 182. deel van een
fornuis; 184. koor; 186. bijbels figuur;
188. heen en weer; 189. zonder moed;
190. zangstuk; 192. voegwoord; 194.
Europeaan; 196. bloeiwijze; 198. tel-
woord; 200. ongeletterd; 202. maan-
stand; 203. op een zekere plaats; 204.
plaats in Zuid-Holland; 205. plaats in
Noord-Brabant; 207. telwoord; 210.
vaartuig; 211. Engelse havenstad;
213. vogelprodukt; 214. bron; 215.
tocht; 217. heidemeer; 219. voorzet-
sel; 221. vreemde titel; 222. metsel-
specie; 224. familielid; 225. naar; 227.
fout; 229. maat; 230. kleur; 232. deel
van een vis; 235. numero; 236. heilige;
238. eerstkomend; 239. reep stof;
242. pijn; 243. betrekking; 245. roe-
men; 246. christelijk feest.

VERTIKAAL: 1. gebogen; 2. en om-
streken; 3. opstootje; 4. de oudere; 5.

spetter; 6. kort ogenblik; 7. voeg-
woord; 8. vers; 9. gewicht; 10. deel
van de bijbel; 11. kolenwagen, 13.
hetzelfde; 14. gelofte; 15. pit; 17.
vorm van zijn; 18. gevangenis; 19.
inhoudsmaal; 20. meel; 22. onder
andere; 23. pers. voornaamw.; 24.
vogel; 26. het Romeinse rijk; 28.
vervaardigen; 29. meer dan anderen;

31. laatstleden; 33. man van adel; 35.
vlug; 36. dierengeluid; 37. motorrace;
38. water in Friesland; 39. vuur; 41.
voorzetsel; 42. arbeid; 44. telwoord;
45. metalen wasbak; 46. hetzelfde;
47. insekt; 48. woud; 50. niet even;
51. alp; 52. lidwoord; 53. Europeaan;
55. niet genoemde; 57. Frans lid-
woord; 58. vogel; 59. heilige; 61.
opening; 63. plaats in Drente; 64.
vlaktemaat; 67. naaigerei; 69. noot;
70. gelijk; 72. dwarshout; 73. per-
soonlijk voornaamw.; 74. godshuis;
75. regeringsreglement; 76. vreemde
titel; 77. Rijksoverheid; 78. dwars-
hout; 80. eerstkomend; 81. naschrift;
82. laatstleden; 84. heilige; 85. hemel-
lichaam; 87. telwrd.; 89. loot; 90. ge-
vogelte; 91. vogel; 93. nakomelingen;
94. fout; 95. bijbelse pi.; 96. insekt; 97
levenslucht; 98. familielid; 99. loop-
stok; 100. deel van de mond; 103.
looppad; 106. voertuig; 107. aanvoer-
troepen; 109. voorzetsel; 110. tegen-
over; 111. schoeisel; 112. heilige; 113.
omgang; 114. bevel; 115. rund; 117.
spil; 118. pers. voornaamw.; 120.
voertuig; 121. vordering; 123. zintuig;
124. lokspijs; 126. huid; 130. het-
zelfde; 132. noot; 134. deel van een
etmaal; 135. boom; 136. boom; 137.
tocht; 139. zuidvrucht; 140. uitgave;
141. niet even; 143. voorzetsel; 144.
vertrouwen; 145. vaartuig; 148. korf;
149. ter gedachtenis; 150. voorbeeld;
151. hetzelfde; 153. onder andere;
155. vervoersmij.; 156. toespraak;
158. open plek i.h. bos; 160. klinkna-
geltje; 161. daar; 163. militair; 164. in-
sekt; 166. Europeaan; 170. grond om
boerderij; 172. lor; 174. voorz.; 176.
opstootje; 178. advies; 179. bijbels
figuur; 180. mak; 181. teerprodukt;
183. nauw; 185. mager; 187. rund;
189. Europese hoofdstad; 191. Euro-
peaan; 193. de onbekende; 195. voor-
zetsel; 197. dwarshout; 199.' trek;
200. lidwoord; 201. redeloos wezen;
206. titel; 207. heen en weer; 208.
eens; 209. bolgewas; 212. aardrijks-
kundige aanduiding; 213. boom; 214.
arbeid verrichten; 216. voorzetsel;
217. langs; 218. bloem; 220. verbin-
ding; 222. verlichting; 223. vertegen-
woordiger;'224. grappenmaker; 226.
maat; 227. noot; 228. deel van een
fornuis; 231. rivier in Italië; 233. per-
soonlijk voornaamw.; 234. telwoord;
237. kleur; 239. watering; 240. num-
mer; 241. bloeiwijze; 242. titel; 243.
dierengeluid; 244. verbrandingspro-
dukt.

Oplossingen vóór 31 dcccm-
ber inzenden naar Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein
12, Zandvoort.

Voor de kinderen
in de kerstvakantie

HAARLEM - Kinderen uit Haar-
lem en omstreken kunnen heel wat
beleven in de kerstvakantie. Zo heb-
ben een aantal theaters een speciaal
kerstprogramma voor ze samenge-
steld, dat er als volgt uitziet:
Zaterdag 22 december
14.30 uur Poppentheater Merlijn:
Slingertje en de totempaal.
14.30 uur Poppentheater Mijko: gas-
toptreden
14.30 uur Poppentheater Pandora:
Het kan-met-slapen-ledikant

Zondag 23 december
14.30 uur Toneelschuur: jeugdvoor-
stelling Ka Theater „Alice", vanaf 7
jaar.

Woensdag 26 december
14.30 uur Toneelschuur: jeugdvoor-
stelling Cees Brandt „Keetje en de
babakazoos" vanaf 6 jaar.

) uur Toneelschuur: film Laurel
en Hardy „Tit for tat, busy bodies"
e.a.

Donderdag 27 december
14.30 uur Poppentheater Merlijn:
Slingertje en de totempaal
14.30 uur Poppentheater Mijko: De
kerstballon
14.30 uur Poppentheater Pandora:

-, try-out nieuw spel
• 14.30 uur Toneelschuur: jeugdvoor-

stelling Cees Brandt „Keetje en de
Babakazoos" vanaf G jaar
14.30 uur Toneelschuur: film Laurel
en Hardy ,,Tit for tat, busy bodies"

.„e a.

Vrijdag 28 december
14 30 uur Poppentheater Merlijn:
Slingertje en Kasteel Diedelduis.
14 30 uur Poppentheater Mijko: De
kerstballon
•14.30 uur Poppentheater Pandora:
try-out nieuw spel
14 30 uur Toneelschuur' jeugdvoor-
stelling Cees Brandt „Keetje en de

...Babakazoos" vanaf 6 jaar
• t 14.30 uur Toneelschuur: film Laurel

•en Hardy „Tit for tat, busy bodies"
o.a.

Zaterdag 29 december
14.30 uur Poppentheater Merlijn:

, filmgertje en Kasteel Diedelduis.
• .1430 uur Poppentheater Mijko: De
• kerstballon

•14 30 uur Poppentheater Pandora:
try-out nieuw spel

•Zondag 30 december
14.30 uur Poppentheater Mijko: De
kerstballon
i!4 30 uur Toneelschuur- film Laurel

„•en Hardy ,,Tit for tat, busy bodies,
Hog wild & County Hospital"

Naast deze voorstellingen zijn er in
Zuid-Kennemerland veel gezellige en
leerzame bezienswaardigheden, zo-
als

Amsterdamse Waterleidingduincn,
ligging tussen Zandvoort en Noord-
wijk, ingang aan de Vogelenzangse-
weg, Zandvoortselaan en De Zilk. Iiü •
023-246781/288050. Geopend ' Vôn
zonsopgang tot zonsondergang. En-
tree ƒ 1.-. Informatiecentrum met
permanent project „Waterwinning
uit het duingebied" en wisselende ex-
posities (geopend van 9-17 uur).

Grote of St. Bavokerk.

Markt, Haarlem (ingang Oude
Groenmarkt 9), 023-324399. Geopend
maandag t/m zaterdag 10-16 uur. En-
tree ƒ1.50, kinderen t/m 12 ƒ0.75.
Rondleidingen op afspraak.

Landgoed Beeckestijn, Rijksweg
136, Velsen-Zuid, 02550-12091. Ge-
opend oktober t/m mei woensdag t/m
zondag 14-17 uur. Entree ƒ 1.-, kinde-
ren ƒ 0.50. Buitenplaats in de 18e
eeuwse bouwstijl. Stijlkamers, inge-
richt door het Rijksmuseum te Am-
sterdam, 18e eeuws meubilair, schil-
derijen van o.a. Cornelis Troost en
Wouwerman, Chinees porselein en
wisselende exposities uit het waaier-
collectie van Felix Tal. Ook het park
is te bezichtigen, 25 ha. groot en met
een rosarium, kruidentuin en slange-
muur.

Teylers Museum, Spaarne 16,
Haarlem, 023-316851. Geopend dins-
dag t/m zaterdag 10-16 uur, zondag
13-16 uur. Entree ƒ2.50, kinderen
ƒ 0.75. Oudste museum van Neder-
land met tekeningen van de Holland-
se, Franse en Italiaanse School en
schilderijen van de Nederlandse Ro-
mantische School. Daarnaast is er
een afdeling historische natuurkun-
dige instrumenten en zijn er "zalen
fossielen en mineralen. Dit museum
is ontstaan uit de nalatenschap van
Pieter Teyler, de 18e eeuwse Haar-
lemse zijde- en lakenhandelaar. Deze
maand wordt er een speciale bloe-
mententoonstelling gehouden. De
expositie omvat een 35-tal bladen
van kunstenaars uit de 17e en 20e
eeuw.

Crayenstein Informatiecentrum,
Spaarnwoude, Machineweg l, Half-
weg, 02907-2644. Geopend: oktober il
m maart' op zon- en feestdagëif/vaft
11-17 uur. Entree gratis. D.m.y. dia"'s,
foto's en film wordt informatie gege-
ven over het gebied. Ook zijn er fol-
ders en kaarten van het recreatiege-
bied verkrijgbaar.

Dolfirama, Burg. van Fenema-
plein 2, Zandvoort, 02507-15741. Ge-
opend: woensdag, zaterdag en zon-
dag. Entree ƒ 7.-, kinderen t/m 12 jr.
ƒ 4.-. Dolfijnen- en zeeleeuwenshows
om 14 en 16 uur.

Draaiorgelhal, Werfstraat, Haar-
lem, 023-380497. Geopend: zondtig 1

.
èh kermisoTgel, het zgn. Kuncmgór-
gel, en het Mortierorgel staan er nog
diverse vaste orgels in de hal, waarop
een concert wordt gegeven. Regelma-
tj,g spelen er ook gastorgels.
- rtie«V

hofstraat 7, Haarlem, 023-314067/
324459. Besloten filmvoorstellingen
voor groepen vanaf 10 personen,
max. 25. Zowel voor kinderen als
voor volwassenen zijn er filmpro-
gramma's samen te stellen.

Frans Halsmuseum, Groot Heilig-
land 62, Haarlem, 023-319180.

Hoogovens, Archeologisch en his-
torisch bedrijfsmuseum, Bessemer-
straat l, Velsen-Npord, 02510-91022/
93088. Geopend: dinsdag en donder-
dag 10-12 en 14-16 uur, en op af-
spraak. Entree gratis. Archeologi-
sche objecten, gevonden tijdens
graafwerk op het Hoogovensterrein.
Te bereiken via Wenkebachstraat,
richting Ontvangstcentrum Hoogo-
vens.

Nationaal Park de Kennemerdui-
nen. ingangen aan de Zeeweg, Berg-
weg en bij Parnassia aan het strand.
Inl. 023-257653. Geopend: van zons-
opgang tot zonsondergang. Entree
ƒ 1.25, kinderen ƒ 0.50.

Kunstijsbaan Kennemerland, Lod.
van Deyssellaan 160, Haarlem, 023-
264662. Geopend van 11 oktober tot
17 maart, maandag t/m vrijdag 8.30-
16.30, zaterdag 14-16.30, zondag 9.30-
16.30 uur, dinsdag t/m zaterdagavond
20-22.30 uur. Entree ƒ 5.-, tot en met
15 jr. ƒ 3.-. Er zijn ook 10-rittenkaar-
ten en seizoenkaarten verkrijgbaar
en voor scholen en groepen is er eent
speciaal tarief.

Palingrokerij Spaarndam, Taan-
plaats 16, Spaarndam-West, 023-
370896. Geopend maandag t/m vrij-
dag 7-10.30 uur. Entree gratis.

Recreaticboerderij Zorgvrij,
Spaarnwoude, Spaarndammerweg
17, Velsen, 023-383876. Geopend da-
gelijks 9-17.30 uur (rondleiding voor
groepen op afspraak). Entree gratis.
De boerderij is een weidebedrijf met
zeldzame huisdierrassen en zodanig
ingericht dat er „boerderijlessen" ge-
geven kunnen worden door leer-
krachten van het basis- en kleuteron-
derwijs.

Spaarnwoude (recreatiegebied),
gelegen tussen Haarlem, Amster-
dam en Velsen, Beheersburo, Kerk-
vveg 4, Spaarnwoude, 023-382424.
Rondom de dorpjes Spaarndam,
Spaarnwoude en Haarlemmerliede
ligt een uitgestrekt recreatieterrein
met talloze attrakties. Wandel- en
fietspaden, golfbaan, viswater, kano-
baan, vogeleiland, manege enz.

Stadskweektuin, Kleverlaan 9,
Haarlem, 023-258181. Geopend
maandag t/m vrijdag 10-16 uur, zon-
dag 10-12 en 14-16 uur. Entree gratis.
Sortimentstuin met bomen, heesters
en vaste planten, rotstuin met water-
partij, ruïne, tropische kassen, alsme-
de de kwekerij van waaruit de stad
van groen en bloemen wordt voor-
zien.

Visafslag IJmuiden, Halkade 4, IJ-
muiden, 02550-19027. Geopend
maandag üm vrijdag 7-10 uur. Groe-
pen op afspraak. Entree gratis. In de
hallen (880 m lang) wordt gemiddeld
zo'n 75 miljoen kilo vis per jaar aan-
gevoerd.

Zoogkoeienbedrijf „Koningshoe-
ve", Kerkweg 33, Spaarnwoude, 023-
384097. Geopend na afspraak. Met
name interessant in de wintermaan-
den als de koeien op stal staan.

Theeschenkerij De Boschhoek,
Duinweg 2, Santpoort-Zuid, 023-
375284. Geopend: dinsdag Üm zon-

r.rAuthentieke thee-
ëó:!i. toffere ' ^ "•

Cinderpartijtje bij Poppentheater
Mijko en MacDonalds, Haarlem. Ge-
combineerd poppentheaterbezoek en
hamburger eten. Prijs ƒ 10.-. Kaart-
verkoop bij VW Haarlem of bij Mac-

J*i"" ' ' • ' t j j

Volkskerstzang
ZANDVOORT - De volkskerst-

zang wordt dit jaar gehouden op zon-
dagmiddag 23 december in de her-
vormde kerk aan het Kerkplein. Hoe-
wel de dienst om 14.30 uur begint,
gaan de deuren van de kerk al om
14.00 uur open.

Medewerking wordt verleend door
het Zandvoorts mannenkoor onder
leiding van Dico van Putten en het
christelijk gemengd koor Heemstede
onder leiding van Gerard Stolk. De
sopraan Nelly Groeneveldt zingt en-
kele liederen, het kerstevangelie zal
worden gelezen door Ans Houtman.
Muzikale leiding heeft de organist
Michiel Jansen.

Wie nog geen programma heeft ge-
kocht bij het VVV-kantoqr, kan ook
terecht (wanneer niet uitverkocht)
aan de kerk op zondagmiddag. De
toegangsprijs, inclusief programma
bedraagt ƒ 3.50.

Kerst-In
Op maandagavond 24 december

in Zandvoort
wordt in het gemeenschapshuis de
nu al traditionele Kerst-In gehouden
die haar eerste lustrum viert.

De deuren gaan open om 19.30 uur
terwijl om 20.00 uur het programma
start met het trio Ceacilia, een café-
chantant met nostalgisch cabaret.

Deze avond zal worden besloten
door Ad Goossens met samenzang
van kerstliedjes. Men verwacht dat
het programma duurt tot 01.00 uur.

Voor eerste kerstdag is er een
twaalf uren durend programma. Men
kan vanaf 11.00 uur terecht voor een
gezellig kopje koffie. Om 12.00 uur be-
gint de gospelgroep Relite het pro-
gramma voor deze dag. Na het tradi-
tionele kerstdiner komt ZOV met een
kort operetteprogramma. Omstreeks
23.00 uur zal deze Kerst-In weer tot
het verleden behoren.

Bezoekers met vervoersproblemen,
slecht ter been zijn of anderzins, kun-
nen kontakt opnemen met de heer E.
Hagen, tel. 12298 er wordt dan voor
vervoer gezorgd. Voor een uitgebreid
programma zie pag. 5.

22-23 december 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: 22-23 december arts: Adé
Scipio Blüme, tel. 19507, Ie en 2e
kerstdag: arts: Bart van Bergen, tel.
19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, 22-23 december arts: G.J.J.
Mol, tel. 15600 en 15091, Ie en 2e
kerstdag: arts: B.F.J. Bouman, tel.
15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.
TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zandvoortse Apo-
theek, H.B.A. Mulder, tel. 13185. Ie en
2e kerstdag; Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.

Mededeling
l.v.m. de kerstdagen zijn wij ge-
noodzaakt gewijzigde sluittijden te
hanteren.
Wij verzoeken onze adverteerders
te zorgen dat het advertentie-mate-
riaal uiterlijk vrijdag 21 december
vóór 16.00 uur m ons bezit is.
Op maandagmiddag 31 december
is ons kantoor gesloten, evenals
dinsdag 1 januari.
Voor de krant van donderdag 3 ja-
nuari gelden de gebruikelijke sluittij-
den

Advertentie-afdeling
Weekmedia

Voor een daalder
naar het zwembad
ZANDVOORT - Het wordt
kinderen uit Zandvoort en om-
geving weer bijzonder aantrek-
kelijk gemaakt om tijdens de
kerstvakantie naar het Sport-
fondsenbad „De Duinpan" aan
de Vondellaan te komen. Ze be-
talen namelijk gedurende het
gedeelte van de vakantie dat in
december valt, maar ƒ 1.50 om
te zwemmen, in januari is dat
ƒ 1.60 per keer. Bovendien heeft
men voor een aantal extra at-
tracties gezorgd. Zo wordt er op
vrijdag 28 december een dertien
meter lange waterloopbrug aan-
gebracht, kunnen de kinderen
op woensdag 2 januari om 10.00
uur en om 11.00 uur stuivers op-
duiken en is er op vrijdag 4 ja-
nuan balkhangen van 10.00 tot
11.00 uur en een glijbaanrace
van 11.00 tot 12.00 uur.

De speciale openingstijden
van „De Duinpan" tijdens de
kerstvakantie zijn als volgt:
Maandag 24 december: 12.00 tot
15.30 uur.
Dinsdag 25 december: gesloten.
Woensdag 26 december: geslo-
ten.
Donderdag 27 december: 12.30
tot 15.30 uur.
Vrijdag 28 december: 9.00 tot
12.00 uur en 13.00 tot 15.30 uur.
Maandag 31 december: 12.00 tot
15.30 uur.
Dinsdag l januari: gesloten.
Woensdag 2 januari: 9.00 tot
12.00 uur en 13.00 tot 15.30 uur.
Donderdag 3 januari: 12.30 tot
15.30 uur.
Vrijdag 4 januari: 9.00 tot 12.00
uur en 13.00 tot 15.30 uur.

ERK
DIENSTI

WEEKEND: 22-23 dec. + 25 en 26 dec.
1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. A. Th. Roth-
fusz, Hillegom. 24 dec. 23.00 uur: ds.
J.A. van Leeuwen, 25 dec. 10.00 uur:
ds. J.A. van Leeuwen.
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: drs. J. Helderman,
Badhpevedorp, kindernevendienst
en crèche. Ie kerstdag 10.00 uur: dr.
M.E. Brinkman m.m.v. de kantorij,
kerstepel „Vadertje Panov" van Tol-
stoi. Kindernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
Zondag: dienst verzorgd door eigen
leden. Ie kerstdag: geen dienst in de
Brugstraat.

ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met orgel/sa-
menzang. Zondag 08.45 uur: stille vie-
ring. 10.45 uur: hoogmis met St. Cae-
ciliakoor. 24 dec. 19.30 uur: met
jeugdkoor St. Agatha, 24.00 uur: met
St. Caeciliakoor. 25 dec. 10.00 uur:
hoogmis met St. Caeciliakoor. 26 dec.
10.00 uur: E.V. met orgel/samenzang.

KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Overduin.
Zondag 09.30 uur: zondagsschool, bij-
belgespreksgroepen.
Zondag 19.00 uur: gemeente familie
kerstfeest.
24 dec. 22.00 uur: kerstnachtdienst
25 dec. 10.30 uur: kerstmorgendienst
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in huize Pniel, Zuiderstraat 3.
Maandag om 15.00 uur, tel.: 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

Gemeente school B in het jaar 1907
m'e-t'

. ''T-
l*- fl

Van mevrouw J. Slegers-Zantvoort werd bovenstaande foto
ontvangen met het verzoek deze te plaatsen. Omdat dit toch een

, speciale krant is voldoen wij aan het verzoek.

Op de eerste rij zittend van links naar rechts:
Agnes Spoelstra, Jansje van Keeren, Nellie v.d. Mije, Lientje

Scheernek, Keetje v.d. Berg, To Zantvoort, Agaath v.d. Bos, Els
Weber, To Gieske en Aaltje Schaap.

Tweede rij:
Aaltje Koper, Marijtje Zwemmer, Aaltje Koning Heems-

kerk, Jaantje Terol (onbekend), Geertje Koning, Riet van
Keeren, Els Weber, Maartje Bol.

Derde rij:
Greet v.d. Werff, To Terrerode, Marie Schaap, Neeltje Schipper,

Dirkje de Wit, Jeane Vlaanderen, Greet Tetterode, Suze Melius,
Catrien Visser en meester Schumacher.
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Wonen
op een
woonboot

Een knusse woning achter
een wat rommelige entree.
Waar is de deur, is er een bel,
•waar moet ik kloppen? De
woonkamer ligt laag. Je
stommelt een stijle trap af. Op
bezoek in een woonboot.

De huiskamer en het slaapvertrek
liggen achter elkaar Boven in de
stuurhut is iets dat op een keukentje
lijkt Een heel apart huis, andere
maten, andere lichtval dan je gewend
bent Het idee dat je een beetje
dobbert. Het schip aan de Amstel is
een omgebouwde rijnaak Ze liggen er
hutje aan mutje, dne rijen dik

Wonen op een minder gebruikelijke
manier. Is het een noodoplossing' Hoe
bevalt het? De meeste bewoners van
een woonschip zochten hun heil op
het water toen de woningnood hen
het uitzicht op een echt huis ontnam
Op het water was ruimte, vrijheid
Boten waren er destijds - aan het eind
van de jaren vijftig, beginjaren zestig
- voldoende. Er kwam een eind aan

zeil- en stoom vaart, de boten waren
voor bescheiden prijsjes te koop

Maar wonen op het water is al lang
geen noodoplossing meer. De nood
werd een deugd En hoewel er allerlei
bezwaren kleven aan een huis op het
water, weinig botenbewoners willen
definitief de wal op

Een Amsterdamse
woonbootbewoner „Vooral 's winters
is het hier berekoud. Opstaan is een
ramp Verwarming kost ons dan ook

goud geld Twee kachels kunnen het
maar nauwelijks puffen " Een ander
„zo'n schuit kost ook veel aan
onderhoud Je hebt er altijd zorgen
over. Het gevaar dat er iets rot dreigt
voortdurend Dus je moet steeds alles
in de gaten houden. Bovendien zijn
woonschepen erg mbraakgevoelig
Dat is weer een zorg meer "

De positie van veel woonboten m
Nederland is bovendien altijd dubieus
geweest In verscheidene gemeenten
heeft men met het fenomeen nooit

Veel zorgen,
kou en
romantiek
goed raad geweten Versleping naar
ligplaatsen buiten de gemeentegrens
- uit het zicht - of geconcentreerd m
dwanghavens In Amsterdam worden
alle schepen nu geaccepteerd Elders
is men zover nog lang niet, hoewel
woonschepen een steeds meer
algemeen aanvaard verschijnsel zijn
niet meer weg te denken m veel
grachten, kanalen en rivieren

Naast de talloze minder aangename
kanten aan het wonen op het water,
moeten er ook legio voordelen zijn
„Het is voornamelijk het idee Je bent
vrij, hebt geen buren, geen overlast
Het idee ook datje zo weg kunt varen,
ook al komt daar in de praktijk nog
veel voor kijken En's zomers heb je
volop ruimte op het dak van je eigen
huis" zegt een fanatiek voorstandster
van het wonen m een boot

„Ik vind het ook gezellig en open De
meeste boten zijn leuk om te zien, de
variatie, de gekke kleuren Boten
worden veel persoonlijker ingericht
Iedereen woont er anders m Oh ja, en
het is zo romantisch."

Een beetae uitgekeken op uw inte-
neur' Dan wordt het tijd dat u eens
nadenkt over een nieuw achtergrond-
decor voor uw meubels. Over nieuw
behang bijvoorbeeld. Met nieuw be-
hang maakt u in een dag tyd een heel
andere kamer.

Vroeger was behangen een heel kar-
wei. Randjes afsnijden, lijm op juiste
dikte en zonder klontjes klaarmaken,
lange droogtijden. Daar kwam nog bij
dat die klus jaarlijks geklaard moest
worden, want het behang ging meest-
al met langer mee. Gelukkig is be-

Een
kamer
met
een
nieuw
decor

hang niet meer wat het geweest is De
kwaliteit van papier en verf is sterk
verbeterd, de verwerkingsmethode
zeer vereenvoudigd.

Het behang kan door vrijwel ieder-
een „stotend", dat wil zeggen in banen
tegen elkaar aan geplakt worden En
lijm maken is alleen nog maar een
kwestie van de aangegeven hoeveel-
heid water bij het klontervrije lijm-
poeder mengen Er is zelfs voorgelijmd
behang in de handel, dat u alleen
maar hoeft nat te maken

Maar ziet u desondanks op tegen
zelf behangen, dan kunt u natuurlijk
ook de winterschilder het werk voor u
laten doen. Dat kost weliswaar meer
dan wanneer u zelf aan de slag gaat,
maar levert natuurlijk wel vakwerk
op. Bovendien kunt u door de subsi-
dieregeling die geldt voor het laten be-
hangen - en schilderen - door de win-
terschilder, nog een aardig bedragje
terugkrijgen ook.

Ook de keuze in behang is veel gro-
ter dan enige jaren geleden. In de be-
hangspeciaalzaak liggen wel 20 nieu-
we collecties voor u klaar - gerang-
schikt op kleur, dessin en soort - in
dikke stalenboeken die voorzien zijn
van vele inspirerende toepassmgs- en
combinatiemogelijkheden

U kunt kiezen uit papierbehang,
textielbehang, wandweefsel, gras-
weefsel, veloutebehang (veloursef-
fekt), vinylbehang, structuurvmyl en
zelfs isolatiebehang

Vinylbehang en structuurvmyl zijn
prima geschikt voor vochtige ruim-
ten, zoals badkamer en keuken

Wist u dat er behang te koop is met
bijpassende stoffen' En behangran-
den' Deze „behangaccessoires" bieden
u de mogelijkheid van uw kamer een
op elkaar afgestemd geheel te maken

Een waar „woonparadys". Met name
in de eetkamer en slaapkamer kunt u
hiermee uw fantasie en creativiteit de
ruimte geven Want niets is mooier
dan wanneer dessin en kleur van de
wanden doorlopen in gordijnen, sprei
of dekbedovertrek En als datzelfde
motief en diezelfde kleur dan ook nog
hier en daar terug komen m bijvoor-
beeld een tafelkleedje, lampekap of
kleine sierkussentjes, dan is uw inte-
neurplaatje geheel compleet

• Meer dan tien jaar na de eerste
energiecrisis wordt nog steeds veel
gepubliceerd over energiebespa-
nng in en rond de woning Vaak
gaat het echter over slechts een of
enkele van de mogelijkheden die de
particulier ter beschikking staan
om zijn energie-uitgaven te verla-
gen, waardoor de voorlichting ver-
smpperd overkomt Bovendien
verschijnen van tijd tot tijd publi-
katies die de toets der kritiek niet
kunnen doorstaan, onjuistheden
bevatten of op zijn minst een mis-
leidende of tendentieuze strekking
hebben

Voor Sven was dit aanleiding
een boekje te schrijven waarin een
overzicht wordt gegeven van vnj-
wel alle mogelijkheden om de ener-
gierekemng thuis te verlagen met
behoud van het wooncomfort Be-
handeld worden de onderwerpen
behaaglijkheid en wonen, warmte-
isolatie, ventilatie, verwarming,
warm waterinstallaties, elektrische
huishoudelijke apparaten, kook-
toestellen, verlichting en voorts de
registratie van energie om zo een
goed inzicht in het eigen energie-
verbruik te knjgen „Met minder
energie toch behaaglijk wonen"
luidt de toepasselijke titel van dit
instructieve boekje voor een ver-
standig gebruik van gas en elektn-
citeit Het boekje is vanaf vandaag
m de boekwinkel en by de uitgever
(Kluwer Technische Boeken, De-
venter) verkrijgbaar (prijs / 19,90)

• Inatherm BV levert een meu-
we sene plafondventilatoren in
verschillende uitvoeringen. Dese-
ne is opgebouwd uit 9 type's, waai-
er diameters van 75, 90 en 150 cm

De decoratieve of nostalgische
uitvoering is voorzien van 4 een-
bladige waaier met houten bladen,
m de kleur wit of bruin

Deze - nostalgische - type's kun-
nen bovendien geleverd worden
met of zonder verhchtingsorna-
ment, de hoogte van dit ornament
bedraagt 21 of 16 cm. Het toepas-
singsgebied omvat woningen, bars,
restaurants, bedrijfshallen en con-
structie-werk-plaatsen Het doel is
niet alleen verkoeling te geven
door luchtcirculatie in de zomer,
maar vooral in de winter, de bo-
vemn de ruimte zich verzamelde
warme lucht omlaag te brengen
Hierdoor verbetert de tempera-
tuursgradient in de ruimte en is
minder warmte benodigd om de
temperatuur by de vloer op een
comfortabel niveau te houden Na-
dere informatie wordt u op aan-
vraag verstrekt door
Inathern BV Waalwyk

• Van dinsdag 9 tot en met zondag
21 april 1985 vindt in het RAI de
eerste „Interieur RAI", een ten-
toonstelling voor creatief wonen,
plaats Dit nieuwe evenement
wordt georganiseerd m samenwer-
kmg met onder meer organisaties
als „Goed Wonen" en „Interieur
Interland" Voor een deel valt de
Interieur RAI samen met de Inter-
nationale Huishoudbeurs

De Interieur RAI richt zich zeer
specifiek op hen die zich willen
oriënteren op het gebied van ei-
gentydse, originele womnginnch-
tmg Hoewel op de Huishoudbeurs
al sinds jaar en dag een ruim aan-
bod aan meubelen is te vinden, zal
er door het eigen karakter van de
Interieur RAI toch geen sprake
zyn van overlappingen in het ex-
positieprogramma Aandacht zal
worden besteed aan de categorieën
meubelen, verlichting, woningtex-
tiel, vloerbedekking, wandbekle-
ding, keukens en sanitair en woon-
accessoires

Ongeveer vyf procent van alle gas-
meters wyst te hoog Dat betekent dat
honderdduizenden huishoudingen
meer gas betalen dan ze verbruiken.
Achterhalen of u tot de gedupeerden
behoort, kan u op kosten jagen. Som-
mige energiebedryven brengen hui-
zenhoge vergoedingen m rekening als
uw gas- of elektriciteitsmeter by con-
trole toch in orde blykt

Het is helaas onmogelijk zelf vast te
stellen of uw gasmeter betrouwbaar
is Uw elektriciteitsmeter kunt u sa-
men met enige buren wel enigszins
controleren Zie daarvoor de consu-
mentengids van december '84 Vraag
het ehergiebednjf om vervanging als
uw gasmeter 25 jaar of ouder is - het
bouwjaar staat erop.

Als u aan uw meters twyfelt, dan
kunt u kiezen uit controle van de me-

Veel gasmeters
wijzen te hoog
ter door het energiebedryf zelf, en
controle door het IJkwezen Het be-
dryf kan elektriciteitsmeters vaak re-
latief goedkoop by u thuis controle-
ren. Gasmeters moeten byna altyd
naar de werkplaats

Wilt u de meter laten controleren
door een onafhankelyke instelling,
dan vraagt u het bedryf de gas- of
elektriciteitsmeter door het IJkwezen
te laten controleren, dat kan ook na-
dat controle door het bedryf zelf u
niet heeft overtuigd

Alleen het IJkwezen mag de verze-
geling van de meter verbreken Dat is

onder meer nodig voor controle van
het telwerk

Blijkt uit de controle dat uw meter
te hoog wyst, dan kunt u verlangen
dat uw energierekening opnieuw
wordt vastgesteld Als vaststaat hoe-
lang en hoelang en hoeveel de meter
heeft misgewezen kan dat eenvoudig
door een deel van de rekening te ver-
minderen met het percentage dat de
meter te hoog wees, bestaat daarover
geen zekerheid dan mag het energie-
bedrijf een redelyke schatting maken.

Als u het met uw energiebedryf niet
eens kunt worden over de hoogte van
uw rekening of de schatting van uw
verbruik, dan kunt u het geschil voor-
leggen aan de Geschillencommissie
Openbare Nutsbedryven, Stichting
Consumentenklachten, Sunname-
straat 4,2585 GJ Den Haag.

90 BEELDEN IN ARTIS
In samenwerking met de stichting Macadam exposeert Artis
zowel binnen als buiten tot eind januari zo'n 90 plastieken.

Een speciaal uitgezette beeldenroute, vergezeld van een
catalogus maakt de bezoeker wegwijs in deze verzameling
recente kunstwerken van professionele kunstenaars.

LEZERS VAN DIT BLAD ontvangen deze fraai uitgevoerde
catalogus op vertoon van onderstaande bon voor slechts ƒ 5,-.
Normale prijs ƒ 7,50.

Ook de toegangsprijs is extra voordelig voor u.
Voor volwassenen ƒ 7,50 p.p. Voor kinderen t/m 9 jaar ƒ 3,75
p.p. Normale prijzen ƒ10,- en ƒ5,-.

En als u dan toch in Artis bent voor die beelden ...

REDUCTIEBON VOOR LEZERS VAN DIT BLAD

Naam:

Woonplaats: .

aantal kaarten (maximaal vier per bon)

Deze bon inleveren bij de kassa van Artis aan de Plantage
Kerklaan in Amsterdam.
Artis is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

Deze voordelige aanbieding is geldig van 22 t/m 31 december
a.s.
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Dubrovnik

Zeestraat 41 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 51 10

Kerstmenu 1984
Paté - toast

* * *
Krab- of garnalencocktail naar keuze

* * *
Goulashsoep

* * *
Plaat speciaal

diverse soorten geroosterd vlees

Flensje crème, gegarneerd met kersen
* * *

Perfect
Party
Plan

wenst a He vrienden en bekenden
smakelijke en prettige kerstdagen.

HANS BANK

Sociëteit
Duysterghast

wenst haar leden
en niet-leden

prettige kerstdagen
en een

gelukkig
nieuwjaar

De specialist
in al uw

bloemwerken.

Wij wensen iedereen
heel fijne

feestdagen!

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

DE STER VAN BETHLEHEM
IN AMSTERDAM

In de maand december maakt men in het ZEISS
PLANETARIUM AMSTERDAM een reis terug in de tijd.

Men toont de sterrenhemel zoals de babylonische
sterrenkundigen die hebben waargenomen en hun

astrologisch wereldbeeld.

Hoogtepunt is de drievoudige samenstand van Jupiter en
Saturnus zoals die in het jaar 7 voor Christus plaatsvond.

Algemeen wordt dit als de meest aannemelijke verklaring
beschouwd van de STER VAN BETHLEHEM.

Van 26 t/m 30 december a.s. kunt u extra voordelig
getuige zijn van dit gebeuren.

Volwassenen ƒ6,- p.p. en kinderen t/m 14 jaar ƒ 4,- p.p.

De voorstelling die ± 45 minuten duurt vindt plaats om
11.00 - 12.30 - 14.00 - 15.00 en 16.30 uur.

REDUCTIEBON VOOR LEZERS VAN DIT BLAD

Naam:

Woonplaats:

aantal kaarten (maximaal vier per bon)

Deze bon inleveren bij Zeiss Planetarium Amsterdam, Kromwijkdreef
11 in Amsterdam-Zuidoost. Ruime parkeergelegenheid en eenvoudig
te bereiken met de Metro, halte Gaasperplas

oomnuizen
Uitstekende ligging
Aan de Zijlweg, vlakbij de
Westelijke Randweg, in een wijkje
met veel bestaand groen.

Premie-B
eengezinswoningen
Flinke huizen, met een ruime
woonkamer, 'n aparte keuken, hal
met toilet, 3 slaapkamers,
badkamer met douche en
beneden en boven veel berg-
ruimte. Een aantal woningen
heeft bovendien een extra
hobby-zolder.

Uw eigen smaak
Voor tegelwerk en keuken-
uitrusting zijn een aantal keuze-
pakketten samengesteld. Het
sanitair (standaard wit) kan tegen
geringe meerkosten in een Euro-
kleur worden uitgevoerd.

Energie-vriendelijk
De isolatie van muren, daken en
vloeren voldoet aan hoge eisen;
op de woonverdieping wordt
standaard dubbele beglazing
toegepast.

I

DeRidder&StrijbisBV
Adriaan Pauwlaan 29, Heemstede. Tel. 023 - 28 85 50.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 en
13.30 tot 17.30 uur.
's Zaterdags van 10.OO tot 12.00 uur.

n de rond van de stad!
Gunstige prijzen Hypotheek
De koopsommen van de
woningen zijn van f 167.000,-tot
f 178.000,- v.o.n.
Wanneer u een inkomen hebt van
f 50.000,- of meer kunt u - met
gemeentegarantie - de totale
koopsom financieren.
Bij inbreng van eigen middelen
kan met een lagere hypotheek -
en dus met een lagere inkomens-
norm-worden volstaan.

GIW-Garantie
Een eigen huis metzekerheid dus1

Voor deze woningen kunnen wij u
aanbieden:
• eenhypotheekopannuiteiten-

basis met maandelijkse
betaling achteraf;

• rente 5 jaar vast slechts 7,6%;
• rente 10 jaar vast slechts 8,0%.

Vooralsnog genieten ingezetenen
van en economisch gebondenen
aan de regio Kennemerland-Zuid
de voorkeur

Weijers& Van Donselaar Verkoop BV
Infocentrum Zijlweg, Haarlem Tel 023 - 32 37 16.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur.
's Zaterdags van 12.OO tot 16.00 uur.
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TIMMER- en

ONDERHOUDSWERK

H. v. d. Donk
Swaluestraat24-Tel. 1 85 60

wenst u allen prettige kerstdagen
en een

voorspoedig 1985.

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Vooreen vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

Kent u onze voordeelaanbiedingen?
Arbo-shag voor filterhulzen, 200 gram 11.00
Witte shag, halfzwaar of zwaar 2.60
Witte filtersigaretten 2.50
Gulden Zes sigaren:
50 wilde sprietjes van 16.50 voor 12.50
50 senoritas, ongem., van 20.- voor 16.50
50 wilde havanna's van 20.50 voor 17.00
50 corona's, ongem., van 22.- voor 18.00
Tevens: foto's afdrukken, 9x13 0.65

SIGARENMAGAZIJN J. LISSENBERG
H altestraat 9

Ook verk. v. Zandv. Nieuwsblad + Het Parool.

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:
J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 l 1 57 05

Uw kerstdiner ges/aago
met een lJSTAART van

IJssalon Pico Bello
BESTEL TIJDIG UW KERST-IJSTAART

Tel. 1 37 37 of 1 24 52
ledere zondag geopend tot 18.00 uur.
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LEVfHRPA.Tü'S

Kf.'iVjPuM.-.AK j een kant en klaar deeg üst • CAlV'EfWBERï • kies uic: Franse patê,
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200
gram

: doos

boter
koek{

JO SCHOLTEN BAKMIXEN
kant en klare mixen voor
APPELTAART of BOTERKOEK
een handige hulp voor als u niet
zeker bent van u zelf
DOOS 400 G R AM

ZAANSE SLAOLIE
dubbel gefilterd dus extra
helder, ideaal voor de
oliebollen - LITERFLES

'sf•"."'>'.;

m

r* r r"
rTASFLACON

l̂t̂ ^^^deBüzet.CpnitóJeé^Eer^el̂ r '̂1^
./ rode kwaliteitsyvijn met een aangenaarn;-
bouquet. Bewaartijd 2 è 3 jaar na aankoop. "̂
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^overige wildg r̂«;ritén^vr;0Ki§;#5:j§p f̂|||̂

'-fleS';5: ''""''.v:'-'^ l ti^.'yj--, 't>>i*T«<'fl'J1 î<l
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fraaie
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'JSTAART
nik opgemaakt met
room en vruchten en
speciale kerstversieHng..

. In handig ,Jjopmstam-
'model,, •':',':.

9

HOTEL KOFFIE
snelfiltermaling en
vacuüm verpakt

l

fSK; POE L L
'£?$ KROKANT TOAST
:^ïï.• door speciale bakmethode
!.'ïE£' nog langer vers!
;':.3:">.|;i doos

WÏNÜ vi,Jj,i|

^x^
FANO >^

KIWI SALADE
een heerlijke frisse salade

van diverse exotische
vruchten

doos
200 gram ;^- ^ .̂j

PAK

250
GRAM,

„TOEFJES,, SLAGROOM
in zo'n handige spuitbus BUS 3-90" '"'fc:'-'i
ook buiten de koe/kast houdbaar 250 ml TT'i ;.-:,•

DOMO

' \-••

SPONTIN „extra,,

LIMONADE-
met echte vruchtensappen

u moet ze proeven!
Zoek uit: frambozen, sinas

of aardbeien

CELTONA WITTE SERVETTEN
sterk absorberend in fraai ruitjes-
motief, pakket 100 stuks «•«•
GEEN 1.95 MAAR: 7SS&

MELITTA
ALUMINIUMFOLIE rol a 25 meter
die heeft u nodig met de feestdagen
GEEN 3.75 MAAR

AVIKO GESNEDEN
AARDAPPELSCHIJFJES
die zijn smakelijk, zak 450 gram '
GEEN 1.79 MAAR f184

TAM KONIJN
mooi blank vlees in diverse delen
op schaal verpakt, heel KILO -^-^
GEEN 7.95 MAAR WlU

oy

blik

0.75
.liter

nwnkorrer>

: BONDUELLE :'" ^3!
El 'MAÏSKORRELS 3̂1: MAGGI
*^ vacuüm verpakt, eet het 3^ CULINAIRE SAUZEN
^ als groente of als ~^j ̂ ~ de bekroning voor uw
t~- garnering , -«^ ̂ - heerlijk stukje vlees of vis

'- ,.*•,. - • Jl 4M 31:keuze uit
. blik nHH -* ̂ ^ 1° soorten
: 326 gram

'i V

1̂ GECONCENTREERD
-̂ SUPER AFWAS • • ^3

El ̂ metecht cltroehsapl ',~-'.^^
f- 'Doorgeconcentreerde ••
fisaménstelling 3 x zuiniger^
^ in gebruik

^ flacon
Pn 500 ml

GEEN
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Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Hallest raat 1
ZANDVOORT

Tel.02507-1 6123

IX
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Schuitegat 7,
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KOUD BUFFET,
HAPJES of
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Vrij
haar
prach
waar
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HANS BANK

'klasli
•gent

Wa
Tel. 02507-148 38 berg

med
ben
Flier

DROGISTERIJ daS"
MOERENBURG ™\

Opb
' Ad

voor

Dr. Vogel

homeopathie ̂
Haltestraat 1 j Zanc
Zandvoort j P®6

Tel.02507-1 61 231 ̂
• . wëin

roep
wel,
aan

Geen zin om de hele datS

dag in de keuken i verti
te staan? i N£

BEL
Perfect Party Plar Dc l£

HANS BANK ™»̂
Tel. 02507 -148 38

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S. KNIE-en
ENKELSTUKKEN
ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoor

Tel. 02507-123 27

DROGISTERIJ

Ton Goossens
+ verkoop van
krantenen

tijdschriften, w.o.
HET PAROOL +

Zandv. Nieuwsblac
Winkelcentrum Noord

Pasteurstraat 2
2041 VA Zandvoort

Tel. 1 23 05

Sigaren - Sigaretten
en geschenken in:

SOUVENIRSHOP

Jacqueline
Haltestr. 22 - Zandvoort

tel. 43 13
LOTTO/TOTO-ADRES

Tevens verkoop van
kranten en tijdschriften

w.o.
HET PAROOLen

ZANDV. NIEUWSBLAD

\\
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FOTO QUELLE
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig
afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8
Zandvoort

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimi

TE HUUR:
gemeubileerde j l

KAMER
Tel. 1(0 33

na 19.00 ujrl 5182

l

urote or at. tsavoKerK, urotcs .•-.'--«: «
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PRIJSVRAAG VINDT 'T LIED

Prijswinnaars reageren verrast

' De familie Terol bij de gewonnen fiets bij Versteege Wielersport, Peter Versteege, en de
' heer Terol met zijn kinderen.

ZANDVOORT - Met de slot-
regel „Dat hij het kindzijn weer
beleefd", won Marianne Clark uit
de Lorentzstraat de eerste prijs
in de onlangs gehouden Sin-
terklaaswedstrijd in onze krant
„Vindt 't Lied".

De tweede prijs werd gewonnen
door de heer P.H. Terol uit de
Van Ostadestraat, met de zin:
„Dat de Sint erbarmen heeft en
met gulle hand geeft".

Het was bijzonder moeilijk uit de
talloze inzendingen de mooiste dich-
tregels te vinden, doch met deze
dichtregel(s) waren de heren Moeren-

burg en Versteege het eens, omdat zij
de besten waren.

De wedstrijd was georganiseerd in
samenwerking met winkeliers uit het
dorp en de prijzen werd beschikbaar
gesteld door Drugstore Moerenburg
uit de Haltestraat, een videorecorder,
én een fraaie fiets door Versteege
Wielersport eveneens uit de Halte-
straat.

Marianne Clark was bijzonder blij
met deze eerste prijs. „Ik zend wel va-
ker oplossingen in omdat ik wel houd
van het oplossen van raadsels en het
maken van puzzels. Dit is de eerste
keer dat ik gewonnen heb, en dan
nog wel een videorecorder, ik kan
mijn geluk niet op" meldde een over-
gelukkige prijswinnares die zater-

dagmorgen ook nog eens door ons in
de bloemetjes werd gezet bij Drug-
store Moerenburg waar ze de video-
recorder in ontvangst mocht nemen.

Feest was het ook in huize Terol,
waar vader dan wel de slagzin en de
rijm had gemaakt, maar waar de fiets
werd bestemd voor de zoon. Stralend
stond hij zaterdagmorgen bij Ver-
steeg een aaide wat voorzichtig over
de glanzende lak. „Een echte nieuwe
fiets", meldde hij verheugd.

De overige inzenders hebben dit
jaar dus pech gehad, doch wie weet
wie er volgend jaar in aanmerking
komen voor een prijs wanneer Zand-
voorts Nieuwsblad opnieuw een der-
gelijke wedstrijd organiseert.

Ada Kemp zegt kleutert j es vaarwel
ZANDVOORT - Vrijdag 21 december 1984 is de laatste schooldag

voor mevrouw Ada Kemp. Een afscheid dat eerder gekomen is dan
zij vroeger heeft aangenomen, omdat zij gebruik maakt van de VUT-
regeling. Een éénmalige regeling voor onderwijskrachten waar Ada

n l Kemp gebruik van heeft gemaakt. „Anders moest ik wachten totdat
ik 62 ben en ik vond dit een goede gelegenheid om eruit te stappen en

--j zodoende plaats te maken voor een jongere kracht. Ik heb in totaal
-. 38 jaar voor de klas gestaan, als je dat kunt zeggen van een kleuter-

leidster, waarvan 35 jaar in Zandvoort, en deze regeling om vroegtij-
1 dig uit te treden vind ik een uitstekende gelegenheid om de kleuters
vaarwel te zeggen", is haar commentaar.
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Vrijdagmorgen 21 december wordt
haar afscheid gevierd. Er is een
prachtig programma in elkaar gezet
waar alle kinderen van de Dr. Albert
Plesmanschool zich voor hebben in-
gespannen, en de leerkrachten uiter-
aard. Mevrouw Kemp voelde weinig
voor een haar aangeboden afscheids-
receptie door het gemeentebestuur.
„Ik zie dat niet zo zitten, wat moet ik
nu op het raadhuis? Mijn werkterrein
was de school, en als ik afscheid
neem, dan ook vanuit de school, en
daar komt nog bij dat ik niet zo gek
ben op al die officiële toestanden, hoe
lief ook bedoeld", verklaart ze in het
klaslokaal, dat nog maar enkele da-
gen haar werkterrein zal zijn.

Wanneer Mohammed niet naar de
berg gaat, moet de berg naar Moham-
med zal het gemeentebestuur heb-
ben gedacht, want ook wethouder
Flieringa van onderwijs wordt vrij-
dagmorgen op de Plesmanschool ver-
wacht.

Opbouw
Ada Kemp is een geboren en geto-

gen Zandvoortse die vlak na de oor-
log aan de studie voor kleuterleidster
begon. Direct na haar terugkeer in
Zandvoort in 1945 pakte ze als 21-ja-
rige deze studie op, want kleuters en
het werken met kinderen is altijd
haar hobby geweest. „Het is maar
weinigen gegeven van je hobby je be-
roep te maken, maar bij mij ging dat
wel, dus ben ik begonnen in Haarlem
aan de Jo de Ridderschool met het
volgen van de avondkweekschool,
dat was in die jaren gebruikelijk",
vertelt ze.

Na het behalen van haar akte A

De laatste kleuterklas van Ada Kemp, na
morgen gaat „juf genieten van haar
VUT. Foto: Berlott

hoorde ze dat er een klas van de Zu-
ringarschool zou worden onderge-
bracht in de Karel Doormanschool.
Dat leek haar wel wat, ze solliciteer-
de en werd aangenomen.

De Zuringarschool vormde vroeger
een onderdeel van school D, en de
Karel Doormanschool stond toen
nog aan de Parallelweg. Later pas
werd deze straat de Burgemeester
van Alphenstraat.

Mevrouw Kemp had haar eigen
klaslokaal in deze school, wel met
een eigen ingang naast het gymnas-
tieklokaal.

„Dat was de tijd van de wederop-
bouw, en dat was ook aan het kinder-
tal te merken. Ik begon met veertig
kleuters maar toen ik na vijf i aar
wegging waren het er zo'n 52. Dat
was natuurlijk de na-oorlogse lich-
ting. Dat was een ontzettend fijne
tijd, ik had hulp van Betty Cphen, die
was voor de huishoudelijke kar-
weitjes, dat was gebruikelijk dat je
een hulp in de huishouding had. Dat
was in de tijd van de heer Werkho-
ven, die heeft nog wel eens poppen
gemaakt voor onze poppenkast, en
de heren Dees sr. en jr., Van Schie,
Munnik, Anneke Poelgeest, Iet de
Louw en Riek Stutterheim. Hoewel
ik de kleuterjuf was, vormden zij toch
gezamenlijk één team. Ik denk nog
altijd met plezier aan die tijd terug.
Papier was bijvoorbeeld schaars dus
je moest zuinig zijn met knip- en
plakwerk. Wij gingen toen ook nog op
mooie dagen met de kinderen naar
het strand, dat gebeurt niet meer".

Josina van den Endenschool
Na vijfjaar vertrok Ada Kemp naar

de nieuwe kleuterschool. Destijds
was er een bestedingsbeperking en
hoewel er al jaren gesproken werd
over een nieuwe kleuterschool, duur-
de het toch nog tot 1954 voordat het

, ,Het is maar weinigen
gegeven van je hobby
je beroep te maken"
gebouw er stond.

In de Karel Doormanschool was
aan het begin van het schooljaar
geen plaats meer, want ook daar was
men aan het opknappen geslagen.
Stukje voor beetje. Dat betekende
één klas leeg en opknappen en dat
proces herhaalde zich. De Josina van
den Endenschool was echter nog niet
klaar zodat „juf" Kemp onderdak
kreeg voor twee maanden in de Ples-
manschool.

Op 24 oktober 1954 echter werd de
school feestelijk geopend en Ada
bleef daar tot 1983 toen zij terugkeer-
de naar de Plesmanschool. Het eerste
„indianenfeest" werd in 1955 gehou-
den, een feest dat een traditie werd zo
lang de Josina van den Enden kleu-
terschool bestond. „Allemaal het
duin in, verkleed als Indiaan. Er zul-
len best vaders en/of moeders ge-
weest zijn die dat zelf ook al een keer
hadden beleefd", glimlacht ze.

Want dat is natuurlijk niet uitge-
sloten, kinderen die vroeger bij juf in
de klas gezeten hebben, brachten la-
ter zelf hun kinderen naar dezelfde
kleuterschool.

Verschillen
Verschil in de achtendertig jaar is

er wel gegroeid. Ten eerste is het nu
zo dat praktisch alle kinderen een
kleuterschool bezoeken vanaf hun
vierde jaar. Vroeger lag dit toch an-
ders. Nu ook veel kleuters die al naar
een peuterspeelgroep zijn geweest,
terwijl dat zo'n twintig jaar geleden
nog een onbekend gegeven was.

Bovendien is, maar wordt in de toe-
komst het accent op de kleuterschool
zelf ook verlegd. Ada Kemp hierover:

„Vroeger leerde je als kleuterleid-
ster de kinderen gezellig en leuk be-
zig te houden. Je deed wel aan hun
vorming, door hen veel dingen te le-
ren, maar het was, hoe zal ik het zeg-
gen meer vrijblijvend. Nu is het zo
dat het straks verplicht wordt dat
een kind vanaf het vijfde jaar een
kleuterschool bezoekt als onderdeel
van het basisonderwijs. Ook al is dit
via de speelleermethode, de kleuter-
leidster moet veel gerichter gaan
werken. Veel gerichter naar de basis-
school toe. Het kind schoolrijp ma-
ken. Je moet nagaan of het kind ook
motorisch geschikt is voor de basis-
school. Het schoolwerkplan heeft
hiermee te maken, de drempel die er
toch altijd was van kleuter naar de
lagere school wordt weggenomen. Je
zult als medewerkster van het onder-
wijsteam ook selectiever moeten
werken geënt op de intelligentie van
de leerling. Daarbij moet je natuur-
lijk wel alert zijn, het moet deson-
danks wel kleuterspel blijven. Toch
oefenden wij al bepaalde functies, het
gezamenlijk werken, het omgaan met
elkaar, de contactuele eigenschap-
pen, het leren luisteren. Wat wij de-
den was niet direct aanwijsbaar maar
wel degelijk aanwezig. Nu zal het ac-
cent komen op de direct aanwijsbare

resultaten en dat is, toch ergens wel
jammer'.

Afscheid
Mevrouw Kemp heeft bewust geko-

zen voor een afscheid „onder ons"
met haar kleuters en de leerlingen en
het onderwijsteam van de Dr. Albert
Plesmanschool, en ja, eigenlijk had
ze wel graag een ieder die haar in die
vijfendertig jaar hulp heeft geboden,
persoonlijk nog eens bedankt.

„Dat zijn er zoveel geweest, eerst
de Karel Doormanschool, later de
medewerksters en ouders van de leer-
lingen van de Josina van den Enden-
school, en nu weer op de Dr. Albert
Plesmanschool. Eigenlijk heb ik mij
altijd bijzonder prettig gevoeld als
onderdeel van een lagere school, zo-
als ik ben begonnen en ben geèin-
digd.

Ik heb altijd prettig samengewerkt
. met collega's en hoofden van andere
scholen, en daar ben ik ook dankbaar
voor", zegt ze.

Kort samengevat wil Ada Kemp
kort maar krachtig zeggen: „Lieve
mensen, allemaal hartelijk bedankt
voor alle hulpin de vijfendertig J aa'r".

Dat doen wij, dan bij deze.

MARGREET ATES
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UITSPRAAK INZAKE ,SPOOKSCHIP'

Kapitein De Vries
heeft juist gehandeld

DEN HAAG/ZANDVOORT -
Kapitein Gerrit F. de Vries van
de coaster Pergo heeft niet in
strijd met de voorschriften ge-
handeld toen hij tijdens een zwa-
re storm op de Noordzee in ja-
nuari 1984 besloot om samen met
zijn bemanning zijn schip te ver-
laten. Dit heeft de Raad van de
Scheepvaart bepaald.

De Pergo van de Zandvoorste re-
der/kapitein De Vries belandde op
vrijdag 13/zaterdag 14 januari '84 in
een vliegende storm. De wind bereik-
te een kracht van 10/12 op de schaal
van Beaufort.

De coaster op weg van Landskrona
naar het Schotse Montrose en gela-
den met 938 ton kunstmest, begon
licht slagzij te maken. De zeeèn, ho-
ger dan de voormast liepen over het
schip heen, en het ruim kon niet gem-
specteerd worden om te zien of het
schip water maakte. De ruimen van
de Pergo waren niet uitgerust met
een zogenaamd „bilge-alarm".

May-day
Kapitein De Vries, die de reis naar

Montrose vanaf Landskrona al ver-
schillende malen had gemaakt, zond
in de middaguren een „may-day"
(noodsignaal) uit omdat hij ervan
overtuigd was dat het schip de or-
kaan niet zou overleven.

Hierop werd vanaf het Noorse boor-

eiland Ekofisk een helikopter ge-
stuurd om de bemanning van boord
te halen. De kapitein verliet als laat-
ste het schip. Om de coaster met de
kop op de golven te houden zette hij
de motor op deadslow en de stuurau-
tomaat bij. Dit was nodig omdat het
schip anders zeker dwars zou zijn ge-
vallen. Dan zou De Vries van boord
zijn gespoeld eer hij de reddingslijn
had kunnen pakken.

Verwacht werd dat de coaster zou
zinken. In het gebied zijn de volgende
dag nog zoekakties gehouden, doch
de coaster bleek onvindbaar. Twee
dagen later echter verscheen het met
brandende lichten en draaiende mo-
tor voor de Schotse Oostkust. Daar
werd het schip door vissers geborgen
en de haven van Leith binnenge-
bracht. De vissers claimden toen een
bergingsloon van § l miljoen, een be-
drag dat door reder De Vries „bela-
chelijk" werd genoemd. Zandvoorts
Nieuwsblad 26 jan. '84.

Door de verzekering werd deze
claim echter geregeld en later werd
de Pergo naar Rotterdam overgeva-
ren waar de aanzienlijke bodemscha-
de en de averij aan roer en schroef
werden hersteld.

Waardering
De zaak diende op 28 augustus

voor de Raad voor de Scheepvaart en
uit de in vorige week in de Staatscou-
rant gepubliceerde uitspraak blijkt
dat de Raad het prematuur acht ,,om
aan deze uitzonderlijke gebeurtenis

de
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krant niet hebben ontvangen kunnen bel-
len: vrijdags lussen 09.00 on 12.00 uur.

Politie in de raadszaal
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag 14 december werd de Zand-

voortse raadszaal bevolkt door politiemensen uit de regio. Niet
omdat een lintje werd uitgereikt, niet omdat het publiek ver-
wij derd moest worden, maar omdat de heren deze middag naar
„school" gingen. Zij kregen aanschouwelijk onderwijs.

Bij de gemeentepolitie bestaat de eerste politie-opleiding aan de
daarvoor geëigende politiescholen. De voortgezette opleiding voor het
zogenaamde B-diploma (toegang gevend tot de rangen van brigadier
en adjudant) wordt bij de meeste korpsen in regionale samenwerking
gegeven.

Agenten en hoofdagenten uit politiekorpsen uit de regio volgen een
cursus in Haarlem. Eén dag per week hebben zij les van diverse docen-
ten in wetten, bijstandsregeling, vreemdelingenwetgeving etc. waaron-
der ook staatsrecht en burgerlijke recht.

Deze beide laatste vakken worden onderwezen door de Zandvoorter
Jaap Methorst, vakken waarin ook aandacht geschonken wordt aan
provincie- en gemeenterecht.

Vrijdagmiddag ontvingen de leerlingen van Methorst les in de struc-
tuur van de gemeente-organisatie en gemeentebegroting.

Het was bepaald een novum dat de ruim veertien kandidaten plaats-
namen in de raadszaal op de stoelen der vroede vaderen, waarna ge-
meentesecretaris Marts een inleiding hield.

Voor de aanwezige politiemensen vormde deze middag een leuke uit-
zondering op de bestaande wijze van lesgeven.

Gemeentesecretaris Merls tijdens zi.in inleiding. Foto Berlott.

Margo Oosterveld (aqquisitriee /andvoorts Nieuwsblad) was tegenwoordig bij de vi-
deo-uitreiking van Drugstore Moerenburg. V.l.n.r. Margo, Marianne Clark en Charles
Moerenburg. (Foto's: Berlott).

.andacht voor kerstdagen
in dit nummer en de vele
kerstvieringen die dit jaar
worden gehouden. Aa?idacht
ook voor de woningbouw die
opnieuw, nu door het toewij-
zen van de contingenten, op
een laag pitje lijkt gezet.
9 Positief de mededeling van
burgemeester Machielsen dat
getracht zal worden voor het
recreatieprojekt aan de Van
Lennepweg een toeristische
injektie te krijgen van het rijk
nu extra geld voor recreatie
en toeristenindustrie beschik-
baar wordt gesteld.
9 Positief eveneens de uit-
spraak van de Raad van de
Scheepvaart over de handel-
wijze van de Zandvoortse ka-
pitein, en positief de onder-
scheiding voor Piet Termes.
9 Bij al dit positieve nieuws
heeft Tobber het extra druk.
Wy vermoedden dat hij zich
onledig hield op de kerstbo-
menmarkt, maar niets is min-
der waar. Hij was niet stap-
pen, maar zat overijverig een
kadootje in elkaar te prutsen.
0 Voor de kachel, doende met
schaar en papier en leken-
krijt, troffen wij hem al mom-
pelend aan.
Q „Lieve hemel, Tob, wat
moet die rommel hier, het is al
lang Sinterklaas geweest, je
loopt achter als je nu nog met
een surprise bezig bent".
Q „Surprises? Kom, maak
het nou, die maak ik niet. Dit
wordt een fraai kwartetspel,
's Kijken of ik nu alles heb. Ik
moet vier komplete kwartet-
ten hebben. Eerst premie-C
woningen, dan woningwetwo-
ningen, dan premiehuur- en
premiekoopwoningen. Ik ge-
loof dat ik er ben, want vergis
je niet, al die woningen vallen
nog in diverse typen uiteen.
Dan heb ik het natuurlijk niet
over landhuizen en villa's en
flats en zo, neen, maar de
ambtelijke taal. Zie zo, het is
klaar, ik ben er wat trots op,
ik ga het straks even brengen
voor hij naar Haarlem moet".
• „Wie moet er naar Haar-
lem, met dat kwartetspel"
vroegen wij nieuwsgierig.
£ „Zeg, doe niet zo stupide",
antwoordde hij, terwijl hij met
zijn staart heen en weer

zwiepte. „Natuurlijk is dat
voor de burgemeester. Hij
moet met die anderen gaan
kioarletten, en ik lüil dat hij
goed voor de dag komt. Bij
Heemstede, da's een rijke ge-
meente willen ze misschien
wel koophuizen. Nou, dat
gaal zo, oom Herman vraagt:
„Wie heeft er voor mij premie
-C dan heb ik wat koophuizen.
Voor tiüintig koophuizen, bij-
voorbeeld 13 premie C phis
een hussie woningwet erbij.
Zo gaal dat en ik wil dat hij
e,en goede kans maakt. Daar-
om breng ik het straks even
naar hem toe, misschien helpt
het, je kunt niet weten".
9 „Trouwens ik heb nog even
de tijd, want eerst loordt door
hem Jelle nog in een kamertje
gestopt, dat hij eindelijk zijn
huiswerk gaat maken. Hij
krijgt de gemeentesecretaris
derbij om hem te helpen. Ja,
Jelle moest een brief schrij-
ven, heeft-ie nog niet gedaan,
dus nu gaat oom Herman hem
hoogstpersoonlijk in een ka-
mertje opsluiten en hij mag
d'r niet uit voordat de brief
klaar is. Heb ik zelf gehoord
op de raadsvergadering. En
weet je als het Jelle nou niet
lukt, dan komt Petertje hem
helpen, want ja, de kerstda-
gen doorbrengen in een straf-
kamerlje is ook niet zo leuk.
Dus hoop ik voor hem dat hij
die brief nou op tijd de deur
uit krijgt".
• „Trouwens, ik kreeg toch
een beetje medelijden met Jel-
le op die vergadering, ze had-
den allemaal lastige vraagjes
voor hem. Over de verkoop
van de gemeentehuizen, „Hoe
Jelle daar de boer mee op wil
gaan" vroeg Peter. Nou Jelle
gaat ze niet lopen uitventen,
zo is het niet. ledere bewoner
krijgt een briefje of hij zijn
huis wil kopen, en dan pas
gaan ze over de prijs praten,
als men wil, als iemand niet
wil kopen is het ook goed.
Niks met de huizen de boer
op. Ja en Pim wou d'r nog een
paar bij kopen, maar dat ging'-
niet door.
O „Toch was het wel een aar-
dige vergadering, ze keuvel-
den zo vriendelijk met elkaar
op die laatste raadsvergade-
ring van het jaar, echt een
kerstsfeer en zo hoort het ook.

% Nu ga ik snel, want anders
gaat mijn kadootje de mist in.
Voor ik het vergeet, prettige
feestdagen, en tot ziens".
O „Dit was het dan weer, bes-
te mensen, de krant is klaar,
voetjes op tafel, tot volgende
week".

algemeen geldende aanbevelingen te
verbinden. Het ligt echter voor de
hand dat indien enigszins mogelijk,
moet worden voorkomen dat een
schip, nadat het door de bemanning
is verlaten, lange tijd blijft doorvaren
waardoor het ook onvindbaar wordt
voor de instanties die het willen ber-
gen".

Volgens de Raad heeft kapitein De
Vries niet onverantwoord gehandeld
toen hij opdracht gaf het schip te ver-
laten. Maatregelen zijn derhalve dan
ook niet aan de orde gekomen.

Wél wordt bezwaar gemaakt tegen
het feit dat de coaster te weinig be-
manning aan boord had. alhoewel dit
niets met het ongeluk te maken heeft
gehad.

Bezwaar
De heer De Vries sr. toont zich zeer

verheugd met de uitspraak van de
Raad. ..In uw 'krant van donderdag
25 oktober 1984 wordt gezegd in het
stukje „Zandvoorts spookschip be-
wijst nut automatische piloot" dat
door de bemanning vergeten werd de
automatische stuurinrichting en
Deccanavigatie uit te schakelen. Dat
is niet correct, hiermeer wordt het
vakmanschap van de betrokkenen in
discrediet gebracht. De automati-
sche stuurinrichting werd bewust
aangezet om het schip met de kop in
de golven te houden. Het blijkt ook
dat de Raad van de Scheepvaart dit
een correcte handelwijze vindt, ge-
zien de omstandigheden".

Hierin heeft de heer De Vries gelijk,
voor de verkeerde interpretatie van
het in werking zijn van de automati-
sche stuurinrichting onze excuses.

De bieb tijdens
de feestdagen

ZANDVOORT - De Openbare Bi-
bliotheek Zandvoort zal vanwege öe
feestdagen gesloten zijn op maandag
24, dinsdag 25, woensdag 26. donder-
dag 27 en maandag 31 december. De
bibliotheek is tussen Kerstmis eu
nieuwjaar geopend op vrijdag 28 de-
cember tussen 10 en 12 uur. l en 5 uur
en 7 en 9 uur en op zaterdag 29 de-'
cember tussen 10 en 2 uur.

Dia-series en dia-viewers
De bibliotheek heeft tijdelijk een

collectie informatie dia-series en dia-
viewers. Deze collectie kan door kin-
deren gebruikt worden, in verband
met spreekbeurten op school, en
door volwassenen. Het lenen van de
dia-viewer is gratis, bij het uitlenen
en terugbrengen wordt de viewer wel
gecontroleerd.

Nieuws uit de fonotheek
Vanwege de verandering van het

uitleensysteem, wordt u gevraagd
om eventuele beschadigingen op uw
geleende grammofoonplaten via een
bijgevoegd briefje aan de medewer-
kers van de bibliotheek kenbaar te
maken. Er wordt dan bekeken of de
plaat nog in de collectie kan blijven.
Vanaf l december is in de fonotheek
weer een nieuwe wisselcoliectie
grammofoonplaten en compact-discs
aanwezig.

A D V E R T E N T I E S V O O R DE PARTICUL IER

ZIE BON ELDERS IN DIT BLAD
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FAMILIEBERICHTEN

Hedi-n o\ ei leed tol on/e du-pi' di oelhcul. on/i- licvi-
i'n /oijyami' moede!. ^lootmoedei en o\ ei i;root-
moedei

Ilcndrikü van Kccron
\ \ i -du\\e \ an Hendnk A b i a h a m de ,loiif>.

op de I c ' i ' l t i j d \ a n K H j , idi

Zandvooit
H C de .I on u
B C van dei D u l t - c U - Joni;
.I A M \ a n di-i Pul l
Mai l i j n
Kl isabi t l i
H \V de .lont;

Za i id \ooi t l 7 di" cnihi-i l ' l f i-1
Coi i adies H C de.Jont;
Buis; Kn^clhi ' i lssl iaal Tii!
'H)41 KI' Xand \oo i t

De eiematie luelt huU nmiddan pla,ilst;evonden

Dankbetuiging
Daar het ons niet moqelijk is u allen peisoonhjk te
bedanken, betuig ik u mede namens mijn kinderen

, en klemlundeien, langs deze wet; onze opiechte
»dank vooi dr> vele bl i jken van deelneming na het
"-heengaan van mijn lieve man, onze f i jne vader en
' lieve opa

Jan van Ocvcrcn
Het heeft om> al len bijzonder getroost en gesterkt,
dat u zich /.o betrokken voelde bij dit grole verlies.

Moge hi j lang m onze hennneiing b l i jven voorlle-
ven

Uit allei naam
A v Oevcren-Vermeulen

Dr. Plesmansingel 293
1185 GT Amstelveen

J.G. ANDERSON
HUISARTS

AFWEZIG
tot 7 januari

Waarneming:
tel. 1 20 58

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 0 2 5 0 7 - 1 7 2 4 4 / 1 2 1 3 7 / 1 3 2 7 8

OPENBARE **%
BIBLIOTHEEK \/
ZANDVOORT
Prinsesseweg 34
2042 N H Zandvoort
Tel. 1 41 31.
Uw bibliotheek is
GESLOTEN op

maandag 24 december,
donderdag 27 december en
maandag 31 december.

GEOPEND op
vrijdag 28 december
(10.00-12.00; 13.00-17.00, 19.00-21.00
uur),
zaterdag 29 december
(10.00-14.00 uur)

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DAG EN NACHT VERZORGING

FOTO BAKELS
Kerkstraat 31 -Zandvoort

Polaroid
Polaroid is( en gedeponeerd hindeKmerk van Polaroid Corporalion Cambndge Mass USA

GOED
GOEDKOOP
Kerkstraat 16 - Zandvoort
Tel. 02507 -1 22 70

DAGMENU'S 10.- (ELKE DAG EEN ANDER MENU)

WIIfTERSCHOTELS o moeten m
(boerenkool - hutspot - zuurkool - kapucijners)

SPECIALITEIT
PANNEKOEKEN en POFFERTJES

Heerlijke a la carte gerechten tegen redelijke prijzen
EXCLUSIEVE VOORGERECHTEN

o.a.: gamba's - escargots - verse crab -
schildpadsoep - oxtail clair -

heerlijke kerriesoep met Hollandse garnalen.

DIVERSE
WILDGERECHTEN
WILDE EEND en HAZERUG

Elke zondagmiddag: diner-dansant v.a. 17.00 uur
Géén verhoogde prijzen!!!

Voor de komende feestdagen
verzorgen wij ook uw

KOUDE SCHOTELS
Bestel
tiidk

RESERVEER TIJDIG
UW KERTSTDINER

(Nu kan het nog!!!). Menu's vanaf f 55.-
BEIDE DAGEN LEVENDE MUZIEK

Ook verloten wij beide dagen een fiets!!!

KOFFIE MET
SLAGROOMGEBAK

f3.50
's Zondags is reserveren gewenst.

RESTAURANT DELICIA
KERKSTRAAT 16 - ZANDVOORT - TEL. 02507 -1 2270

Nu f l. 20,- korting op een Polaroid 630 camera.
Bovendien 30% korting op de prijs van de eerste zes
kleurenfilms! Kom even bij ons langs en wij vertelle
u alles over deze royale Polaroid aktie.

PARFUMERIE-ZANDVOORT
Kerkstraat 23 - Zand voort

Tel. 1 21 07

Kerstfeest,
ook voor onze cliënten.

Bij aankoop van een kerstkado
vanaf 25.- mag u een feestelijk

verpakt kadootje uit onze
kerstboom halen.

Deposiïaire exclusief:

Lancaster • Dior • Jil Sander • Estée Lauder • Krizia • Balmain • Revlon
• Etienne Aigner • Armani • Biotherm Cacharel • Cardin • Caron • Cartier

• Nino Cerruti • Chanel • Chloé • Clarins • Van Cleef& Arpels • Clinique
Davidoff « Alain Delon • Givenchy • Guerlain • Hermès • Houbigant

Lancôme • Lanvin • Yves St. Laurent • Pikenz the First • Paco
Rabanne • Reveillon • Nina Ricci • Rochas • Helena

Rubinstein • Theatre « Trussardi • 4711

HALTESTRAAT 1 - ZANDVOORT
TEL. 02507 -1 61 23

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

SUBSIDIES VOOR
WELZIJN, VOLKS-
GEZONDHEID EN
CULTUUR 1986
Gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van
de provincie, zijn bezig met de voorbereidingen
van de begroting voor 1986. Om een overzicht
te krijgen van de subsidieverzoeken, zullen zij
binnenkort alle - door de provincie gesubsidieer-
de - instellingen op het terrein van maatschap-
pelijk welzijn, volksgezondheid, cultuur, sociaal-
cultureel werk en emancipatie schriftelijk laten
weten, dat hun subsidie-aanvraag voor 1986 (of
voor het seizoen 1985/1986) uiterlijk
28 februari 1985 moet zijn ingediend.
Maar ook andere instellingen op de genoemde
terreinen die denken voor provinciaal subsidie in
aanmerking te komen, moeten ervoor zorgen dat
hun aanvraag tijdig bij het provinciaal bestuur
wordt ingediend. Als' u van plan bent subsidie
aan te vragen, dient uw aanvraag eveneens
uiterlijk 28 februari 1985 binnen te zijn. Na
deze datum ontvangen aanvragen worden niet
meer in behandeling genomen.
Alle aanvragen worden getoetst aan de doelstel-
lingen van het provinciaal beleid, zoals die voor
elk beleidsterrein zijn geformuleerd. Inlichtingen
over de subsidiemogelijkheden op de diverse
beleidsterreinen kunt u verkrijgen door
onderstaande telefoonnummers te draaien:
CULTUUR, SOCIAAL-CULTUREEL WERK EN
EMANCIPATIE tel. 023 - 16 35 07
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, waaronder beleid
gericht op MINDERHEDEN, GEHANDICAPTEN,
OUDEREN, e.d. tel. 023 - 16 32 64
VOLKSGEZONDHEID tel. 023 - 16 31 75
MUSEA EN ARCHEOLOGIE tel. 023 - 16 39 88
N.B. Het bovenstaande is niet van toepassing

op subsidies voor eenmalige activiteiten,
experimenten of projecten. Daarvoor zijn
aparte mogelijkheden. Dergelijke aanvra-
gen moeten in de regel tenminste drie
maanden voor de aanvang van de activi-
teit zijn ingediend.

Deze advertentie heeft bovendien geen betrek-
king op subsidieaanvragen in het kader van het
flankerend ouderenbeleid. Dergelijke aanvragen
dienen namelijk via de gemeentebesturen bij het
provinciaal bestuur te worden ingediend.

BLOEMENMAGAZIJN

, Erica'
GROTE KROCHT24-

ZANDVOORT

Geen
witte kerst

stelt menigeen teleur,
maar ERICA maakt

voor u de kerst in elke gewenste kleur.

provinciaal bestuur
van noord-hoilandŷ

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooijman . . .
voor een goed verzorgde auto 111

WIST U DAT... omstreeks kerst en nieuwjaar veel dieren door
vuurwerk in paniek raken, de weg oprennen
en aangereden kunnen worden? Houdt u
daarom zoveel mogelijk uw honden en
katten vast!

WIST U DAT... botjes van wild en gevogelte gevaarlijk voor
uw dieren kunnen zijn? Verpak uw afval zorg-
vuldig zodat ze er niet bij kunnen komen.

WIST U DAT... het dragen van bont overbodig is? Er zijn tal
van modieuze en warme alternatieven. Koop
dus geen bont, draag geen dierenleed!

WIST U DAT... wij nog kalenders over hebben en dat u die
kunt kopen voor f 5.95 per stuk? Bel 1 74 18.

WIST U DAT... wij u heel prettige kerstdagen en een heel
goed 1985 toewensen?

HET BESTUUR VAN DE DIERENBESCHERMING
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*abantse kunst in gebouw
bord-Holland

ARLEM - Tot en met 4 januari exposeert de Brabantse schilder Henri
uit Geldrop in het gebouw Noord-Holland, J.J. Hamelinkstraat 4-6/hoek
jholweg-Spaarne in Haarlem. Het is de eerste keer dat deze kunstenaar
legenheid wordt geboden om zijn werk boven de grote rivieren te tonen,
werk bestaat voornamelijk uit olieverven van stillevens en landschap-
aangevuld met een paar portretten. Veel van zijn in beeld gebrachte
rwerpen zijn vastgelegd in zijn directe woon- en leefomgeving, waarbij
l het penseel als het paletmes hun sporen zichtbaar hebben achtergela-
Een expositie die qua sfeer goed past bij het jaargetijde: herfst- en winter-
elen zijn met hun zo kenmerkende kleuren en lichten sfeervol weergege-
„Op weg naar de kerst" is de titel van één van zijn meest recente oliever-
Ook aan diverse andere werken is te zien, waarom Henri Hesse juist in de
;ere dagen voor kerst in Haarlem komt exposeren. De ruim veertig
*en zijn te zien op alle werkdagen van 9-17 uur. De expositie is ook toe-
kelijk voor rolstoelgebruikers.

„Op weg naar de kerst".

Kerstaanbieding!!
BOSCH
DECQUPEERZAAG ..

BOSCH
KLOPBOOR-
MACHINE ..
BOSCH

VLAKSCHUUR-
MACHINE

Dit alles bij:
IJZERHANDEL

H. Zantvoort
Swaluëstraat?

Tel. 1 24 18
(Ook voor al uw hout, ijzerwaren,
gereedschappen, sanitair, elektra)

Maandag 24 december geopend.

Eervolle nederlaag
Sporting OSS

ZANDVOORT - Het eerste da-
mesteam van Sporting OSS
moest aantreden tegen de kop-
loopsters van de afdeling Roda
'23 en leed een zeer eervolle 3-1
nederlaag. Beide teams waren
zeer aan elkaar gewaagd maar
Roda '23 hield de zenuwen iets
beter in bedwang.

Het zeer sterke Roda kwam in het
veld en dacht even met 3-0 te winnen,
maar dat pakte geheel anders uit. In
de eerste set stuitte Roda al op felle
tegenstand van de Zandvoortse vol-
leybalsters. Sporting was goed op
dreef en kon lang op gelijke hoogte
blijven. Uiteindelijk moest Sporting
OSS toch genoegen nemen met een
15-11 nederlaag. In de tweede set was
een totale ommekeer te zien. Spor-
ting OSS draaide erg goed en Roda
kon het ritme niet vinden omdat het
Zandvoortse blok goed sloot. Ook
het achtervelri verwerkte op voortref-

felijke wijze veel ballen waarmee
Sporting een verdiende 5-15 setzege
pakte.

In de derde set waren de rollen om-
gedraaid. Sporting OSS kwam niet
meer door het nu goed sluitende blok
van Roda en zag de achterstand snel
groeien tot 15-4. De vierde set was ge-
lijk aan de eerste. Twee ploegen, die
nagenoeg gelijkwaardig waren, zorg-
den voor zeer aantrekkelijk spel.
Lange rally's met goed en hoog-
staand volleybal gaven de supporters
waar zij recht op hadden. Harde
smashes, die perfect werden opge-
vangen zorgden ervoor dat de strijd
tot 8-8 volkomen open bleef. Roda
bleek over de meeste ervaring te be-
schikken en zag kans heel langzaam
wat overwicht te krijgen en uit te lo-
pen. Ondanks goede pogingen zag
Sporting geen kans meer om tegen-
punten te scoren en ging de winst
met 15-9 naar Roda.

De 3-1 overwinning was voor Roda
maar Sporting kan terugzien op een
uitstekende wedstrijd waarbij het
geen schande is om op deze wijze van
de koplopers te verliezen.

Crazy races in kerstsfeer
ZANDVOORT - Evenals verleden

jaar besluit het Circuit Zandvoort
het seizoen met de enerverende en
knotsgekke Crazy Races. Een goede
traditie werd verleden jaar in ere her-
steld. Zo'n veertien jaar geleden werd
er in de bossen ten zuiden van Eind-
hoven nog illegaal gereden met door
de organisatie beschikbaar gestelde
„kevers".

De uitgelezen groep oud-coureurs
waaronder Ben Pon, Toine Heze-
rnans, Tonio Hildebrand, Ben Huis-
man, wijlen Rob Slotemaker, Rob
Jansen en Nico Chiotakis leefden
zich helemaal uit. Vorig jaar maak-
ten ruim 4.000 toeschouwers opnieuw
kennis met deze vorm van autoraces,
rond de pits op het kleine circuit van

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Op woensdag 12

december is de Zandvoortse Bridge-
club gestart met de derde competitie.
Tijdens deze eerste wedstrijd werden
de volgende resultaten geboekt. In
de A-lijn eindigden de dames Dear-
Paap als eersten met 182 punten
(65%) en de familie Spiers werd twee-
de met 61,437e.

Bij de B-lijners werden de eerste en
tweede plaats gedeeld door de fami-
lie Hoogendijk en de heren Heilker/
Vulsma die beiden 169 punten be-
haalden (60,36%).

Het gelegenheidskoppel mevrouw
Van Os en de heer Overzier gingen in
de C-lijn met de eer strijken met 146
punten en 65,18%. Goede tweede
werden de dames Van Ackooy en
Drenth met 60,27%.

Zaterdagavond werd de jaarlijkse
kerstdrive gehouden en er werd om
fraaie prijzen gespeeld. Iedereen
speelde individueel, dus niet met zijn
of haar vaste partner. Dit gaf af en
toe aanleiding tot verwarring, maar
ook voor veel plezier. Gezelligheid
staat bij zo'n drive voorop en het is
leuk eens met een ander te bridgen.
Na het bridgen volgde de prijsuitrei-
king en een koud buffet, een geslaagd
besluit van een gezellige avond.

de Zandvoortse racepiste. Een prima
service van de organisatoren, immers
de toeschouwers behouden het over-
zicht over het l kilometer lange par-
cours. De verschillende heats gaan
steeds over 10 ronden. Vele coureurs
uit heden en verleden zullen op 2e
kerstdag hun opwachting maken om
met „normale" personenwagens in
wilde stijl het jaar af te sluiten. Voor-

al in de klasse van de ..Amerikanen" 'i
zal het er speklakulair aan toegaan. '
Het. Circuit Zandvoorl en de Neder- '
landse Autorcnsport Vereniging heb-
ben voor woensdag 26 december een
speciale kerstsfeer gemaakt. Kerst-
bomen, evenals koek- en uopietenten
zullen niet ontbreken, terwijl er te-
vens voldoende horecagelegenheden
zijn. De races beginnen om een uur
's middags en zullen rond half vier
afgelopen zijn. De toegangsprijs is
ƒ 7.50 per persoon, waarvoor men te-
vens gratis op de baan van hel circuit
mag parkeren.

EEN LEUK EN NUTTIG KERSTKADO:

SPAANSE
PANTOFFELS
beige rood en blauw

12.50 13.50
Echte suède, warm gevoerd, maten 36 t/m 43

Grote Krocht 22 - Zandvoort

CHARLES KENGEN AN-
TIEK verkoopl echte antie-
ke MEUBELEN en is ge-
specialiseerd in klokken in
hel betere genre. Uw bo-
zoek loont de moeite. Rijks-
slraalweg 75. Sassenheim.
Tel. 08522-14682. Di. t/m
za. 10.00-17.30 uur. Do.
koopavond.
Charles Kengcn Antiek
verkoopt echte antieke
MEUBELEN en is g-espe-
cialiseerd in KLOKKEN in
het betere genre. Uw be-
zoek loont de moeite. Rijks-
slraatweg 75, Sassenheim.
Tel. 02522-14682. Di. t/m
za. 10.00-17.30 uur. Do.
koopavond.
Charles Kengen Anliek
verkoopt echte ANTIEKE
MEUBELEN en is gespe-
cialiseerd in KLOKKEN in
het betere genre. Uw be-
zoek loont de moeite. Kijks-
st raat weg 75, Sassenheim.
Tel. 03522-14682. Di. t/m
za. 10.00-17.30 uur. Do.
koopavond.

^«^«^«^agî airfBftgftirtc^

P.Retis Mis en Specialiteiten" \
Voor als het goed moet zijn

Haltestraat 16,
telefoon 02507-16204
Zondags gesloten.
Maandags geopend
van 10.00 tot 18.00 uur.

MICRO

Bijzondere dagen
bijzondere schotels

specialisme betaalt u niet, dat krijgt u

GRATIS!!!
Zalmschotel
speciaal
bestaande uit
- zalmsalade
- tomaat gevuld met crabsalade
- gevuld ei zalmmousse
- Hollandse garnalen
- stukje haring
-gerookte palingfilet
-tranche gerookte zalm
-tonijnsalade

15.-,

Hors d'oeuvre varié
bestaande uit
-gevulde meloen met kreeftgarnalen
- tranche gerookte zalm
- filet gerookte paling
- zalm roompaté
- gerookte f orel
-zalmsalade
- Zweedse haring
- langoustine kreeft
- gevulde sinaasappel zalmmousse
•• stukje haring
-tonijnsalade
- tomaat gevuld met crabsalade

per persoon
min. 4 personen)

<fcO • ~ per persoon
min. 4 personen)

ALLÉÉN HET BESTE IS GOED GENOEG !

Speciaal voor uw kerstmenu
een heerlijk voorgerecht

Gerookte zalm
Zalm/roompaté
Zeevruch tenpaté
Hollandse garnalen
Kreeftgarnalen
Verse crab

Gerookte zalmfo rel
Gerookte heilbotfilet
Gamba's
Graved lachs
Gerookte palingfilet
Oesters en kreeft

Heerlijk te combineren
met room/diilesaus,
mierikwortelsaus,
cocktailsaus.

UW TRAITTEUR
•EN VISSPECIALIST

Gaarne tijdig bestellen s. v.p.

Wij wensen een ieder prettige kerstdagen en een voorspoedig 1985.
iKa<»j»ŝ q*3ra^g^<«>ftŷ

Soepen van La Croix, het neusje van de zalm.
Onze verse kreeftensoep: onovertroffen!

SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTEN-
TIES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-
CULIER
Micro-advertenties worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Badhoevese/Slotense Courant en Zwanenburgse/Halfwegse
Courant ƒ 0.47 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
Hopfddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter.
Sluittijd; dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan:
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8,1171 EE
Badhoevedorp.

• Plaatsing is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Combinatie 0 + Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeer-
der Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De
Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het
Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Muider Post en Almere Post.
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren
verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 1.00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

* Te koop TOONBANK met
12 laden en massief eiken
blad 2x57x178 cm voor
ƒ 50.-. Tel. 18055.
* Eiken SCHRIJFBUREAU
met 6 laadjes, 53x100 cm
ƒ 80.-. Tel. 18055.
* Te koop SCANNER 3 ban-
den met ± 20 kristallen,
z.g.a.n. ƒ 150.-. Tel.
02507-15208.

ZONNESTUDIO ELLY
VAN STRAATEN zonne-
bank (snelbruinlampen) 20
min. ƒ 7.50, gezichtska-
non 20 min. ƒ 7.50. abon-
nemenl 10 keer ƒ 65.-, crè-
mes en koffie nog steeds
gralis. Voor info. en af-
spraak tel. 02507-18097.
Ook 's avonds geopend.
HILLEGOM-ANTIEK.
Honderden gezellige meub.
in vele houtsoorten v. be-
taalb. prijzen. Ook klein
antiek. Leidsestr. 122 in
tuincentr. Dagel. geop.,
koopavond. 02520-20993.

Zandvoort '75
geveld

HEEMSTEDE ~ In een wedstrijd
om de koppositie heeft Zandvoort '75
met 3-1 de meerdere in RCH moeten
erkennen. De Zandvoorters gaven
zeer goed partij en hebben de moge-
lijkheden gehad op een gelijkspel.
Door dil verlies heeft Zandvoort '75
een stapje terug moeten doen. muur
blijft zeker uitzicht houden op een
tweede positie, die recht geeft op hel
spelen van promotiewedstrijden.

Het begin was voor RCH dat aan-
vallend uit de startblokken kwam en
reeds na vijftien minuten spelen op
een 1-0 voorsprong kwam door Win-
ter. Zandvoort '75 herstelde zich snel
en tien minuten later scoorde Coen
van den Heuvel met het hoofd de ge-
lijkmaker, 1-1.

In de tweede helft kwam RCII op-

nieuw snel up een voorsprong, maar
had daar een slralschup voor nodig.
Ruud Bukx vloerde een RCH-speler
en Winter kon de Ileemstedenaren
op 2-1 brengen. Zandvoort '75 kwam
met enorme vechtlust sterk terug en
zette RCH onder druk. Het beteken-
cle een /eer spannend luutste h u l t
uur Met veel inzet en goed spel kreeg
Zandvoort '75 kansen up (ie geli]kma-
ker. doch helaas gingen die teloor.

RCH loerde op een u i tva l en die wa-
ren zeer gevaarl i jk. Lange tijd kon de
Zandvourtsc defensie ciie counters
onschiicieli.il*. maken ma.u v i j l n i inu-
ten voor het einde viel de definitieve
beslissing Bcuncler k\ \am in .sco-
nng.spositie en dut betekende 3-1
voor RCH. dat door deze overwin-
nms> stevm aan de leiciinu gunt.

Vissen lieten zich
vangen

ZANDVOORT - De leden van ..De
Zeevisvereniging Zandvoort" had-
den op zaterdag 8 december eindelijk
succes tijdens de laatste viswedstrijd
die er dit jaar wordt gehouden: er
werd veel gevangen. Hierdoor werd
de stand in de competitie drastisch
veranderd en er kwam een nieuwe
koploper uit de bus. De heer M. Dro.se
ving namelijk een kabeljauw van bij-
na negen pond en ging met de eer
strijken, omdat zijn totale visvangst
hierdoor op elf en een halve pond
kwam. De heer C". Al, die tot nu toe op
de eerste plaats had gestaan, had
minder succes, hij belandde op de
tweede plaats met een totaal van ne-
gen pond vis. De derde plaats was
voor de heer L. Groszempper met
acht pond en de heer H. Hogkamer
eindigde als vierde met bijna zes
pond.

De vereniging is, gezien de grote
opkomst en het enthousiasme voor
de viswedstrijden, van plan om een
nieuwe competitie in 1985 te starten.

Zaalhandbal
Zondag: ZVM-dames - KIC 12.35

uur in de Pellikaanhal; ZVM-heren -
Ookmeer 13.45 uur in de Pellikaan-
hal.

Zaalhockey
Zaterdag: ZHC dames - Pinoke

19.45 uur en om 21.15 uur tegen Sar-
to. Meisjes ZHC A - Kikkers 17.30 uur
en om 19.00 uur tegen Haarlem.

Zondag: ZHC 3 dames - Haarlem
17.45 uur en om 18.30 uur tegen Sar-
to. Deze wedstrijden worden ge-
speeld in de Zandvoortse sporthal
Pellikaan.

Zaalvoetbal
Zeven wedstrijden in de Pellikaan-

hal aanstaande vrijdagavond 18.00
uur: Zandvoortmeeuwen 2 D jun. -
Zandvoortmeeuwen 1: 18.30 uur
Zandvootmeeuwen 2 C jun. - RCH:
19.00 uur Nihot 1. A jun. -Kalmthout
2; 19.50 uur Zandvoort Noord - Rob
Slob dames; 20.40 uur TZB 5 - Vrou-
wentroost2; 21.25 uur TZB - Schoten:
22.10 uur Zandvoort Centrum 2 -
Zandvoortmeeuwen 3.

Ook tweede
inbreker
aangehouden

ZANDVOORT - Ook de 16-.|arige
Zandvoorter, die betrokken was bij
de inbraken in het Gemeenschaps-
huis op 4 en 29 november, is inmid-
dels ingesloten. Aangezien zijn signa-
lement reeds bij de politie bekend
was, kon hij op dinsdag 11 december
in samenwerking met de Amster-
damse politie worden aangehouden.

Hoewel de jongen aanvankelijk ont-
kende iets met de misdrijven te ma-
ken te hebben, hebben uiteindelijk
zovyel hij als de initiatiefnemer, de 32-
jarige Zandvoorter bekend. De heren
hebben inmiddels een uitgebreid ver-
hoor achter de rug. maar zijn voorlo-
pig nog niet klaar met de justitie.

Cursus Kind en
Echtscheiding

HAARLEM - Het Medisch Op-
voedkundig Bureau ivan de Riagg
Zuid KennemerlancU. Konmginne-
weg 65. Haarlem organiseert een
zestal bijeenkomsten voor mensen,
die willen leren hoe hun kinderen te
begeleiden tijdens en na een echt-
scheiding.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt
gesproken over hoe men kinderen op
een scheiding kan voorbereiden, de
omgangsregeling, de positie van de
weekend-ouder en de positie van het
éen-oucler-gezin.

Op maandag 7 januari wordt over
dit onderwerp een informatie-avond
gehouden op het Medisch Opvoed-
kundig Bureau, die begint om 20.00
uur. De eerste cursus-avond wordt op
maandag; 14 januari gehouden. Ook
deze avond begint om 20.00 uur. Be-
langstellenden kunnen zich opgeven
bij het bureau, tel. 023-319165.

BURSHHiJKE

Buigvi l i jke sland
Ondertrouwd:
Leo W.M. Segerius en Smctta M.

Stiphout; Ronald Popelier en Monica
D. Owens.
Gehuwd:

Michael E. O'Loughlin en Yvonne
H. Langenberg; Ronald Overdorp en
Monica G.M. Coek.
Overleden:

Maria Gravesteijn. oud 79 jaar; Jo-
hanna A.M.C, van Nouijen: oud G7
jaar; Eertwijn N. Boswijk, oud 43
jaar; Wiebegien Spienng geb. Roe-
lofs, oud 53 jaar; Maria C.J. Groot-
hueshcidkamp, oud 43 jaar.

T l S

1 Ook in 1985 zal de ZAND-
VOORTSE SCHAAKCLUB
}p donderdagavond spelen
n het Gemeenschapshuis.
L.eJen en bestuur wensen
schaakminnend Zandvoort
3en sportief 1985 toe.
' Te koop KRISTALLEN
KROON. grill-bakoven
Philips. Tel. 02507-13839.
* T.k.a. HOMECOMPUTER
TI 99-4A + joysticks, cas-
spttekabel, cursusboek bd-
sic, verschillende spelletjes
w.o. schaken, prijs ƒ 900.-.
Tel. 15609.
* TELEFOONBEANT-
WOORDER gevraagd.
Hans Bank, tel. 02507-
14838.
1 Te koop NOVA MINI-
WASH 1700, ƒ 60.-. Tel.
02507-13807.
1 Te koop oude FRANSE
BOERENWIEG en matras-
je ƒ 250.-. Tel. 02507-
17958.
* DUIKTEAM ZAND-
VOORT start nieuwe snor-
kel- en duikeropleiding.
Bel voor ml. 02507-17237.

* Kerst en nieuwaar 1984.
Ook voor een scholiere is
december een dure maand.
Ik BEZORG VOOR 25 CT.
uw wenskaart in Zand-
voort, Benlveld en Aerden-
hout. Nadine, tel. na 18.00
uur 025-12011.

A D V E R T E N T I E S VOOR DE P A R T I C U L I E R

* Heeft u zin om te zingen?
..ZAMOR" kan nog nieuwe
leden gebruiken. Wij rep.
iedere woensdagavond van
20 tot 22.30 uur in hotel
Keur in de Zeestraat. Komt
u gerusl eens kijken of
meedoen.
* Te koop 3 GEVELKA-
CI1ELS + 2 geisers a ƒ 25.-
p.sl. Tel. 19653.
* 2 EENPERS. LEDIKAN-
TEN mei spiraal, matras
en luxe bovenmatras. als
nieuw ƒ 125.- per stel. Tel.
18055.
* Board KLERENKAST als
nieuw ƒ 40.-. Tel. 18055.
' Electr. Black en Decker
BOOR mei hulpst.: voor
slijpen, schuren, grole ga-
len, standaard, enz., pri-
ma, ƒ 1OO.-. Tel. 18C55.

TAPIJT
AUG. v. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86

Een fiets kopen of verkopen? Bankstel of andere
huisraad te koop? Kortom alles wat u in de parti-
culiere sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk personeel.

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon,
en voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat tussen ieder woord, punt of komma een vakje
vrij. Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Zoals het voorbeeld aangeeft.

*\*\
L i l K E

TOT EEN MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN
F 300,- KUNT U GRATIS ADVERTEREN MET EEN
MICRO. MICRO'S KUNNEN NIET TELEFONISCH
WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F 4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

Zandvoorts nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uiterlijk
maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn voor plaatsing
in dezelfde week op donderdag.

Naam - __

Adres . _

Telefoon

Postcode . __

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief)
met vermelding van uw postcode, naar o TT- kantooi
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122.1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij.

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad.
Gasthuisplem 12,
2041 JM Zandvoort.

. Plaats
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DE WINKELIERS VAN DE GROTE KROCHT
WENSEN EEN IEDER PRETTIGE FEESTDAGEN

oCÖ-

KADOTEEK
Ï^JSL*schatkist

Grote Krocht 15

De Schatkist heeft
van alles voor in

en onder de
kerstboom.

KOM MAAR HALEN ALS U WEINIG WILT BETALEN!

fijngekmide

rollade***
heel kilo

blanke varkens

'flle?S"13?5

mooi stukje blanke ^

varkens-"
frikandeau

heelkiio

blanke haasfilet-
rollade4Ö95

heelkiio IWf
fijngekruide

runderrollade heelkvM
q
0

magere heelkiio

| runderbraadlappen
^ i 95. i 80

mooi stukje Wnd©!*™

rosbief*
heel kilo

VAKK&tS-
IIJ AANKOOP VAltEEN ULO

RUND- OF VAHZNSVLEES:

een heel kilo verse

i schenkel mei been
l (m*tv**tvf*«t) 500 gram3?5

hallom half

[fijne runderbief-of
sucadelappen hk1fd14?5

IE WITTE

gehakt C95
nwlkIloW» l

mager

rundergehakt

OPENINGSTIJDEN Dl WO E
DO VRIJ 900 18 00 UUR
ZAT 900 1500UUR

HAARLEMLEESHAL
De slagerij waw de klant nog echt koning is!

HEEMSTEDE
ZULWEG102 BINNENWEG 117

BOTERMARKT80
GROTE KROCHT 7

HILUGOM HOOFDSTRAAT B3 USSE BLOKHU1S18

tetoplOfuflUulBoOraurkteO
!• de GEHELE WEEK GEOPEND! l

KERSTGALA bij AART VEER
Maandag 24 december gezellig groenten

en fruit kopen bij candlelight!
(avondkleding voor onze klanten niet verplicht, voor ons personeel wel)

Kerst-aanbiedingen
vrijdag - zaterdag - maandag

* *.:

SOEPGROENTEN SPECIAAL
vers gesneden, met 15 soorten groenten, 250 gram

KRIEL, geschild H OQ
paar dagen houdbaar, per pond UB U V

1.49
1.59

10 voor 2.50

9.95

GIESER WILDEMAN
ouderwetse roodkokende kerststoofpeer, per kilo

CLEMENTINES
heer lijk zoet en zonder pit

KERST-IJSTAART voor 10 personen
aardbeienroomijs of hazelnootroomijs, van 10.95 voor .

FRUITMAND bestellen? AART VEER bellen!!!

AART VEER Grote Krocht 23 - Tel. 1 44 04

ONS - VOORU
Tegen inlevering van deze bon

op vrijdag 21 dec. tussen 19.00 en 21.00 uur

PARKER FLIGHTER T BALLPOINT
(geheel staal uitgevoerd)

van 15.50 voor 9.95
(zolang de voorraad strekt)

BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL

DE KROCHT
Grote Krocht 17 - 2042 LT Zandvoort

DE LAATSTE BOMEN
öUITZOEKENvoor 2.50

Tevens in- en verkoop van nieuwe en gebruikte

>> (BROM)FIETSEIM
tegen dumpprijzen

Taxi Centrale Zandvoort f
Grote Krocht 18 ^

Te,.02507 -1 26 00

Natuurlijk ook uw adres voor
TAXI'S - TROUWAUTO'S en GROEPSVERVOER

Wij zijn deelnemer aan de kerstaktie

^

BLOEMENMAGAZIJN

, Erica [
GROTE KROCHT24-

ZANDVOORT

SPECIAAL
voor

kerststukjes

Voordelig
brillen!
Dat kan nu weer. . . _^^ ^
De handige eerste hulp om de \.\*£? j~*^ ^*^ O*
kleinste lettertjes weer te
kunnen lezen (telefoonboek,
krant, etc.).
De LOOK-over is er weer m
alle sterkten vans + 1.00 t/m
s + 3 00 voor nog steeds
dezelfde lage

AANBIEDINGSPRIJS 44*

Halvemaanbril incl. glazen.

KIESKEURIG GEPRIJSDE BRILLEN BIJ

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507 -1 43 95
Leverancier van alle ziekenfondsen

l̂ as^

Leuk, vlot, sportief

ENKELLAARSJE
echt ,,pig-skin"-leder,
dus waterproof,
warm gevoerd,
kleur: rood, maten: 36/41,
ONZE PRIJS 49.-

Er zijn vele modellen en kleuren

PANTOFFELS
binnengekomen!

SNOWBOOTS
te kust en te keur.

VELE MODERNE DAMESLAARZEN
in breed kleurenscala

(Shnehïsz)

Grote Krocht 22
^»'̂ 4»>^«»*.̂ »*.̂ t>*̂ *̂ *̂MP*̂ ^^^ '
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j , , De herders lagen bij nachte
ze lagen bij nacht in Y veld'

S

.et is twee dagen voor het
kerstfeest.

Bij de oude pomp onderaan
de Strandweg hadden drie
mannen de luwte opgezocht.
Zandvoorters, Rook, Jan en
Kees.

Het was nu al dagenlang ij-
zig koud, het vroor en er hing
een donkere lucht die weinig
goeds voorspelde.

„Brr", rilde Rook, „Het zal
een kale krassemis worre, de
verdienste ben d'r niet naar
dat er een feestmaal op tafel
ken komme".

Zijn maats lieten een in-
stemmend gebrom horen, en
kleumend keken ze naar de
zee.

„Noue...." aarzelde Kees,
„We kennen natuurlijk prebe-
re met stropen een paar knij-
nen te vangen".

„Jawel, jawel, maar ik eb
'ehoord dat er verscheidene
dagvaordingen in heel wat
hoissies 'ebrocht benne, dus-
se, 't betekent wel betaole of
naar 't gevang. En denk 'rom
De Bruin laat niet met zich
spotten".

„Da's logisch" vond Rook,
„daar issie tenslotte rijksveld-
wachter voor".

Even was het stil. Ze bleven
wat peinzend staan en keken
elkaar afwachtend aan.

„Nou we mosten 't er maar
op wagen", sprak Jan de
woorden uit waarop werd ge-
wacht.

„As we nou met z'n drieën
zo teuge twaalf uur met de
lichtbak naar 't duin gaan.
Dan kommen we maar bij jou,

want jouw hoissie ligt 't dicht-
. ste bij 't duin", zei hij tegen
Kees.

De volgende avond, het was
aardedonker, zat het drietal
in de keuken van Kees.

De luiken waren gesloten en
de olielamp brandde laag.
Ten eerste hadden ze niet veel
licht nodig, en ten tweede was
de olie duur zat.

Op het fornuis pruttelde een
grote kan hete koffie. Voor-
zichtig vulden ze de lichtbak
met carbid. De stokken met
de gebogen uiteinden lagen al
klaar. Lange bamboestokken
die ze zelf voor het vuur omge-
bogen hadden.

Ze stonden klaar voor het
avontuur. Kees' vrouw deed
haar omslagdoek om en ver-
dween naar buiten, „'t Ziet er
rustig genoeg uit buiten, voor
zover ik 't kan bekijken is er
geen onraad", meldde ze bij
terugkeer huiverend.

Doodstil was het, slechts in
de verte was het ruisen van de
zee hoorbaar. Hun voetstap-
pen klonken luider door de
stille nacht dan ze verwacht
hadden en ze waren blij toen
ze het „veilige" duin bereikt
hadden.

Ze namen eerst het pad
door het paradijs en vandaar
rechtstreeks naar de vlajen.

„Hier motte me wezen. Ik
ben vanmorgen al wezen kij-
ken, en d'r lagen hier flink wat
knijkenkeutels", fluisterde
Kees.

Normaal waren het drie flin-
ke kerels, die hun mannetje
wel stonden, maar deze avond

hadden ze toch alle drie flink
last van de zenuwen. Gekheid
is overbodig, een knijntje best
feestelijk, maar om d'r nou
voor de bak in te draaien?

Er was meer wind dan ze
hadden verwacht, en het was
een nerveus geklungel voor
dat het licht in de bak aan-
floepte.

Plotseling schoot toch een
heldere lichtstraal vooruit, ze
schrokken er zelf van.

Met het heldere licht aan
werd het een kwestie van ver-
liezen of winnen, ze moesten
natuurlijk wel snel zijn, voor-
dat het schijnsel de veldwach-
ter hun kant op zou sturen.

Het lukte wonderwel, en
snel hadden ze enkele konij-
nen gevangen. De buit hingen
ze aan de brede riemen die zij
omgedaan hadden. De lange
ruige jassen erover en nou zor-
gen dat ze ongezien thuiskwa-
men.

Rook, toch al niet zo'n held
wat betreft het verschalken
van de konijnen, klappertand-
de van de kou en de zenuwen.
Met stijve vingers pakten ze
de lichtbak weer op en suk-
kelden achter elkaar de weg
terug. Via het paradijs op huis
aan.

Na het heldere licht van de
bak leek het duingebied don-
kerder dan te voren, de wind
nam in kracht toe en de lucht
die de hele dag al dreigend bo-
ven de zee had gehangen trok
landinwaarts, de eerste
sneeuwvlokken vielen.

„Harder lopen", drong Kees
aan, die bang was dat ze gelijk
Klein Duimpje een fraai voet-

spoor zouden achterlaten re-
gelrecht naar zijn huis. Dan
kon hij in ieder geval zijn
kerstmaal wel vergeten.

Kees' vrouw hoorde ze al
aankomen en deed snel de
deur open om hen binnen te
laten.

„Goddank dat we d'r zijn",
mompelde Jan. „Ik kreeg het
puur benauwd hoor met al die
zwiepende takken en dan die
nattigheid. We moesten maar
snel op huis an Rook", drong
hij aan.

Maar Rook zat juist lekker,
hij slurpte de hete koffie, en
bekeek de buit die aan hun
voeten lag. „Niet zo haastig",
waarschuwde hij, „Eerst moe-
ten wij nog delen". Dat was
snel gebeurd en daarna ver-
trokken de mannen, ook al
met het oog op de versgeval-
len sneeuw wilden ze toch wel
op tijd thuis zijn.

Enkele dagen later was het
kerstfeest. De lucht was
schoongeveegd, en zo waar
een zonnetje straalde over een
sprookjesachtig decor.

Toen Jan het pak sneeuw
zag, dacht hij met een glim-
lach, „nou daar hadden wij
niet eens zo hard voor hoeven
te lopen, die voetsporen wa-
ren bekant een kwartier later
al uitgewist geweest".

Nadat de ouders ter kerke
waren geweest en de kinderen
naar het kerstfeest van de
zondagsschool, zat het grote
gezin van Jan rond de tafel.

De buit van enkele nachten
daarvoor was omgetoverd in
een kostelijke bout die ver-
rukkelijk geurde. De kachel

Zo ongeveer zag het dorp eruit op kerstmorgen in het verhaal van mevrouw Jongsma.

snorde en iedereen genoot.
Tijdens de maaltijd vertelde

één van de kinderen over het
kerstfeest in de kerk. De do-
minee had het kerstverhaal
verteld.

„Weetje, dat er een grote
ster aan de hemel stond en
dat de herders toen wisten
dat er een kind geboren was.
Toen gingen ze naar de stal
enzo en daar vonden ze ieder-
een, Maria en Jozef en het
Kindje Jezus", knikte ze ach-
ter haar kerstmaaltijd.

„Nou joh, maar goed dat het
hier niet was, dan hadden die
herders goed in de sneeuw ge-
legen, zal dat effe koud ge-

weest zijn", glunderde haar
broertje met een volle mond.
„Denk je ók niet"? vroeg hij
zijn vader.

Vader Jan kloof bedacht-
zaam aan zijn konijnepootje.
„Ik moet er niet an denken, zo
koud als dat geweest moet
zijn. Ik ben blij dat ik
's nachts nooit naar buiten
hoef', sprak hij vroom, zijn
vrouw een knipoogje gevend.
Zijn vrouw bloosde ervan. Ze
stond met een ruk op en zette
de rijst met bramensap op ta-
fel. Het toetje.

Over de hoofden van de kin-

deren lachtte ze naar haar
man, „wat hebben de duinen
ons toch veel goeds gegeven".
Ik vind dat wij straks na het
eten best met z'n allen dat
liedje uit de kerk nog's kun-
nen zingen van „De herdertjes
lagen bij nachte", want iedere
kerstmis zal ik dat het mooi-
ste liedje vinden, vanaf dit
jaar".

Vader knikte instemmend
en dacht aan hun drieën in die
donkere nacht in het duin.

E. Jongsma-Schuiten

Kerstfeest voor ouderen
De Werkgroep Ouderencontact van kmg verleend door de pas opgerichte

de Hervormde Kerk organiseert ieder
jaar een kerstviermg voor ouderen in
de Hervormde Kerk.

Dit jaar wordt deze viering vanmid-
dag gehouden. De kerk wordt ont-
ruimd, er worden tafels en stoelen ge-
plaatst, en met de gasten een kerst-
viering gehouden.

De werkgroep betaat uit ongeveer
veertig personen, de laatste acht jaar
berust de leiding in handen van me-
vrouw H.W. Schuiten-Wiegand.

Het doel van deze kerstviering is
het contact houden tussen de kerk en
de oudere lidmaten.

Dit gebeurt door het bezoeken, spe-
ciaal op verjaardagen, maar ook pp
andere dagen, er wordt voor deze lid-
maten een speciale kerstviering ge-
houden, en een laatste avondmaal.

Deze viering wordt mogelijk ge-
maakt door hulp van veel vrijwilli-
gers(sters), politie, brandweer en Ro-
de Kruis. Behalve de eigen lidmaten
worden ook uitnodigingen verzonden
aan leden van andere kerkgenoot-
schappen. De laatste jaren heeft deze
kerstviering een oecumenisch karak-
ter gekregen.

De kerstviering is mogelijk doordat
veel giften worden ontvangen, hier-
door wordt het mogelijk het werk
voortgang te doen vinden.

Dit jaar wordt speciale medewer-

kindermuziekgroep die voor de gas-
ten zullen zingen en spelen. Organist
is de heer Van Zwieten de Blom, ter-
wijl dominee Van Leeuwen eerj kerst-
verhaal zal vertellen.

De gasten worden ieder jaar vroeg-
tijdig uitgenodigd, wanneer men ge-
haald wil worden, dan zijn er vrijwilli-
gers die het vervoer regelen, kortom
een kerstviering waar door verschil-
lende Zandvoorters met verlangen
naar wordt uitgekeken.

Enkele jaren gelden waren er nog
zo'n vijfhonderd gasten, maar ieder
jaar loopt het aantal terug. Toch zul-
len er waarschijnlijk veel inwoners
zijn die dit kerstfeest willen mee bele-
ven en vieren. Daarom speciale aan-
dacht voor dit kerstfeest, zodat mis-
schien volgend jaar meerdere oudere
Zandvoorters de gasten zullen zijn m
de Hervormde Kerk

Mevrouw J. Wijnberg (82) uit de
Nic. Beetslaan is nu al voor de negen-
tiende maal gast, en zij vertelt hier-
over het volgende:

„Ik verheug mij altijd bijzonder op
deze kerstviermg. Speciaal het geza-
menlijk zingen en de kerstvertelling,
dat zijn voor mij de hoogtepunten.

Bovendien is het prettig het con-
tact te hernieuwen met de andere lid-
maten. U weet precies hoe dat gaat,
vroeger kwam ik regelmatig iedere

zondag naar de kerk, maar de laatste
jaren wordt dat minder. Je wordt ou-
der, en ik weet wel datje kunt bellen
om gehaald te worden, maar dat doe
je niet zo snel. Daarom verheug ik mij
er ook op.

Ik ben ook altijd blij als er een kin-
derkoortje zingt, en sommige jaren
hebben ze wel eens een kerststukje
opgevoerd. Dat geeft altijd een apar-
te sfeer aan deze kerstviermg. Oude-
re mensen en jonge kinderen samen,
dat gaat heel goed samen, en dat kun
je dan ook altijd merken.

De kerk is altijd beeldig versierd,
de banken worden weggehaald en wij
zitten aan tafels en stoelen, er is al-
tijd koffie en thee en wat lekkers er-
bij, net één groot gezin.

Zelf ben ik geen geboren Zand-
voortse. Ik kom van Ameland, ik
kwam in 1931 als huidhoudster van
burgemeester en mevrouw Van Al-
phen. Toen wij moesten evacueren
ben ik meegegaan, en dus direct na
de oorlog ook weer teruggekomen in
Zandvoort.

Ik ben later meegegaan naar Ber-
gen en in 1965 teruggekomen. Ik
woon nu al negentien jaar hier en ik
zou niet meer weg willen. Net zo lang
als ik terug ben vier ik nu al het
kerstfeest mee, en rond de kerstda-
gen is dat voor mij het hoogtepunt.

Misschien heeft u wel gelijk en als

wat ik vertel er toe leidt dat volgend
jaar weer meer mensen de kerstvie-
nng bijwonen, dan wil ik daaraan wel
meewerken.

Kerstfeest is een feest voor alle
mensen, en de oecumenische gedach-
te meerdere inwoners uit te nodigen,
is een goede. Maar een foto van mij in
de krant? Nee hoor, meer mensen bij
het kerstfeest is uitstekend, en daar
heeft mijn foto niets mee te maken".

Margreet Ates

Kerstviering
Zondagsschool

ZANDVOORT - De zondagsschool
viert op tweede kerstdag het kerst-
feest m de Hervormde Kerk aan het
Kerkplein.

De viering begint om
16.00 uur. Kinderen en volwassenen
zijn van harte welkom.

Aktiviteiten voor de
jeugd in Zandvoort

ZANDVOORT - Door wijkcen-
trum 't Stekkie worden in de komen-
de periode de volgende aktiviteiten
gehouden:
Zaterdag 22 dec.

Dia's over oud-Zandvoort, weet je
het antwoord, dan ren je je rot.. Tijd:
2 tot 4 uur. Kost: ƒ 1,25. Bestemd
voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Maandag 24 dcc.

Kerststukjes maken, kaarsen trek-
ken. Zijn de stukjes klaar, dan wor-
den ze naar het ,,Huis m de Duinen"
gebracht, weer terug m 't Stekkie
staat er iets lekkers klaar, ook wordt

SAMEN KERSTMIS VIEREN

Kerst-In biedt
gezellig programma

ZANDVOORT - Kerstmis vie-
ren met de Kerst-In belooft dit
jaar een bijzondere gebeurtenis
te worden: het is namelijk de vijf-
de maal dat er een Kerst-In in
Zandvoort wordt gehouden, dus
het eerste lustrum. Het team van
de Kerst-In heeft dan ook alles in
het werk gesteld om de bezoe-
kers twee onvergetelijke dagen
op 24 en 25 december te bezor-
gen.

Het hele programma zal in het Ge-
meenschapshuis, Louis Davidsstraat
17, Zandvoort, tel. 14085, worden af-
gewikkeld. Op kerstavond en op eer-
ste kerstdag vinden daar allerlei ge-
zellige activiteiten plaats voor die in-
woners van Zandvoort, die graag de
feestdagen met anderen doorbren-
gen.

Achtergrond

De Kerst-In is een initiatief van en-
kele Zandvoorters, die deel uitmaken
van het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening. Deze mensen hadden
ervaren dat ook in Zandvoort veel
mensen zich gedurende de kerstda-
gen eenzaam voelen en om die reden
werd eind 1979 besloten een jaarlijk-
se Kerst-In te houden.

Direct vanaf
de eerste viering bleek dat er wel de-
gelijk behoefte bestaat aan een der-
gelijk programma, de bezoekers wa-
ren enorm enthousiast en men kwam
in groten getale. Ook het feit, dat
man na afloop van de kerstdienst in
de kerk nog „even langs" kon komen
om samen gratis een kopje snert te
nuttigen, bleek door velen enorm op
prijs te worden gesteld. Deze

i Relite die eerste kerstdag gospelzang brengt,

lijkheid wordt ook dit jaar weer gebo-
den. De deuren van het Gemeen-
schapshuis blijven dan ook speciaal
voor dit doel open tot 01.00 uur de
volgende dag.

Prijzen en mogelijkheden
Het aantrekkelijke van de Kerst-In

is, dat iedereen het zo duur of goed-
koop kan maken als hij of zij dat zelf
wil: de toegang is namelijk gratis en
er zijn consumptiebonnen verkrijg-
baar in de hal. De prijs van één con-
sumptie bedraagt ƒ1.75. Naast het
uitgebreide programma met veel be-
kende artiesten, bestaat ook de mo-
gelijkheid voor het doen van allerlei
spelletjes in apart voor dit doel inge-
richte spelletjeszaal. In deze zaal kan
men de gehele kerstavond en op eer-
ste kerstdag tot 17.30 uur en daarna
weer vanaf 20.00 uur tafeltennissen,
sjoelen, tafelvoetballen, schaken,
dammen, scrabbelen, boetseren,
knutselen en nog veel meer. Ook kan
men op kerstavond vanaf 19.30 uur
bridgen of klaverjassen in de kleine
zaal en op eerste kerstdag van 13.30
tot 17.00 uur. Wel even opgeven bij
binnenkomst in de hal, men is ook
zonder partner van harte welkom. In-
lichtingen over het bridgen bij Lidy
Loos-Schouten, tel. 18035 en over het
klaverjassen bij de heer J. Zonneveld,
tel. 17977.

Op eerste kerstdag kunnen jong en
oud samen kerststukjes maken, tus-
sen 13.30 en 16.00 uur. Iedereen mag
zijn eigen stukje mee naar huis ne-
men.

Het programma
Op maandag 24 december gaat het

kerstprogramma van start met een
„open huis" om 19.30 uur. Om 20.00
uur wordt een „Café Chantant" ge-
houden, een afwisselend geheel, ver-
zorgd door „Het Cecilia Trio". Daar-
na vindt om 22.00 uur een Tombola
plaats. Ad Gopsens zingt vanaf 22.30
uur en begeleidt zichzelf daarbij op
de gitaar. Hierop volgt een korte pau-
ze, waarna het officiële gedeelte van
het programma zal worden besloten
met een samenzang van kerstliede-
ren. Van 24.00 tot 01.00 uur is er dan
nog gelegenheid voor een gezellig on-
deronsje onder het genot van een gra-
tis kopje erwtensoep.

De volgende dag, eerste kerstdag,
is het team van de Kerst-In alweer
vanaf 11.00 uur paraat om iedereen te
ontvangen met een kopje koffie, ver-
gezeld-van een-sneetje kerstbrood.
- Vari 12.0& tot-13.15 uur treedt het

Kinderaktiviteiten genoeg tijdens de Kerst-In. Hier een groep die zich bc/ig hield met
bij de Kerst-In 1!)83.

bekende gospelkoor „Relite" op. Dit
koor geniet onder meer bekendheid
door hun optreden tijdens het GMA-
gala van dit jaar en het feit dat ze de
„Zilveren Duif' wonnen, de onder-
scheiding voor de beste kooruitvoe-
ring.

lOm 13.15 uur is er lunchpauze met
soep en brood, aangeboden door het
team van de Kerst-In. Hierna treedt
het toneelgezelschap de „Hannie
Schaft Compagnie" op, onder leiding
van Paola Koper. De groep brengt
„Het sprookje van de eendagsvlieg".

Vervolgens kan men mooie prijzen
winnen tijdens de trekking van de lo-
terij, die om 14.30 uur begint. Om
15.00 uur treedt de „Dixie's Delite"
op, een band die onder leiding van
Hans Jacobse vrolijke dixielandmu-
ziek speelt.

Het hoogtepunt van het kerstpro-

gramma, het kerstdiner, vangt aan
om 18.00 uur. Voor dit groots opge-
zette feestmaal kan men zich nu
reeds opgeven bij de penningmees-
ter, de heer J. Zonneveld, Dr. Kuy-
perstraat 16, tel. 17977 tussen 13 en 20
uur. Deelnemers aan het kerstdiner
betalen ƒ 17.50 per persoon

Het diner duurt tot omstreeks 20.30
uur, waarna de leden van de Zand-
voortse Operette Vereniging de gast
zullen onthalen op een keuze uit hun
repertoire.

In de Kleine Zaal worden op deze
dag tekenfilms vertoond tussen 12.00
en 17.00 uur Na afloop van de films
wordt daar een tombola gehouden.

Vervoer
De Kerst-In is niet aan leeftijd ge-

bonden en bestemd voor iedereen.
Heeft men een paar „dooie uurtjes"
of behoefte aan gezelschap tijdens de

het maken van kerstdccoraties
(Foto: Berlottl .

feestdagen, de deuren van het Ge-
meenschapshuis staan wijd open.
Voor hen die slecht ter been zijn en
niet over eigen vervoer beschikken,
staan er voortdurend automobilisten
klaar die met alle plezier halen en
brengen. Het vervoer kan vooraf wor-
den geregeld via de heer E Hagen.
Dr. Visserstraat 40. tel. 12298. na
19.00 uur Ook kan men hierover het
Gemeenschapshuis bellen ti]dens de
Kerst-In, tel. 14085.

Bijdragen

Dit uitgebreide programma van de
Kerst-In kost natuurlijk veel geld.
Degenen die een bijdrage willen stor-
ten kunnen dit doen op gironummer
11259908. t.n.v. Kerst-In Zandvoort.
Het is te hopen dat velen dit prijzens-
waardige initiatief ook financieel zul-
len steunen.

er nog een videofilm vertoond. Tijd.
13.30-17.30 uur. Kost: ƒ 1,25. Bestemd
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Donderdag 27 dec.

Deze dag is bestemd voor de kleu-
ters van Zandvoort, een verhaaltje,
spelletjes, kleuren staan op het pro-
gramma. Limonade zal niet ontbre-
ken. Tijd: 11 tot 12 uur. Kost: ƒ 1,25
Vrijdag 28 dec.

Voor de kleuters is er een fantasie-
spel. Tijd: 2 tot 3 uur. Kost: ƒ 1,25
Vrijdagavond is er voor de jeugd van
9 tot 12 jaar disco, lekker swingen op
moderne muziek. Tijd: 19.00 tot 20 30
uur. Kost: ƒ1,25.
Donderdag 3 jan.

Spel-instuif, allerlei te gekke spe-,
len, zoals levend kwartet, toneel enz
Tijd: 10.30 tot 12.30 uur voor kinde-
ren van 6 tot 8 jaar 14.00 tot 16.00 uur
voor kinderen van 9 tot 12 jaar Kost',
ƒ1,25.
Vrijdag 4 jan.

Excursie naar de Oase in Vogelen-
zang, daarna gaan we met z'n allen
lekker zwemmen in het golfslagbad
in Heemstede dus vergeet je zwem-
spullen met... Tijd 11 tot 17 30 uur.
Kost1 ƒ2.50. Je moet voor deze dag
wel een strippenkaart meenemen en
van tevoren in 't Stekkie kaarten ha-
len. Er kunnen maximaal 30 kinde-
ren mee, dus geel je snel voor deze
dag op.

Provinciale
kleurwedstrijd

NOORD-HOLLAND - Kmdeien
van 4-9 jaar kunnen deze maand deel-
nemcn aan een kleurwedslri]d Vanaf
maandag 17 december worden in cli-
verse speelgoedwinkels en boekhan- .
dels kleurplaton verstrekt van twee
kabouters. Diksnor en Dunmuts De
tekeningen moeten voor 21 januan .
1985 worden ingestuurd naar do uit- •
gever die ook de boekjes van deze -
twee kabouters m de handel brengt '

Eegels voor deze \vedhtri]d staan '
achterop de kleurplaat vermeld, ook
de prijzen die gewonnen kunnen wor-
den Alleen kinderen uit de provincie
Noord-Holland kunnen aan deze
wedstrijd deelnemen

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

171 66
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[ Uw kostbare fiets een grote

WIIMTERBEURT
DAT KAN BIJ... DE FIETSADVISEURLET OP!!! NIEUW ADRES: _

H ALTESTRAAT 31 -ZANDVOORT
TEL. 02507 -1 44 99

UW FIETS WEER IN OPTIMALE CONDITIE MET ONZE WINTERBEURT
1. nieuwe kogels en vet in het balhoofdstel

(voorvork)
2. nieuwe kogels en vet in bracket-as (trapas)
3. nieuwe kogels en vet in de voornaaf
4. achternaaf schoonmaken en van nieuw vet

voorzien
5. spaken controleren en spannen en wielen

richten
PRIJS INCL. BTW
en onderdelen

6. ketting vernieuwen
7. nieuwe remkabels (bij handremmen)
8. nieuwe versnellingskabels
9. uw hele fiets wordt brandschoon en ingevet

afgeleverd
10. afstellen en totale controle van uw fiets zodat

deze weer 100 procent in topconditie is.

racefietsen 125.-
semi-racefietsen 150.-genoemde

na afspraak weer na 3 dagen gereed.
WIJ ADVISEREN ZO'N UNIEKE WINTERBEURT VOOR ELKE FIETS VAN
2 JAAR EN OUDER.
NATUURLIJK KUNT U UW FIETS OOK EEN KLEINE BEURT GEVEN
EEN KLEINE WINTERBEURT BETEKENT:

4. fiets ontroesten en schoonmaken, uw fiets
wordt brandschoon en ingevet afgeleverd.

5. Afstellen en totale controle van uw fiets, zodat
deze weer goed in orde is.

1. spaken controleren en spannen en wielen
richten

2. naven en pedalen smeren
3. kabels smeren

PRIJS INCL. BTW EN
SCHOONMAAKMIDDELEN
Verlichting oké? Zo niet laat dan uw verlichting nakijken!!! Bij uw fietsadviseur

Bejaardencentrum
l\\m In het Kostverloren

met 99 bewoners en 57 bejaardenwoningen
te Zandvoort

In onze keuken ontstaat per 1 januari 1985
een vacature voor een

PART-TSÏV1E

24 uur per week,
1x per 2 weken weekenddienst

Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens
de CAO Bejaardentehuizen.
Inlichtingen te verkrijgen bij de heer H. Meijer,
hoofd van de keuken.

Sollicitaties te richten aan
mevr. B. C. C. M. van Dril, directrice.
Huis in het Kostverloren,
Burg. Nawijnlaan 1, 2042 PM Zandvoort.
Tel.02507-1 6945

&jf Voor een
SI mooie maar zuinige kerst lf
m W
g naar §

• BLOEMENKIOSK §

^Marcel Schoorm

l

l
l
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VONDELLAAN

Ruime keuze in

KERSTSTUKJES
evenals in onze

BLOEIENDE PLANTEN.

KERSTBOMEN
GRATIS THUISBEZORGD

U kunt ook telefonisch bestellen:

1 81 11
Zondag en maandag geopend.

f

té
Srf
s&

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

om U te heipen Nic. de Groot en Zn.
voor

VAKKUNDIG VEGEN
U ontvangteen certificaat

als bewijs.
Bel voor een afspraak

(02520) 1 58 32
Ook leverancier van-huis-
brandolie, petroleum en

hout voor uw open haard.
Kerkstraat 26 - Hillegom

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20 - Tel. 02507 -1 43 65

HEERLIJKE

KERSTSTOLLEN
R.v.d.WERFF
Tolweg 6-Tel. 1 5001

VEILINGGEBOUW
De Witte Zwaan

Dorpsplein 2
Voorde

EERSTVOLGENDE VEILING
j^jan/febr. '85

kunnen nog nette goederen
worden ingebracht of afgehaald.

Inlichtingen:
tel. 1 21 64 of 1 37 13

FA. WATERDRINKER

*3t<«*fr<»Sra»?»'̂ <^«»!̂

Kwekerij P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1

Zandvoort-Tel. 17093

BLOEIENDE OPGEMAAKTE
KERSTSTUKKEN vanaf

DROOGSTUKKEN vanaf

KERSTPLANTEN
cyclamen - azalea's - kerststerren -

begonia'se.d.

AANBIEDING
zolang de voorraad strekt:

PASTELKLEURIGE CYCLAMEN

5.50

'i
.\
'i
.1
.1
'i

BLOEIENDE HYACINTEN wit - blauw - rose
zowel los als in opgemaakte stukjes

GROOT ASSORTIMENT INSTEEKMATERIAAL
voor het zelf maken van kerststukjes

KERSTGROEN - HULST'- DADELS - EUCALYPTUS - LARIXTAKKEN e.d.

KERSTBOMEN
Koopavond geopend.

^

WAAROM BOEKEN BIJ
REISBUREAU
CEBUTO NOORD/ZUID?
1e Om de uitstekende service

2e Om de jarenlange reiservaring van het
baliepersoneel

3e Om de extra voordelige regeling die u
bij een boeking ontvangt om van huis
naar Schiphol gebracht te worden

4e Om het zéér uitgebreide assortiment
van reizen, voor elk wat wils

5e Of gewoon omdat u ons aardig vindt en
wij u.

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

U kunt bij ons terecht voor:
bus-, boot-, vlieg-, trein-, zakenreizen,

dagtochten, voorverkoop theater Carré en
reisverzekeringen en verkoop van TAXI-TICKETS
die nog voordeliger worden als u bij ons uw reis
reserveert.
De reisgidsen 1985 zijn uit! Komt u ze halen of wilt u dat we ze brengen. Eén telefoontje
naar ons en uw vakantiereis of dagtocht komt naar u toe. '

TOT ZIENS BIJ REISBUREAU CEBUTO NOORD/ZUID
Tempeliersstraat 47 - 2012 EB Haarlem - Tel. 023 - 31 39 50

GARANTIEFONDS
REISGELDEN

SLAGERIJ

AAT ARBOUW
Voor de feestdagen

kunt u nu reeds bij ons bestellen

lekkere rollades - fondue-
schotels - gourmetschotels etc.

en natuurlijk

vleeswaren uit eigen
worstmakerij.

Verder wensen wij u zeer fijne kerstdagen!

Haltestraat 12-Tel. 1 26 16

wenst alle vrienden en bekenden
een prettig kerstfeest

en een gelukkig nieuwjaar

i(<^^

OLIE-
BOLLEN

OLIEBOLLEN

10 voor 2.50

Met krenten 3.50

APPELBEIGNETS .0.50
BERLINER
BOLLEN 0.75

BANANEN
PERZIK BOLLEN . 1.00
ANANAS

BOULEVARD BARNAART
8-20

ZANDVOORT

De Drie Puntjes
BLOEMENDAAL AAN ZEE
Bestel tijdig voor oudejaar.

Tel. 02507 -1 43 01

HINDERWET
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken, gelet op de
wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat op 7 november
1984 bij hen is ingekomen een aanvraag van Th. G. J. Berkhout te
Zandvoort, voor een vergunning ingevolge de hinderwet voor het
oprichten en in werking hebben van een horecabedrijf gelegen aan
de Kerkstraat.
Zij zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder
voorde omgeving te ondervangen, de vergunning te verlenen.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere op de aanvraag be-
trekking hebbende stukken liggen vanaf 19 december 1984 tot 19 januari
1985 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, af d., algemene
zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden
verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage bij de Openbare
Bibliotheek, Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 tot
14.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum
schriftelijk bij ons college worden ingediend. Desgewenst kan degene,
die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. Een ingekomen bezwaarschrift zal bij de stukken
ter inzage worden gelegd.
Indien daarom wordt verzocht, kunnen tot één week voor boven-
genoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij
dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling
over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de
overige aanwezigen.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op het volgende: degenen
die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven
en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet m staat zijn geweest, kunnen naar aanleiding van de beschikking
beroep instellen bij de Kroon.
Zandvoort, 19 december 1984.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester: H. MACHIELSEN;
de secretaris: A. H. MERTS

jüüQüaYTTT>
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l Voor uw
! intiem
< familiefeestje..
j uw Topslager

zorgt voor een
suksesvolle
fondueschotel
en de sausjes,

i met diverse
mogelijkheden

Vele lekkers soorten vlees aan blokjes of als ballotjes

Fondue-schotel
Een mooi opgemaakte schotel is het begin
van een succesvolle gezellige avond'

1 Zelf je maaltje bakken aan tafel, Ruimekeuzeuit
gezellig. heerlijke pêtés.

salades en sauzen.

GOURMETSCHOTEL
l KWALITEIT EN VOORDEEL BIJ

' Slagerij

Vreeburg
Haltestraat 54

i Zandvoort

-* 4

TOPSLAGER
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Piet
Termes

"root was de verrassing voor Piet Termes uit de Van Leeu-
wenhoekstraat, toen hij maandag 17 december, tijdens een vergade-
ring bij zijn werkgever Jan de Wit Autocars bv in Haarlem, met tien
andere collega's een eervolle onderscheiding mocht ontvangen.

Door de International Road Transport Union in Genéve is hem een
erediploma en een gouden insigne toegekend wegens een aantal ver-
meldenswaardige feiten.

Door de IRU worden zware eisen gesteld aan de mensen die een
dergelijke onderscheiding ontvangen. Zo moeten zij tenminste twin-
tig jaar hun vak op de vrachtauto of autobus hebben uitgeoefend,
waarvan tenminste tien jaar in het internationale verkeer,

tenminste 750.000 km als internationaal chauffeur hebben afge-
legd,

niet door eigen schuld betrokken zijn geweest bij een ernstig onge-
val in de afgelopen vijftien jaar,

en zich hebben onderscheiden door correct gedrag en optreden ten
opzichte van werkgever, klanten, collega's, het publiek in het alge-
meen en als deelnemer aan het verkeer.

Wél Piet Termes voldoet ruimschoots aan al deze eisen, want al
langer dan twee-en-dertigjaar vervoert hij groepen buitenlandse toe-
risten door Europa. Er over vertellen gaat hem wat aarzelend af, met
een gezicht van „moet dat nu allemaal" wil hij dan uiteindelijk wel
het één en ander kwijt over zijn beroep.

„Ik ben begonnen direct na de
oorlog, toen was ik een jaar of
veertien. Eerst bij Jan Jongsma in
de garage en later ben ik overge-
gaan naar reisbureau Kerkman.

Bij Kerkman hadden ze twee
bussen. In het begin was dat na-
tuurlijk groepen Zandvoorters
vervoeren naar andere delen in
het land. Want zo pas na de oorlog
aan het einde van de jaren veertig
gingen wij nog met naar het bui-
tenland. Dat is later begonnen.

Omstreeks 1950 begonnen wij
bij Kerkman ook met het vervoer
van buitenlanders door Europa
en dat ben ik blijven doen. Veel,
heel veel Amerikanen, maar pok
wel groepen Japanners of Chine-
zen of Engelsen, noem maar op.

Ze zeggen nou wel dat je min-
stens 750.000 km moet hebben af-
gelegd, maar ik denk dat ik zeker
zo'n één tot twee miljoen kilome-
ters heb gedraaid. Ik heb tweeen-
twmtig jaar bij Kerkman ge-
werkt, toen stopten ze daar met
busvervoer en heb ik in Brabant
gewerkt. Een jaar of vier denk ik,
en nu rijd ik dus voor Jan de Wit
Aulocars.

De werkgever moet zo'n onder-
scheiding aanvragen, ik vind het
wel leuk dat deze het gedaan
heeft, mijn vrouw, die is er geloof
ik nog trotser op dan ik. Als zij
niets gezegd had, nou dan had ik
niet naar de krant gegaan hoor,
maar ja u had al gebeld. Ik wist
niet dat ze dat doorgaven.

Ik ben nu ruim dertig jaar ei-
genlijk nooit thuis geweest. Je be-
gint namelijk al heel vroeg, soms
m april en dan gaan de reizen
door tot aan eind oktober. De
langste reizen zijn die van tweeen-
veertig dagen, zo'n zesweekse
toer. Meestal toer je dan heel Eu-
ropa door. Je begint met die Ame-
rikanen, want het zijn gewoonlijk
de Amerikanen die zo'n lange toer
boeken, eerst m Denemarken,
dan door Duitsland zo naar Joe-
goslavie en Griekenland en dan
met de boot over naar Zuid-Italie,

en vandaar via Spanje en Portu-
gal, zo naar Frankrijk, en soms
weer met een omweg terug via
Zwitserland of zo. Het is natuur-
lijk helemaal afhankelijk welke
route de touroperator heeft uitge-
zet.

Dat vind ikzelf eigenlijk wel te
lang hoor, zes weken. Je bent dan
helemaal nooit thuis, trouwens
mijn vrouw heb ik zomers nooit
gezien, zal ik maar zeggen. Alleen
de was halen en brengen en soms
was daar zelfs geen tijd voor, dan
vroeg ik mijn vrouw of ze naar het
hotel kwam waar de afscheidspar-
ty werd gehouden.

Drie weken of veertien dagen,
dat zijn wel leuke trips.

Meegemaakt heb ik niet veel,
nou ja, zo af en toe natuurlijk.

Wij waren eens een keer in de
Pyreneeën, in juni en moesten bij
Andorra de top over. Over een
stuk weg van tien kilometer heb
ik toen vier uur gedaan, het begon
te regenen toen wij de top nader-
den en dat ging over m sneeuw en
het werd een complete sneeuw-
storm. De weg zat vol toeristen en
dan moet je uitwijken en kom je
in een greppel en toen gebeurde
het dat ik in juni in een sneeuw-
storm mijn bus moest aanduwen.
Direct over de top heen, zo'n drie
kilometer verder, begon de regen
weer. Ja dat heb ik dus een keer
meegemaakt, en het was wel een
vreemde gewaarwording.

Bij Praag heb ik het een keer
gehad, dat ze mijn bus helemaal
hebben uitgekamd, tot bij de wie-
len aan toe, omdat ze dachten dat
ik een vluchtelingetje meegeno-
men zou hebben. Dat was een na-
re ervaring, trouwens toch, je
moet daar heel erg voorzichtig
zijn, mei weinig praten kom je
daar zo snel mogelijk het land
weer uit.

Iets leuks heb ik meegemaakt
op een klein landweggetje in
Zuid-Italie. We zagen een helicop-
ler landen een eindje verderop en
plolseling was de weg geblok-

l'ict Termeb,
thuis <>|> /.i.jn

gemak

keerd wanl er kwam een grole au-
to aan en politie op de motor erbij
dus ik stoppen want ik kon er niet
door. In die auto zat de Paus, hij
was net geland mei die helicopter
en op weg naar een speciale bij-
eenkomst

Dat was bij Monte Casino, dus
mijn loenslen en ik gauw lolo's
maken van de paus, want dat
overkomt je ook met icdeie dag.
dat je dat van zo dichtbij kunt
doen.

Ja je hebt natuurlijk van alles
meegemaakt, het geklier met de
airconditioning toen dat pas was
ingevoerd, dat heeft wat tramme-
lant gegeven.

Vroeger had je in Spanje ook
speciale plaatsen waar je stople
om iedereen naar een toilet te stu-
ren, want dan wist je nu komen er
zoveel kilometers met niks. Dat is
natuurlijk met toiletten m de bus-
sen allemaal over. maar vroeger

kon dat echt nogal eens proble-
men geven

De slechtste wegen vind je in
Oost-Duitsland, de gevaarlijkste
in Joegoslavië en Gnekenland en
m West-Europa de beste

Ik vind het leuk dal, de baas die
onderscheiding heelt aange-
vraagd. vooral omdat ik ei vol-
gend jaar loch mee wil stoppen
Ik ben nu G2. en ben eigenlijk der-
tig jaar van huis geweesl. nu wil
ik wel eens derlig jaar thuis zijn

Gezellig m Zandvoort bij mijn
vrouw, het woord is nu aan de jon-
gcren. Ik heb het alti jd met ple-
zicr gedaan, mijn beroep is mijn
hobby zogezegd, maar de jonge-
ren moeien hel nu overnemen,
eerlijk is eerlijk, ik houd het
straks voor gezien"

Margreet Ates

Slokker woningen mogen niet voor
einde raceseizoen worden bewoond

ZANDVOORT - De drieender-
tig koopwoningen (Slokkerwo-
ningen) aan de Van Lennepweg
zullen na oplevering niet mogen
worden bewoond wanneer het ra-
ceseizoen op het circuit nog niet
is afgelopen.

Dit bleek op de dinsdagavond ge-
houden raadsvergadering waar Gert
Tponen informeerde of dit bericht
juist was. ,,Het zou toch te gek zijn,
wanneer deze woningen eerst nog een
aantal maanden leeg zouden staan",
voerde hij aan.

Door de hoofdinspecteur volksge-
zondheid dr Copier blijkt nu met het
college overeengekomen te zijn dat
de woningen zullen mogen worden
bewoond op het moment, dat van ge-

luidhinder van het circuit voor de ge-
wone races geen sprake meer zal zijn.

Door de Cenav zullen maatregelen
getroffen worden om per l januari
1986 aan die eisen te voldoen. „Dat
betekent dus dat de huizen, na het
seizoen, zo rond l oktober pas door
de kopers kunnen worden betrokken.
De bouw duurt echter maar een
maand of vijf/zes, dusajn ze nog voor
de zomer klaar", betoogde Toonen,
die om opheldering vroeg.

Uit het antwoord van wethouder
Jongsma, aangevuld door de heer
Machielsen, bleek dat het bouwrijp
maken van de grond nog enkele we-
ken in beslag zal nemen. Daarna kan
de aannemer aan het werk, maar
door de vertraging in de procedures
en schorsing van de Kamer van

Koophandel, is de startdatum van de
bouw enkele maanden uitgesteld. De
firma Slokker heeft nu een ander
werk onderhanden en kan pas in het
vroege voorjaar met de bouw begm-
nen. Verwacht mag worden dat de
woningen dan pas in augustus/sep-
tember opgeleverd zullen worden.

Mochten de woningen echter eer-
der klaar zijn dan nu wordt aangeno-
men, dan zal aan dr. Copier toestem-
mmg worden gevraagd de huizen ook
te betrekken. De heer Machielsen
verwacht niet dat de huizen leeg zul-
len staan wegens een weigering van
de HID.

Belangrijk is wel, dat aangetoond
kan worden dat door de Cenav ge-
luidbeperkende maatregelen zijn ge-
nomen.

Mishandelingen
ZANDVOORT - Een 29-jarige in-

woner van Zandvoort werd, toen hij
in zijn auto in de nacht van zaterdag
op zondag door de Haltestraat reed,
door de inzittenden van een andere
auto gestopt en vervolgens zonder re-
den in het gezicht geslagen. Hij werd
daarna bovendien nog met een mes
bedreigd, maar zag gelukkig kans in
zijn auto te springen en er vandoor te
gaan. Aangekomen op de Boulevard
Barnaart meldde de belaagde man
aan de politie, die daar een alcohol-
controle stond te houden, wat er was
voorgevallen. De achtervolgers be-
sloten toen wijselijk de man verder
met rust te laten.

Ook een 27-jarige Zandvoorter is
die nacht lastig gevallen. Hij liep rus-
tig zijn hondje uit te laten, toen twee
mannen hem begonnen uit te schei-
den en vervolgens te schoppen. Het
incident bezorgde de man een gebro-
ken kroon en een pijnlijk bovenbeen.
De politie heeft de beide gevallen in
behandeling.

(Advertentie)

VIP DE VRIJE LEERGANGEN AMSTERDAM-DIEMEN
INSTITUUT VOOR LERAREN OPLEIDING

WAT IS DE VL™?
VL-VU is een hogere beroeps-

opleiding waar je overdag
studeert Die studie duurt mmi-
maal vier en gemiddeld vijf jaar.

WAAR LEIDT DE
VLVU VOOR OP?

Aan de VL-VU word je opgeleid
tot leraar m twee vakken. Je hoeft
met deze opleiding niet persé een
baan m het onderwijs te zoeken:
veel vakken bieden ook beroeps-
mogelijkheden daarbuiten.

WELKE VAKKEN
KUN JE KIEZEN?

De VL-VU is m de randstad de
enige lerarenopleiding met alle
vakken De VL-VU heeft daardoor
de meeste vakkencombinaties

Je kunt uit de volgende vakken een
combinatie van twee kiezen:

* D Ja.. . stuur mij maar die
GRATIS voorlichtingsgids 1985/86

D AARDRIJKSKUNDE O
D BIOLOGIE D
n DUITS n
D ECONOMISCHE D

WETENSCHAPPEN D
D ENGELS D
D FRANS D
D GESCHIEDENIS D
O GEZONDHEIDSKUNDE D
D GODSDIENST D

WAAR LIGT DE VLVU?
De VL-VU is gehuisvest in een modern gebouw, samen met een
avondopleiding, de VL-MO. De VL-VU ligt op het kruispunt van
Daalwijkdreef en Bergwijkdreef, Amsterdam-Z.O. Het is gemak-
kelijk te bereiken met de auto, per fiets en met het openbaar ver-
voer (Metrolijn Gaasperplas, halte Verrijn Stuartweg).

HANDVAARDIGHEID
HUISHOUDKUNDE
MAATSCHAPPIJLEER
NATUURKUNDE
NEDERLANDS
OMGANGSKUNDE
SCHEIKUNDE
TEKENEN
TEXTIELE WERKVORMEN
WISKUNDE

NAAM: .

ADRES:.

POSTCODE:

PLAATS:

KOM MAAR LANGS OP 12 JANUAR11985: VOORLICHTINGSDAG

| Opsturen naar Studentenadministratie
m Antwoordnummer 1125, 1110 VB Diemen.

WILDENBORCH 6 - DIEMEN VAN 11.00 - TOT 15.00 UUR

J XiSoORT

Circuit-
activiteiten op video

Twee uur lang nog eens genieten
van alle activiteiten die er in 1984 op
het Circuit Zandvoort gehouden zijn.
Spektaculaire crashes in autoraces,
maar ook de zwoegende inspannin-
gen van hardlopers; van Formule l
tot bakfietswedstrijden maken deze
twee-uurs videoband uitermate inte-
ressant.

De videoband is tot stand gekomen
in nauwe samenwerking tussen Cir-
cuit Zandvoort, uitgeverij Top Video
en het professionele facilitaire bedrijf
Sonotech. Er werd gebruik gemaakt
van eerste klas opname-apparatuur.

De inhoud van de band is zeer af-
wisselend. Zo zijn er beelden van alle
belangrijke autoraces, terwijl tevens
de motor- en kartraces niet vergelen
zijn; hel Dragslerweekemd en het
Truckstar Power Festival komen te-
vens aan bod, evenals de Miss Grand
Pnx-verkiezing en het l O-Sporten
weekeind.

Het gehele jaarprogramma van het
Circuit Zandvoort op deze videoband

is gelardeerd met vele stunts. prach-
tige beelden op volle snelheid en in
slow-motion.

De band heeft een bewaarwaarde,
immers laler zal nog vaak worden te-
ruggekeken naar het speklaculaire
seizoen Zandvoort '84.

De band kan verkregen worden
door overmaking van ƒ55.- (is incl.
verzendkosten) op giro 5567724 l n v
Top Video, Kerklaan G, 1211 PP Hil-
versum.

Circuit
Zandvoort-spel:

Michael Vaillant. de bekende stnp-
figuur, fungeert als drager van het
Circuit Zandvoort-spel. De Formule
l speelt hierbij de hoofdrol. Het spel
bestaat uit een speelplan: tweemaal
twaalf Formule 1-wagens, de nodige
bankbiljetten en twee dobbelstenen
maken het spel komplet Het geheel
is verpakt m een leuke kleurrijke
doos.

De opzet van het spel is het circuit
zo snel mogelijk rond te rijden, zij het
echter dal men wel enkele obstakels
kan tegenkomen Voor elke schepe
bocht is er een remstreep. Wordt deze

Cursus „Pech
Onderweg"

DEN HAAG - De ANWB is van
plan ook dit seizoen weer eea
aantal cursussen te houden voor
automobilisten, die zelf storm*
gen aan hun voertuig willen op-"
sporen en verhelpen. Deze cur-
sussen worden ondermeer in'
Haarlem gegeven en wel op
maandag 7, 14, 21 en 28 januari,
maandag 4, 11. 13 en 25 iebruan.
maandag 4, 11, 18 en 25 maart en
op maandag l, 15, 22 en 29 april.
Ze worden gehouden in het Keu-
rmgsstation. Spoorwegstraat 2,
aanvang 19 30 uur.

Het accent bij de/e euisussen ligt
voornamelijk op hel zelidoen met
hel doel de automobilist een zekert'
male van handigheid bij te brengen
mei het technische gedeelte van zijn
auto Daartoe wordt tijdens het on-
dernchl gebruik gemaakt van een
aulo. waaraan van tevoren storingen
zijn aangebracht door de instrueteui
de wegenwachten ol de keurmeesters
van de ANWB Met behulp van teke
ningen en een aantal onderdelen
wordt aandacht besteed aan de ont-
stekings, carburalie, koeling en sme-
nng Ook het starten onder verschil-
lende weersomstandigheden wordt
behandeld

ledere cuisist ontvangt een handig
cursusboek dat ook na afloop van de
cursus nuttig kan zi jn

Geduiende de afgelopen twintig
jaar hebben meer dan 150.000 men-
sen de cursus ..Pech Onderweg" ge-
volgd Het aantal deelnemers neemt
nog steeds toe Dat geldt met name
voor het aantal vrouwelijke cursis-
len ongeveer de hellt van het aantal
deelnemers bestaai uil vrouwen.

Men kan tijdens vier achtereenvoi-
gende weken aan de lesavonden deel-
nemen Iedere avond duurt ruim
Iwee uur. Na aanmelding ontvangen
de cursisten een benchl van inschnj-
vmg, waarin nadere gegevens over de
lessen worden bekendgemaakt Be-
langslellenden kunnen zich opgeven
bij hel ANWB-kanloor, Stationsplein
70 te Haarlem, tel 023-319103

m een beurt met vijl vakken over-
schreden. dan slipt de coureur en
moet hij een beurt overslaan Over-
schnjdl hi) de slrecp met zes vakken
dan crasht hij en ligt uit de race. Van-
daar dat men ook kan besluiten om
met slechts een enkele dobbelsteen
te werken om crashen te voorkomen

Er zijn diverse spelvananten inge-
taouwd om de spelvreugde te vergro-
len. zoals het risico wat men loopt
om op de verschillende plaatsen een
lekke band of kapotte bougie aan te
treflen Vanaf die plek is men ver-
plicht verder te spelen met een enke-
le dobbelsteen, om vervolgens de pits
te bezoeken.

Het spel kan men vrij eenvoudig,
maar ook op een wat gecompliceerde
wijze spelen Hiervoor maakt men ge-
bruikt van starlgelden. het verhan-
delen van renstallen. monteurs en
benzmekosten, reparaties en ook
kompetities kunnen worden gehou-
den

Kortom een spel dat geheel aan de
realiteit beantwoordt en dat garant
staat voor veel plezier.

Het spel is te verkrijgen voor
ƒ31.50 (incl. verzendkosten) door
overmaking op giro 3159230 t n v Ce-
nav, Zandvoort of een cheque zenden
aan: Circuit Zandvoort, Postbus 132,
2040 AC Zandvoort Voor nadere in-
formatie, telefoon 02507-18284.

Meer bewegen voor
ouderen
1 ZANDVOORT - Inwoners van 55
jaar en ouder kunnen m de toekomst
m de Van Pageehal terecht voor
sporl en spel.

Onder leiding van Ah Effern en Ati
Klijn zal iedere donderdag van 14.00-
16.00 uur sport en spel worden beoe-
fend speciaal bestemd voor 55-plus-
sers. De kosten zullen ƒ 2.- per mid-
dag bedragen. Gedacht wordt aan
volksdansen, gymnastiek, koersbal,
badminton, jeu de boules en een spe-
linstuif.

De Van Pagelehal is in Zandvoort-
Noord en is te bereiken met lijn 81
(Flemingstraat. de bus stopt voor de
deur).

Op donderdag 10 januari wordt een
kennismakingsmiddag geprgani-
seerd. die gratis toegankelijk is, van-
af 17 januari bedragen de kosten ƒ 2.-
per middag.

Harry Verbeke in

?5De Manege"
; ZANDVOORT - Op zondag 23 de-

'„cember treedt de bekende musicus
!-Harry Verbeke op in de bar-bistro
>'„De Manege" aan de Zandvoortse-
'3aan. Het is de tweede maal dat de

L-heer Verbeke solist is op de jazzmid-
.<lagen in „De Manege". Ook deze
• keer zorgt het Hans Keune-Thijmen
'.tloolwerf Kwartet voor de begelei-
Uing. De middag begint om 15.00 uur.

Veertig jaar geleden overviel cycloon
Amerikaanse vloot
Een van de meest vernietigende
slagen aan de Amerikaanse mari-
ne in de tweede Wereldoorlog
werd niet toegebracht door Ja-
panners, maar door een.... cy-
cloon.

Veertig jaar geleden, op 17 en 18
december 1944, stoomde een
machtige Amerikanse oorlogs-
vloot, bestaande uit 20 vracht-
vaarders, 8 slagschepen, 12 tan-
kers en talrijke kleinere vaartui-
gen, op naar de Philippijnen ter
ondersteuning van een invasie op
de Philippijnen, die toen nog in
Japanse handen waren.

Op de ochtend van zondag de
17e december kwam de wind met
een snelheid van ruim 50 km per
uur uit het noordoosten, zodat de
zee zeer woelig was. De weerkun-
dige officier aan boord stelde een
weersverwachting op, die geba-
seerd was op zijn eigen waarne-
mingen en op de hem ter beschik-
king staande gegevens.

De gegevens over het gebied
ten oosten van de Philippijnen
waren in 1944 echter zeer beperkt
en vaak onnauwkeurig. Welis-
waar waren door de Amerikaanse
marine op enkele heroverde eilan-
den weerstations gevestigd die
hun waarnemingen soms wel om
de paar uur per dag doorseinden
aan de vloot, maar deze waarne-
mingen golden voor een betrekke-
lijk klein gebied. Het feit dat de
wind en de krachtigste deining al-

lebei uit noordoostelijke richting
kwamen, maakte het onwaar-
schrjnlijk dat er een tyfoon (Azia-
tische benaming voor cycloon)
ophanden was. De meteoroloog
veronderstelde dat een en ander
werd veroorzaakt door een storm
die zich ver ten oosten van de
vloot bevond. Hij nam aan dat de
storm het in dat gebied gebruike-
lijke traject zou volgen en zich in
noordwestelijke richting zou ver-
plaatsen. Maar het traject van de
tyfoon lag m werkelijkheid 700 a
800 km zuidelijker. Omdat men
hoofdzakelijk een zuidelijke koers
bleef aanhouden in de hoop bui-
ten het bereik van de storm te ko-
men, voer het eskader er recht op
af. Door die beslissing kon een
ramp niet meer uitblijven.

In de ochtend van 18 december
belandde het eskader in de uiterst,
gevaarlijke tyfoon, die later de
naam Cobra kreeg. Een groot deel
van het eskader voerde een moei-
zaam gevecht met de wind, die
een snelheid van 185 km per uur
bereikte en met golven van ruim
20 meter hoog. De kapitein van
een torpedobootjager die de
storm doorstond had het over
zeeën „als verticale bergen" en zei
dat op het hoogtepunt van de
storm „de mast van het meest na-
bije schip volledig verdween ach-
ter een golf'. Door de verschillen-
de koerswijzigingen was de vloot
verspreid geraakt over een gebied

van zo'n 6500 vierkante km, waar-
door niet alle schepen door het
volle geweld van de tyfoon wer-
den getroffen. Enkele tientallen
schepen kwamen echter midden
in de cycloon en ondergingen vier
uur lang een verschrikkelijke be-
proeving. In totaal konden 82
man uit de kolkende zee worden
gered, maar 790 mannen verdron-
ken. Bovendien waren er zoveel
schepen beschadigd dat de vloot
niet kon deelnemen aan de aan-
val op Luzon.

De catastrofe van 1944 had tot
gevolg dat het aantal weersta-
tions in het westelijk deel van de
Grote Oceaan door de Ameri-
kaanse marine werd uitgebreid en
dat de opperbevelhebber van de
vloot, bij wie door de krijgsraad
de schuld van de ramp werd ge-
legd, ongeacht de problemen
waarmede de weerkundigen te
kampen hadden gehad, eiste dat
er onmiddellijk een begin zou
worden gemaakt met regelmatige
verkenningsvluchten om tyfonen
op te sporen. Het belang daarvan
was duidelijk.

Saai
Nederland blijft aldoor in een

overgangsgebied verkeren tussen
een sterk Oosteuropees hoge-
drukgebied en een langgerekte
depressiee westelijk van ons land.
Doordat de hogedruk bij ons
enigszins overheerst, weten de re-
genzones hier niet zo gek veel
klaar te spelen en krijgen wij pe-
riodiek te maken met overtrek-

kende staarten van weinig actie-
ve neerslagfronten, zoals m de
avond en nacht van zaterdag j l ,
waaruit 3 mm regen viel. Maar
meestal blijft het bij bewolking en
wanneer hierin gaten vallen leidt
dat gemakkelijk tot trustvorming,
vooral in de polders Inmiddels is
de temperatuur wel o]3 een wal
normaler niveau voor de lijd van
het jaar terechtgekomen; zowel
zaterdag als zondag jl. werd het
overdag 5,4 gr. C., terwijl de mini-
ma respectievelijk 2.0 en 3.3 gr. C.
bedroegen.

Ongetwijfeld zullen velen met
dit anti-winterweer ingenomen
zijn. Voor meteorologen en weera-
maleurs blijft hel een saaie aan-
gelegenheid. Zij koesteren de
hoop dat de Russische beer nog
eens losbreekt. En eerlijk gezegd,
als het ook aan uw eigen weerman
lag mag het in die heerlijke dagen
rond de kerst gaan sneeuwen.

Temperatuurnormalen periode
19-20 december:

maximum (overdag): 5 gr. C.
minimum ('s nachts): l gr. C.

SMieuwsbBa
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts ƒ19,- per halfjaar (ƒ35,90 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

S/igaande bon m een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. Ol bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode.

Woonplaats.

Telefoon:

Giro/Banknr.

Ik betaal per kwartaal ƒ 10,35, halfjaar ƒ 19,-, jaar ƒ 35,90
Zandvoorts Nieuwsblad
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wekelijkse
pagina over
auto's
met

• autotest

• nieuwtjes

• technische
gegevens

bijdragen, tips en
ideeën zenden
aan

redactie
weekmedia,
postbus 333,
1440 ah
purmerend

informatie over
advertenties
tel. 020-562 2230

Handige accessoires
maken auto veiliger

JLn cl i1 autobianche xi]n momenteel
accessoires verki i jgbaar . die naai
mijn mening best de moeite van het
nadei bekijken en eventueel
aanschaf fen w.iaicl zi|n Zo is er een
opvallende akmn-beveiligei die
bestaat u i t een elektronische
codestnp. die goed opvallend aan de
binnenkant tegen de vooii uit kan
wolden aangebrachl De eigenaai
van de a u t o progiammeeit meteen
magnetische lee.ssleutel /.i]n a laim
/oclia hi] is uitgestapt en xi]n wanen
heelt afgesloten De du ic le l i ike
aanwezigheid van het alarmsysteem

zal menige auto-inbreker m spe
afschrikken /J]n krachten op de
bewuste wagen te beproeven Het
apparaat kost / 99 -

Om diefstal van de wagen /elf of
]oy-nding te voorkomen, kan hel
anti-kraakslot goede diensten
bewijzen Het systeem bestaat uit
twee massieve haken van gehard
staal waarvan er een om het
lempedaal woidt gehaakt en de
ander om het stuui De/.e bevcihgmu
die vooreen autodief goed /.ichtbaar
is. kost / 39.50

Doe-het-zelvers. die veilig ondei
hun auto willen sleutelen, kunnen

KNA C leert rijden
op gladde hellingen

V oor diegenen, die straks
met de auto naar de wintersport
gaan en grote kans lopen gladde
wegen en gladde hellingen te
ontmoeten, heeft de Koninklijke
Nederlandse Automobiel Club
een aangepaste anti-slipcursus
opgezet.

Er is keuze uit een ochtend-, een
middag- of een avondcursus, die de
volgende programmapunten omvat
ontvangst, een korte theorieles
waarin o a behandeld worden shp-
en anti-shptechniek. het monteren
van sneeuwkettingen, juiste typen
banden, rijden in mist en
aquaplaneren - praktijk waaronder

Rijden op besneeuwde wegen stelt
heel eigen eisen.

slip- en anti-shptechniek. voorwiel-
en achterwielslips, remoefemngen en
noodstops

De cursussen worden op drie
slipoefenbanen gegeven t.w Deelen
bij Arnhem. Drachten en Ypenburg
en de lessen vinden plaats m auto's
van de school Daarbij is keuze uit
voor- en achterwielaandnjvmgen
een automaat. De cursusprijs
bedraagt/ 125.- per persoon, bij
groepen van minimaal 3 personen is
het lesgeld ƒ 110- Voor
aanmeldingen kan men terecht bij
het centraal boekingskantoor van de
KNAC, tel. 070-986765

Voor het wegwerken van kleine be-
schadigingen kan de handslijper,
aangesloten op het kontakt van de
sigarettenaansteker, goede diensten
bewijzen.

veel gemak hebben van een
professionele garage-krik, die
voorzien is van twee vaste wielties en
tweex.wenkwieltiesij 99.-1 Verder
zi]n er driepotige as-steunen, m
hoogte verstelbaar ( / 30,50 per stel),
en zogenaamde baby-bruggen,
vervaal cligd van hoèk.staal en
sti ippen en 22 cm hoog Hiermee is
het mogeh]k de auto zonder
irhakeling van een krik direkt op
veilige werkhoogte te brengen
i j 39.95 per stel i Wie veel laag bi] de
grond.se klussen aan auto's heeft te
verrichten kan profijt hebben van
een rolbed. voorzien van
zwenkwielen. dat f 59.- kost

Handslijper
Bi] het wegwerken van kleine

roestplekjes bestaat het gevaar dat
met gebruik van schuurpapier in
feite meer lak wordt weggeschuurd
dan nodig is en dat kan dan
naderhand tot grotere roestplekken
leiden Om dit karweitje goed te
klaren kan een 12 volthandshiper.
aangesloten op het kontakt van de
sigarettenaansteker. goede diensten
bewijzen In de kop kunnen drie
soorten stilten draaien een
hardmetalen st i f t voor het
veiwi]deren van de grove roestlaag.
vei volgens een carborundum
slijpstift en daarna een siliconen-stilt
om de plek te polijsten Op deze
manier wordt de omringende lak niet
beschadigd De handsliiper met een
komplete set stiften en een
verlengsnoertje kost f 69.- Verdere
afwerking van de behandelde plek
dient natuuil i jk op de gebruikelijke
manier te gebeuren

Tot slot even uw aandacht voor een
stevige iiskrabber met een krabvlak
van messing, een metaallegering die
zachter is dan de autoruit Hi] is
scherp genoeg om gemakkelijk het
ijs van de ruit te krabben en toch te
zacht om krassen achter te laten.
Prijs ƒ 3 95

Het anti-kraakslot wordt bevestigd
tussen rempedaal en stuur.

Opel Junior krijgt prijs
voor vernieuwend concept
W e zitten in de periode, dat er
allerlei „prijzen van het jaar"
worden toegekend en zo is dezer
dagen door een internationale ju-
ry de Opel Junior uitgeroepen
tot winnaar van de „Car Design
Award 1984".

De Junior, die zijn debuut beleefde
op de Auto tentoonstelling m
Frankfurt in 1983 is een interessant
concept van een vierpersoonsauto
voor jonge mensen. HIJ werd gekozen
als de meest creatieve uiting van
automobielontwerp in de categorie
„toekomststudies". De jury had

vooral veel waardering voor een
aantal originele oplossingen in het
interieur van de Junior.

Hoewel de Junior werd bedacht als
een ontwerpstudie en niet als een
produktiemodel. hebben sommige
erin verwerkte ideeën al hun weg
gevonden naar een serie Opeis
Voorbeelden daarvan zijn de ]

verborgen bevestigingsrails voor de
imperiaal en de m hoogte verstelbare j
bevestigingspunten van de
autogordels van de nieuwe Opel j
Kadett Beide werden op de Opel !
Junior voor het eerst getoond.

• De Opel Junior, winnaar van de ,,Car
Design Award 7984"

Auto-alarm met elektronische code.

Japanners maken
de meeste uren
/\ls in autokringen het succes
van de Japanse industrie ter
sprake komt, dan wordt
steevast als een van de redenen
daarvoor de inzet van de
Japanse arbeiders genoemd.
Een recent onderzoek van het
Duitse Verband der
Automobilindustrie onthult, dat
naast die grote inzet ook een
groter aantal werkuren een
verklaring kan zijn.

Volgens het onderzoek staan
de Japanse werknemers per jaar
gemiddeld 2160 uur op de
werkvloer tegen 1566 uren voor
hun Westduitse collega's. Ook in
de Verenigde Staten wordt lang
gewerkt: 1936 uren per jaar.

De Nederlandse werknemer in
de auto-industrie maakt
gemiddeld 1655 uur, een niveau
dat iets hoger ligt dan dat van
de Italiaanse (1634) en Belgische
(1625) werkers in de auto-
industrie.

Twee van binnenuit
verstelbare buiten-
spiegels.

2 Deelbare achterbank,
stoffen "Glencheck"-
bekleding.

3 Hoofdsteunen op
voorstoelen: voor
meer comfort.

4 In hoogte verstelbare f Opbergvakken aan
bestuurdersstoel, J
maatwerk. handige extra ruimte.

Bumpers met sier-
li|sten, een elegante
afronding.

Sierlijst op taillelijn,
maakt de Rimini-look
compleet.

Voorspoiler, voor een
verbeterde aero-
dynamica.

Vierspaaks stuurwiel,
een stijlvol en
sportief accent.

Middenconsole; Vt Volledig beklede
onderweg alles onder || bagageruimte,
handbereik. verzorgde luxe.

N PERFECTE AUTO
: PASSAT RIM1NI.

Al jaren is de Volkswagen Passat een optelsom van bijzondere technische
voordelen. We noemen bijvoorbeeld de combinatie van voorwielaandrijving, zelfcorrigerende
stuurinrichting en koerscorrigerende achteras voor een muurvaste wegligging.

Soepele, krachtige motoren van 75 pk (benzine) en
54 pk (diesel) die ook bij 'n sportieve rijstijl onvermoeibaar zijn.

Kan een perfecte auto nog beter?
Eigenlijk niet. Maar de Passat in Rimini-uitvoering bewijst
wel dat 't nog completer, nog comfortabeler, nog

Van de Passat Rimini wordt maar een
beperkt aantal geproduceerd. Neem daarom snel
contact op met uw Volkswagendealer.

Wilt u z'n naam, adres en telefoon-
nummer, bel dan even 020-867351.

Maar dan worden er wel
snelle beslissers gevraagd!

il
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Dames geven goed partij

Herstel van Lions heren zet
krachtig door met nieuwe zege

HAARLEM - Met 'het heren
basketbalteam van The Lions
gaat het op dit ogenblik uitste-
k'end. De moeilijke uitwedstrijd
tegen Adams werd na een matige
eerste helft alsnog in een prima
overwinning omgezet, 57-64. De
dames hadden tegen White Stars
lange tijd een voorsprong, doch
gingen in de slotfase onderuit
met 48-35.

De Lions dames, die nog nooit van
White Stars hebben gewonnen, kwa-
men verrassend sterk voor de dag en
namen een 2-10 voorsprong. De ver-
dedigings rebounds werden goed ge-
pakt door Chika Bol en de snelle
breaks van van Jacqueline Paauw
waren goed voor de nodige scores. Na
de tiende minuut kon White Stars
wat aan de achterstand doen, maar
Lions bleef de strijd beheersen en be-
paalde de ruststand op 14-17.

De Zandvoortsen openden de twee-
de helft zeer voortvarend en de eerste
drie breaks van Jacqueline Paauw
waren raak, 18-25. White Stars deed
verwoede pogingen de schade weg te
werken maar Lions kon tot de twaalf-
de minuut een zes punten-voor-
sprong vast houden. Een blessure
van Thea Reinders en een man to
man van White Stars werd Lions
noodlottig en in de veertiende mi-
nuut was de stand 33-32. Tot 36-35
kon Lions bijblijven maar in de laat-
ste vijf minuten kon de basket niet
meer gevonden worden en White
Stars liep uit naar een 48-35 overwin-
ning. Coach Olaf Vermeulen toonde
zich na afloop tevreden over het ver-
toonde spel: „Van te voren wisten we
dat het moeilijk zou worden, maar na
de eerste helft zie je mogelijkheden.
.Het meest positieve vandaag is dat
de vechtlust terug was en dat het
spel een opgaande lijn vertoont".

Scores Lions: Jacqueline Paauw
14, Caroline Bol 10. Chika Bol 5, Wil
Bririksma 4. Jacqueline Paauw saat scoren uil een van de vele breaks. (Foto: Frans Jongen).

Heren
De vier punten-wedstrijd tegen

Adams heeft Lions winnend kunnen
afsluiten. Een wedstrijd met twee ge-
zichten. De eerste helft was ontzet-
tend slecht, de tweede helft daarente-
gen verrassend goed. Na de toch goed
gespeelde wedstrijden van de laatste
weken dacht Lions dat deze tegen-
stander zonder vechtlust tegemoet te
kunnen treden. Dit heeft Lions bijna
de wedstrijd gekost. Coach Ton
Crabbendam: „Onbegrijpelijk dat dit
gebeurd is. Twintig minuten hebben
wij Adams laten spelen, de bal werd
door Lions niet snel rond gespeeld en
op de verkeerde momenten werd ge-
schoten en Adams mocht van elke
plek rustig aanleggen en meestal nog
raakschieten". De ruststand werd 36-
25.

In de rust stelde coach Ton Crab-
bendam orde op zaken en de vecht-
lust en het schot was er weer en
Adams moest al na vijf minuten in
een time-out vluchten. 38-37 voor
Adams. Lions ging echter goed door
en vooral de intercepties van Olaf
Borkent en Bram de Kruiter, die bei-
den in de tweede helft een grandioze
partij speelden, zorgden er voor, dat
Lions aan de goede kant van de score
kwam. Goed spel van Eric Lampe die
enige malen scoorde zette Lions op
een 45-42 voorsprong, en Adams
moest de tweede time-out aanvra-
gen.

Lions behield de greep op de wed-
strijd en zelfs de pressing van Adams
kon Lions niet verontrusten. De con-
ditie heeft de doorslag gegeven en in
de vijftiende minuut bracht Lions de
stand op 50-57. In de laatste vijf mi-
nuten speelden de Zandvoorters de
dertig seconden aanval steeds goed
uit en de derde overwinning was een
feit, 57-64.

Scores Lions: Olaf Borkent 16,
Ruud Becic 15, Eric Lampe 12, Bram
de Kruiter 10, Evert Bol 6.

Kunstzwemsters vertonen stiigende Min
*9CJ *$

ZAND VOORT - De Zandvoort-
se zwemvereniging „De Zee-
schuimers" zal tijdens de Natio-
nale Künstzwemkampioen-
schappen voor senioren uitste-
kend vertegenwoordigd zijn door
Brenda Trouw en Mascha Rein-
ders. De beide jongedames zijn
namelijk inmiddels in het bezit
van het hoogste zwemdiploma A.
Ze zijn de enige kunstzwemsters
die namens de zwemkring
Noord-Holland aan de kam-
pioenschappen zullen deelne-
men.

Ook tijdens de Nederlandse Jeugd-
kampioenschappen zal de zwemver-
eniging hoge ogen gooien met de B-
diploma-houdsters Mariël Hogkamer
en Ingrid Duivenvoorden.

Verrassend is ook de deelname van
twee zeer jeugdige meisjes, die door
het halen van hun C-diploma in hun
leeftijdsklasse mee kunnen doen aan
deze kampioenschappen. In Alk-
maar, tijdens diploma-zwemmen, be-
reikten Ingrid Kraaijenoord en Jan-
neke Reinders Folmer ruim voldoen-
de punten om hun C-diploma en toe-
gan'gsbewijs voor de NJK binnen te
slepen. Ingrid met 25.72 en Janneke
met 25.83.

Vier deelneemsters voor de jeugd-
en twee voor de seniorenkampioen-
schappen is het resultaat van conse-
quent trainen onder de kundige lei-
ding van mevrouw Ter Heijden en
Van der Aar, die sinds de oprichting
van de kunstzwemafdeling vijf jaar
geleden kunnen terugzien op vele
Zeeschuimer-successen. Vooral het
laatste jaar is het erg hard gegaan,
want 22 meisjes behaalden maar
liefst 36 diploma's. Steeds meer komt
het kunstzwemmen in de belangstel-
ling, zeker ook door de Olympische
deelname van Nederland en de uit-
stekende resultaten.

Tijdens het diploma-zwemmen in
Alkmaar kwamen de Zeeschuimers
prima voor de dag. Petra Holst ein-
digde met 27.61 pnt. als het hoogst op
het C-niveau, ontving haar C-diplo-
ma en verbeterde haar persoonlijk re-
cord met ruim drie kunstzwempun-
ten. Janneke Reinders Folmer en In-
grid Kraaijenoord scoorden net bo-
ven de grens van de 25.00 en bereik-
ten ook hun C-diploma. Op het iets
lagere D-diplomaniveau bereikten

Ditte Valk, Linda Paap en Sylvia
Mettes probleemloos hun D-diploma.
Op het E-niveau kwamen Sheila
Kwint en Leony Voetelink overtui-
gend over bij de jury. Op een rustige
en kundige wij/e toonden zij de ver-
plichte figuren en waren ook bij het
rnaalzweminen op de muziek duide-
lijk de betere in een groep van vijftien
deelneemsters. Sharon Kerkman en
Mascha van de Heijde slaagden voor
het eerste kunstzwemdiploma F,
twee nieuwe en zeer jeugdige kunst-
zwemsters. Blijde gezichten na af-
loop natuurlijk, want kunstdiploma's
krijg je niet cadeau, daar moet je
hard voor trainen.

Behaalde diploma's in
1984

Sandra Paap F. Annerose Abbenes
F. Sabine Blom F, Sharon Kerkman
F, Mascha van de Heijde F, Sheila
Kwint FE, Leony Voeteling FE, Tan-
ja Paap E. Linda Paap ED, Ditte
Valk D, Sylvia Mettes ED. Ingrid
Kraaijenoord EDC, Janneke Rein-
ders Folmer DC, Saskia Wester DC,
Petra Holst DC, Patricia van der Aar
C, Brigit Peters C. Mariël Hogkamer
CB, Ingrid Duivenvoorden B. Arlet
Sandbez'gen B, Mascha Reinders Fol-
mer A, Brenda Trouw FDCBA.

r~'

Standen voetbalclubs
i

LUIll lltf

Tweede klasse KNVB

• Hollandia
WFC
Vitesse '22
Zeevogels
OSV
Rapiditas

Vierde klasse
RCH
Altius
Halfweg
Aalsmeer
Zandvoort '75
SCZ '58

12-20
13-19
13-17
12-15
13-15
13-13

KNVB zaterdag
12-17
12-15
12-14
12-14
12-13
12-13

HBC
ADO'20
Zandvoortm.
VIOSW
Zilvermeeuwen
SVW '27

De Kennemers
DSC '74
De Spartaan
Hoofddorp
Sporting Zuid
DVVA

13-12
13-12
13- 9
13- 8
13- 8
13- G

12-12
12-12
11-10
12-10
12- 7
11- 5

Eerste verliespunt
voor SC Hong Kong

HAARLEM - In de hoofdklasse
van de zaalvoetbalcompetitie heeft
Hong Kong de aanval op het ongesla-
gen record bekwaam afgewend. In-
ternationaal heeft er alles aan ge-
daan om de Zandvoorters op de eer-
ste nederlaag te trakteren, doch meer
dan een 3-3 gelijkspel zat er niet in.
Hong Kong speelde in dit duel een
taktische wedstrijd. De Zandvoorters
wilden geen enkel risico nemen en te-
gen dat spel kon Internationaal wei-
nig inbrengen. De Haarlemmers kwa-
men wel op een 1-0 voorsprong maar
nog voor de doelwisseling hadden de

Zandvoorters de kansen volledig ge-
keerd. Door doelpunten van Norbert
Visser en Hans Schmidt kwam Hong
Kong op een 2-1 voorsprong.

In het tweede gedeelte drong Inter-
nationaal fel aan en forceerde al snel
de gelijkmaker. Hong Kong bleef
echter zeer koel op balbezit spelen,
daardoor de tegenpartij niet in de ge-
legenheid stellende in het ritme te
komen. Een goed opgebouwde Zand-
voortse aanval werd door Hans
Schmidt prima afgerond (3-2) en de
zege leek binnen. In de laatste fase
zette Internationaal aan voor een of-
fensief dat uiteindelijk de 3-3 eind-
stand opleverde. Het betekende voor
Hong Kong het eerste verliespunt,
maar de koppositie is nog steeds zeer
riant.

Badmintontoernooi zeer geslaagdo c?
ZANDVOORT - Zondag werd

het traditionele badmintontoer-
nooi van de Sporting Club Zand-
voort gehouden. In dit door toer-
nooi-leider Dirk van der Nulft
perfect onder controle gehouden
sportieve gebeuren kwamen
maar liefst twintig damesdub-
bels, twintig herendubbels en
veertig gemengde koppels aan
de start.

In de ochtenduren werden de voor-
rondes afgewerkt waarbij direct naar
voren kwam het goede, felle maar
zeer sportieve spel van dit recreatie-
ve toernooi. Na de middag volgde het
gemengde dubbel waarvoor een zeer
geslaagd systeem wordt toegepast,
voor het vormen van de duo's. Door
loting worden vrouw en man aan el-
kaar gekoppeld en dat heeft zeer ver-
rassende koppels tot gevolg met zeer
verrassende uitslagen.

Na tientallen partijen in het da-
mesdubbel kwamen verrassend in de
finale Mirjam Schellekens en Ina
Roozen die echter tegen het gerouti-

neerde koppel Wanda van de Bos en
Riny Verheugen het onderspit moes-
ten delven. En in de verliezersronde
ging de zege naar Aldi Menks en Cor-
ry ter Braake die Jolien Grootkerk en
Let Costerus naar de tweede plaats
verwezen.

In het herendubbelspel moesten
Jaap Enderman en Evert Smits hun
titel verdedigen van vorig jaar en zij
deden dat met bravoure. Richard
Kerkman en Aaldert Stobbelaar pro-
beerden het wel en forceerden een
drie-setter maar waren niet opgewas-
sen tegen het zeer sterke spel van En-
derman en Smits. In de verliezersron-
de een op het scherp van de snede
gespeelde partij tussen Arthur Fop-

pen en Sander Ketra tegen Theo de
Wit en Bob Reen. die uiteindelijk
winst opleverde voor het laatstge-
noemde koppel.

Het gemengd dubbelspel werd een
lange afvalrace met uiteindelijk ster-
ke winnaars. In de finalepartij boden
Caroline Koper en Kees van de Bos
enorm goed tegenspel doch uiteinde-
lijk was de zege voor Ina Roozen en
Engel Stobbelaar, die wat doeltref-
fender te werk gingen en daardoor de
winst verdienden. Jaap Enderman
toonde in de verliezersronde opnieuw
zijn niet geringe kwaliteiten en won
samen met Peggy Drommel van het
koppel Monica Schreurs en Arthur
Foppen.

Twee kimsly.wemsters, die ({aan deelnemen aan de Nederlandse Jeugd Kampioen-
schappen: Janneke Keinders Folmer (links) en Ingrid Kraayenoord.

Onstabiel Z9 meeuwen
door HBC teruggewezen

HEEMSTEDE - Het gaat
Zandvoortmeeuwen niet voor de
wind in de voetbalcompetitie. Er
kan niet gesproken worden van
een constant draaiend team ge-
zien de resultaten. Vorige week
een overwinning doch nu geen
kans tegen HBC dat met 3-1 een
verdiende zege pakte. Gelukkig
voor de Meeuwen leden de mede
in de verdrukking staande teams
eveneens een nederlaag, waar-
door de schade nog enigszins be-
perkt bleef maar de positie is ze-
ker niet gunstig.

De eerste twintig minuten van de
strijd tussen HBC en Zandvoort-
meeuwen kenmerkte zich door mat
voetbal. Beide teams konden geen
enkele indruk maken en uitgespeelde
kansen behoorden tot de vrome wen-
sen. In de twintigste minuut kwam
HBC onverwacht op een doelpunt.
Een ver afstandsschot van Van der
Meer werd door een teamgenoot, in
buitenspelpositie, van richting ver-
anderd en doelman Ed Steffers was
kansloos, 1-0. Van Zandvoortse
protesten wilde de scheidsrechter
niets weten.

Na dit doelpunt kwam er meer le-
ven in de strijd die niet groots werd

BC Lotus
Vlietwijk 2-Lotus l 6-2, Weesp 2-Lo-

tus 2 1-7, Weesp 4-Lotus 4 2-6, Van Zij-
derveld 16-Lotus 5 4-4. Huizen 3-Lo-
tus 6 7-1, TYBB 2-Lotus 7 6-2, TYBB
3-Lotus 8 7-1, TYBB 7-Lotus 9 6-2, US
heren 2-Lotus H. l 0-8, TYBB Bl-Lo-
tus BI 2-6, TYBB B2-Lotus B2 2-6.
Velsen B3-Lotus B3 ?, TYBB Cl-Lo-
tus Cl 6-2.

Opnieuw verlies ZVM-handbal
ZANDVOORT - Voor de ZVM-

handbalteams was het zondag
opnieuw geen succesvolle dag.
De heren leden voor de derde
achtereenvolgde maal een neder-
laag, nu tegen Berdos met 15-20.
De dames speelden een goede
partij maar verloren toch, zij het
geflatteerd met 12-7 van ODIN.

De Zandvoortse heren leden een
onnodige nederlaag doordat in de
tweede helft Berdos van enige onge-
lukkige momenten kon profiteren. In

Zeevissport
ZANDVOORT - Een sport

die in Zandvoort al jaren
wordt beoefend is de zeevis-

sport. Een aantal enthou-
siastelingen vond elkaar en
besloot na een aantal in
groepsverband georganiseer-
de wedstrijden tot een vereni-
ging te komen. Per elf oktobei

T -7:s 'Voor •••
ÏTüssen
Échter

de lijnen

1984 is officieel ontstaan de
„Zeevisvereniging Zand-
voort". Voorzitter van de
jongste Zandvoortse vereni-
ging is Ton Goossens, die
stelt dat de badplaats met de
zee voor de deur wel een zee-
visvereniging moet hebben.

,.Ik viste vroeger wel vaak
maar zo'n acht jaar geleden kon
ik mee naar Ierland voor een vis-
vakantie en toen is het allemaal
begonnen. Van die reis maakte
ik een film en na vertoon in fami-
liekring sloeg dit ontzettend
aan. Het jaar daar na gingen we
met zes mensen en dat jaar
daarop was het aantal gestegen
tot twaalf. En zo is het verder ge-
groeid.

Buitenlandse reizen worden
echter duur en daarom is het
idee geboren om met een grotere
groep te starten. Het is echter
slechts een onderdeel van de ac-
tiviteiten die we willen gaan
doen.

Ik wist dat er in Zandvoort
veel animo voor deze sport was
en daarom belegden we In april
een avond nm t.p infnrmprpn

aantal boten te kunnen vertrek-
ken.

Onder de leden zijn zeer goede
vissers en als we volgend jaar lid
geworden zijn van de Neder-
landse bond dan kunnen de le-
den aan Nederlandse of Europe-
se kampioenschappen meedoen.
Om goed te kunnen vissen komt
er nog wel wat kijken. De tech-
niek is belangrijk maar het ma-
teriaal dat gekozen wordt moet
niet vergeten worden.

Voor mij is de sport een re-
creatie, een ontspanning waar-
bij je toch wel probeert de vis de
baas te zijn. Boyendien komt
daarbij het onderlinge plezier en
de contacten met je medevis-
sers. De rust op het water maar
ook de gezelligheid van het
groepsverband maakt het vis-
sen aantrekkelijk. De visverha-
len of dingen die gebeuren op de
boot of aan het strand dragen bij
tot de eigen sfeer van de club. Zo
had mijn broer voor de grap
eens een muizenval aan zijn lijn
gemonteerd en toen de schipper
en de rest van de sporters aan
boord dat zagen, toen was het

de eerste helft liep het goed bij ZVM
dat wel op een 3-1 achterstand kwam
maar toen het spel onder controle
kreeg. Verdedigend sloot het uitste-
kend en aanvallend kwamen de
Zandvoorters er ook beter in. Via 3-3
liep ZVM uit naar 7-3 waarna Berdos
sterk terug kwam tot 7-7. Beide par-
tijen hielden elkaar goed in even-
wicht hetgeen de 9-9 ruststand tot
stand bracht.

In de tweede helft nam ZVM snel
een 12-9 voorsprong en leek op de
goede weg. Aanvallend droeg Hans
Mol een belangrijk steentje bij en in
de defensie stond de jeugdige Frans
Rienks zijn mannetje. Een onnodig
opgelopen twee-minuten-straf zou
ZVM echter in de problemen bren-
gen. Met een man meer kon Berdos
de achterstand geheel te niet doen en
op 12-12 komen. Het zat ZVM niet
mee in die fase en twee fraaie treffers
van Joost Berkhout werden om on-
duidelijke redenen afgekeurd.

Berdos kon daardoor het initiatief
nemen en een voorsprong pakken die
het niet meer prijs gaf. Met snelle
breaks zorgde Berdos voor het defini-
tieve einde van ZVM. De score werd
20-15 in het voordeel van Berdos.

Doelpunten ZVM: Hans Mol 4,
Joop Boukes 3, Ernst Pehle 3, Wim
Brugman 2, Djurre Boukes 2, Jan van

Duijn l, Frans Rienks 1.
De ZVM-dames traden aan tegen

Odin en speelden een goede partij
zaalhandbal. Beide teams legden in
de beginfase het accent op de verde-
giging. De defensies sloten goed en
gaven weinig kansen weg. Odin
speelde het aanvallende spel iets
sneller wat een 2-0 voorsprong ople-
verde. ZVM probeerde de achter-
stand weg te werken en schiep zich
enige kansen maar de afwerking wil-
de niet vlotten. Ruststand C-3.

In de tweede helft werd in de eerste
twintig minuten niet gescoord door-
dat de defensies opnieuw overheer-
sten en de weinige kansen onbenut
bleven. ZVM kon toch terugkomen
tot 8-G en drong' toen sterk aan. On-
danks het goede spel van Riny Cap-
pel kon ZVM het gat niet helemaal
dichten en liet kansen op een beter
resultaat liggen.

Coach Geert Dijkstra probeerde te
wisselen en zijn sterkste opstelling in
te brengen maar Odin speelde zeer
slim en gaf geen gelegenheid op een
wissel. De uitslag werd ten slotte 12-
7. Coach Dijkstra vond de nederlaag
geflatteerd maar zag toch verbete-
ring in het spel. ,.Er "wordt beter ge-
speeld dan de laatste weken, er is
meer inzet en het spelplezier is terug
dus het gaat de goede kant op".

maar wel aan de harde kant. Zand-.,'
voortmeeuwen trachtte het even-»
wicht te herstellen en verkreeg een -
licht veldoverwicht. John van der "
Zeijs brak door en kon ternauwer- ,*
nood, ten koste van een hoekschop,.
van de bal worden gezet. Verder vie- •
len er schoten van Frans Post en'
John van der Zeijs te noteren, die . '
echter net niet zuiver genoeg waren. • '

Aan de andere kant soleerde Vro-'
lijk door de Zandvoortse defensie en,,
kon met grote moeite onschadelijk -
gemaakt worden. In het tweede ge-"
deelte begonnen de Meeuwen zeer',
aanvallend. Chris Jongbloed rukte •••
ver op en zag zijn schot tot hoek-'--
schop verwerkt. Zandvoortmeeuwen.'
kreeg een groot overwicht maar de
voorhoede had te weinig stootkracht'
om gevaarlijk te worden. HBC was;
met uitvallen gevaarlijker en twee-!
maal moest Ed Steffers ingrijpen om-
een grotere achterstand te voorko--
men. ,;

Die grotere achterstand kwam er.
toch, zo'n tien minuten voor het ein--
de. Vrolijk werd in het strafschopge- •
bied ten val gebracht en kon toch i
doorgaan en koppend scoren, 2-0. •
HBC lag in gewonnen positie en •
bracht de stand in de veertigste mi-
nuut zelfs op 3-0. Daarbij hadden de .
Heemstedenaren de hulp nodig van -
een Zandvoortse verdediger. Na een '
voorzet wilde Richard Kerkman de.'
bal wegwerken maar kreeg de bal on-
gelukkig op de voet en onhoudbaar
verdween de bal in de bovenhoek.

In de laatste minuut kon Zand-.'
voortmeeuwen de eer redden doordat!
Jos van der Meij de bal uit een vrije
trap in schoot. 3-1. Elftalleider Bob-
de Vries vond de nederlaag wel een •
teleurstelling: ,,We hebben wel ver-1
diend verloren, maar als het eerste I
ongelukkige doelpunt niet valt loopt-
het misschien anders. HBC heeft ech-'
ter de paar kansen goed benut. We "
moeten echter hard werken om eruit
te komen. We krijgen vaak ongeluk-,
kige doelpunten tegen, maar het ge-.
luk moetje wel afdwingen. De sfeer is -
toch wel goed ondanks dat het niet al"
te best gaat, maar we hopen dat het"
in januari weer beter gaat".

meeuwen zaal-
voetbaltoernooi

ZANDVOORT - Op zaterdag
en zondag 29 eru30 december or-
ganiseert Zandvoortmeeuwen
twee zaalvoetbaltoernooien
voor haar eigen leden. Op zater-
dag komen de junioren aan dt
bak. vanaf 12.30 uur. en op zon-
dag treden de senioren aan. De-
ze beginnen reeds om 10.00 uur.
Het zaalvoetbaltoernooi wordt
gespeeld in de Pellikaanhal en
de toegang is gratis.
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PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht

DROGISTERIJ

MOERENBURG

Haltestraat 1
Zand voort

belegen kaas
vers van't mes C35

Kerststal met amandelspijs
Met poedersuiker, ± 750 gram

Brie
van de mat

of "portion"

Honey
Roast Ham

198
i»

Champignon

100
gram

Sellerysalade, Hollandse
vleessalade,

salade,Haringsalade,

200 gram NU 250 gram

KipAerriesalade,

Zalmsalade,
ISOgram

NU 200 grammet 50 gram gratis
aanbiedingen geldig t/m maandag 24 december En... alle Spar Salades zitten in het bekende wonderdoosje, waardoor u ze gemakkelijk kunt bewaren.

Met het oog op de komende vrije en feestelijke dagen

zet Spar extra veel vers op het repertoire.

Kijkt u maar rond bij Spar. Alle versafdelingen van Spar

worden dagelijks voorzien van verse broodsoorten, vlees

en vleeswaren, zuivel, groente en fruit . Tot vlak voor

Kerst toe, terwijl Spar bovendien de hele maandag voor

Kerst open is.

Wij willen niemand teleurstellen. En ook ü laten

meeprofiteren van 't mooiste Kers(t)vers van Spar voor

lage prijzen. Waarmee Spar bewijst dat Kerst echt niet

zo duur hoeft te zijn als u denkt.

Alleen in onze winkels met Ambachtelijke Slagerij. Geldig t/m 24 dec.

Fondue- of Gourmetschotel 10 9518?voor 4 personen ca. 800 gram per schotel
met o a. biefstuk, varkensbiefstuk, kipfilet en fondueballetjes
Bovenstaande produkten zijn ook los verkrijgbaar m elk ijewenst qevsicht.

Varkensschouderfiletrollade kilo
95

Varkensfiletrollade kilo 14?95

Biefstuk 250 gram
95

Contrefilet/Entrecôte 100 gram

Kalfsfricandeau 100 gram

45

45

Kalfsschnitzels 100 gram

Kuiken- of Kalkoenborstfilet
naar keuze 500 gram

95

95

voor het zelf maken van heerlijke soep

Schenkel met been soo gram

Spaanse Navelina's net ca. 2 kilo

Clementines net ca. l kilo
O59
£i»

Florida Rode Grapefmits 4 stuks

Cox's Orange kilo
98

Verse Ananas per stuk

Kiwi's per stuk 98

Avocado's per stuk
159J. •

Walnoten 400 gram

Cranberries zakje

Handperen Doyenhé du Comice kilo
259

Witlof 500 gram
149A »

Champignons doosje ca. 250 gram
89

Bloemkool per stuk
98

Nu Spar zo goedkoop is, koop je er toch alles voor Kerst.

bij
DROGISTERIJ - PARFUMERIE

DE GAPER
Voorvaders, opa's, ooms, neven en broers

KRIZIA DOMO aftershave en eau de toilette. Bij aankoop van een Knzia
Uomo-produkt van 29.50 een paar exclusieve goldplated manchet-
knopen kado.
Extra aanbiedingen:
ALAIiN DELON aftershave 16.50
ALAIN DELON eau de toilette spray 18.50
JACOMO DE J ACOMO aftershave spray 17.50
JACOMO DE J ACOMO eau de toilette spray . - 19.95
AZZARO aftershave spray 21.95
DE VIRIS BOGART eau de toilette spray 17.50
BLUE S TRATOS aftershave lotion 7.95
WILD MOSS aftershave spray + zeep 13.95
AMANDO aftershave spray v.a 9.95
AMANDO noir aftershave spray v.a 9.95
Verder in ons assortiment-
BALAFREDELANCÖMEva 24.95
WALLSTREETv.a 14.95
MARBERT MAN v.a 19.50
PORTOS v.a 21.75
ANTAEUSCHANELv a 48.00

Voor moeders, oma's, zusjes, nichtjes en

tantes

Nieuwi K. DE KRIZIA. Bij aankoop van 'n K. de Krizia-produkt vanaf 40.-
krijgt u een exclusief bureauklokje kado.
IVOIR DE BALMAIN. Bij aankoop van een Ivoir-produkt v.a. 45.-
krijgt u een mooie pot bodycrème kado.
LANCÓME. Bij aankoop van"n Lancôme cadence bodymilk of een tube
hydnx dagcrème krijgt u 2 tubes masker no. 10 van Lancôme kado.
Extra aanbiedingen:
COURREGES in blue eau de toilette spray 24.95
EMPREINTE DE COURREGES eau de toilette spray 22.50
Ö DE LANCÖME grote spray 22.50
MAGIC NOIR eau de toilette spray 24.95
CLIMAT eau de toilette spray 19.95
CABOCHARD eau de toilette 17.50
SILENCES DE JACOMO eau de toilette spray 22.00
ALAIN DELON eau de toilette spray 21.50
JE REVIENS WORTH eau de toilette spray 16.50
ALLONA DE MARBERT eau de toilette spray 19.95
TENDANCE DE MARBERT ' 19.95
LE JARDIN DE MAX FACTOR 12.95
CHARLIE (grootstespray) 19.95
MISS BALMAIN eau de toilette spray 19.95
PREMIERE ICC eau de toilette spray 19.95
K. DE KRIZIA eau de toilette spray 19.95
AZZARO 9 eau de toilette spray 27.50
AMANCE, INCONNUE, FLEURAGE parfumroller in orig. Chinees
lakdoosje .*.... 9.95
MUSK spray 9.95 en 14.95

Make-up dozen vanaf 12.50 van o.a. Miss Sporty, Invite,
Lancôme, Revlon, Theatre.
Parfumverstuivers vanaf .' .5.95

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

DE GAPER
Kerkstraat 36 - Zandvoort

Wij nemen ook deel aan de kerstzegelaktie

Avondverkoop van 19.00 tot 21.00 uur op donderdag en
vrijdag. Maandag 24 december zijn wij de gehele dag tot
17.00 uur geopend.

SPAAR ONZE KASSABONNEN! •
bij f 100.- aan kassabonnen krijgt u f 3.- terug

(geldt niet voor geneesmiddelen)

Wij wensen alle Zandvoorters een fijn kerstfeest
en een gezond 1985.

PAULenGERTIE

Het kan geen kwaad af en toe je mond te houden,
zelfs al weetje waarover je het hebt.

KIM HUBBARD, 1868-1930)

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4 - Tel. l 2307
wil er ditmaal eens het zwijgen toe doen.

Iedereen weet immers al lang dat zijn
horloges, klokken en wekkers de mooiste en beste

zijn en toch niet duur!
In ons eigen atelier repareren we zelf.

Ook oude en antieke klokken.
Steeds prijsopgave vooraf. Volledige garantie.

U hoeft het dorp niet uit...
In ons eigen Zandvoort kunt u

een gastronomisch avontuur beleven.
Wij bieden u een menu voor 39.75

waarin het u aan niets zal ontbreken.
Aan de vleugel: Her. Heierman.
Tafelreservering:tel. 1 35 99

Restaurant Gastronomique

„Queenie"
»HAUTECUtSINE«

in het centrum van Zandvoort
W1LDSPECIALITEITEN

Primeurs * Nouveautés * Delicatessen
Zaken- of familiediners vanaf 30 personen.

Eventueel besloten.

Kerkplein 8 - 2042 JH Zandvoort
Beide kerstdagen geopend.

KERSTMENU a/87.50 p.p.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

SchelpenpJein - Tal. 1 50 68 /1 3812 /1 2518

Deskundig gdvies.
Voor al uw

SANITAIRE INRICHTINGEN -

WASTAFELS, enz.

denkt
met u mee

Tel. 02507 - 1 48 38

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

AKO - Zandvoort
Kerkplein 11 -Tel.15503

i.v. m. verbouwing
GESLOTEN

van 2 t/m 4 jan. '85.
Vanaf 5 jan. '85 kunt u

weer bij ons terecht
in onze

NOODWINKEL
Raadhuisplein

voor
boeken -tijdschriften

en kranten, w.o.
HET PAROOLen

ZANDV. NIEUWSBLAD

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE

MUZIEK

INSTRUMENTEN,

GELUIDS

INSTALLATIES,

KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht 115
AMSTERDAM

Tel. 020-26 5611

TE KOOP:

DIV.GAS-en

GEVELKACHELS

v.a. 100.-
en

OPENHAARD-

GASBLOK

Tel. na 18.00 uur:
1 4651

GROTE KERSTSHOW
van 27 t/m 31 december

Voor iedere bezoeker 'n leuke attentie!

CHATEAU
VVV

Uit de fabrieken van de Chateau Caravan Groep

kwamen de afgelopen jaren totaal ruim U.600

- . caravans, die uitblinken door vormgeving, perfek-

^L fm ^^ te afwerking en komfori. Hiermee heeft de Cha-

FrARAUANl ^eau <~'aravan Groeft een leidende positie op de in-
•=»J ternationole caravanmarkt weten te veroveren.

KERSTVOORDEEL
bij aankoop van een nieuwe Chateau- of Home- Gap caravan

(voor gratis stalling kan worden gezorgd)
Rekenvoorbeeld bij aanschaf van een caravan vanaf:

ƒ10.000,-
Winter/Kerstkortmg 5% .... ƒ 500,-
Reserveband +

Uw
voordeel ƒ 725,-

ƒ15.000,-
Winter/Kerstkorting 5% .... ƒ 750,-
Reserveband +
sportvelg gratis / 225,-
Uw
voordeel ƒ 975,-

ƒ 20.000,-
Winter/Kerstkortmg 5% . ƒ1.000,-
Reserveband +
sportvelg gratis ƒ 225,-

Uw
voordeel ƒ 1.225 ;̂

BOVAG

Ruime keuze occasions
Bij aankoop van een occasion met Bovaggarantie nu voor

ƒ 400,- accessoires gratis uitzoeken.

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189, 2211 WE Noordwijkerhout

tel. 02523 - 2649

Bij Hotel „Piet Gijs" ± 500 m richting Noordwijk.
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LANGS DE VLOEDLIJN
Een dag die nog moet komen
lijkt langer dan een jaar
dat net voorbij is
Thomas Fullier (1608-1661).
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FINANCIEEL RISICO GRAND PRIX VOOR ECCLESTONE

Circuit kan in '85 haast
niet meer in de mincijfers

ZANDVOORT - In 1985 is circuitexploitant CENAV eindelijk
zover waar men twee jaar geleden had willen zijn. Op het punt dat
men verwacht probleemloos te kunnen draaien. In financieel opzicht
wel te verstaan, want de politieke strijd over het voortbestaan van
Neerlands enige permanente racepiste woedt nog in alle hevigheid.
Maar zelfs in 1988, het jaar waarin het contract met de gemeente
Zandvoort moet worden verlengd en waarin de wet op de geluidhin-
der van kracht wordt, heeft Jim Vermeulen het volste vertrouwen.

Dit betekent dan wel, dat de Grand Prix als bijzondere bedrijfsom-
standigheid moet worden aangemerkt. En de strijd om deze extra
decibellen voor drie dagen per jaar is nog lang niet gestreden. Voor
Jim Vermeulen is de strijd met de Grand Prix ten einde. Hij heeft
voor dit evenement de financiële verantwoordelijkheid overgedra-
gen aan Bernie Ecclestone. En het was juist deze FOCA-baas die elk
jaar opnieuw de grootste schuldeiser was na hetformule-1-spektakel.

De overdracht aan Ecclestone be-
tekent een enorm belangrijke ver-
schuiving in de boekhouding van de
CENAV. Jim Vermeulen waagt zich
zelfs aan de uitspraak, dat 1985 haast
niet meer in de mincijfers terecht kan
komen. Hij legt uit waarom: „De eve-
nementen die we hier houden worden
steeds gezonder. De belangstelling
van importeurs voor merkenraces is
goed.

Ook sponsors tonen veel interesse
voor evenementen. Reeds nu zijn alle
weekenden in 1985 volgeboekt. We
zijn zelfs al voor 1986 bezig. Mede
hierdoor kunnen we binnen een mar-
ge van één a twee ton een begroting
maken,. Met de Grand Prix was dat
vrijwel onmogelijk. Die was altijd on-
voorspelbaar. Als het weer tegen zit
mis je zomaar tienduizenden bezoe-
kers. Het risico is enorm. Dit jaar
heeft bijvoorbeeld de hoge dollar-
koers ons de das omgedaan. Eccles-
tone wil nu eenmaal in Amerikaanse
munteenheid uitbetaald worden, ter-
wijl wij guldens ontvangen. Met de
plotselinge stijging van de dollar-
koers betekende dat voor ons een ge-
voelig verliespunt".

De vraag of Ecclestone niet bewust
circuitdirecteuren de duimschroeven
aandraait met als gevolg dat zij min
of meer gedwongen worden de Grand
Prix aan de baas van de construc-
teursclub over te dragen heeft Ver-

Uw krant niet
ontvangen ?

Bel voor vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

/meulen wel verwacht. Hij zegt zich
'telkens weer te verbazen over de al-
gemene opinie als zou het om een kei-
harde zakenman gaan met wie het
moeilijk onderhandelen is.

„Natuurlijk presteert hij veel op za-
kelijk gebied, maar van die keiharde
mentaliteit hebben wij op Zandvoort
nog niet veel gemerkt. De afgelopen
drie jaar heeft hij ons twee miljoen
gulden kwijtgescholden en dat is
toch erg veel geld. Een Grand Prix
organiseren kost nu eenmaal vrese-
lijk veel geld. Toch wil je als circuit
zo'n evenement niet missen. De uit-
straling is enorm. Een miljard kijkers
worden geconfronteerd met de
Grand Prix van Zandvoort in Neder-
land.

Maar toch blijf je elk jaar weer met
een kater zitten. Neem nou dit jaar.
Om de organisatie zijn we geroemd.
Ecclestone was erg tevreden, maar
toch hebben we er niets aan ver-
diend. Je kunt dan zeggen: we hou-
den ermee op, maar dat lijkt me niet
verstandig. Maar het is evenmin ver-
standig om er geld aan te verliezen.
Toch willen wij de Grand Prix heb-
ben. Nou, Ecclestone heeft dat pro-
dukt. Negen dagen krijgt hij nu het
circuit. De financiële verantwoorde-
lijkheid ligt dan volledig bij hem, ter-
wijl wij tegen een vergoeding de voor-
verkoop doen. Ook zorgen wij voor de
benodigde vergunningen, brandwfer,
medische dienst enz. Kortom wij
doen het draaiboek van het wed-
strijdtechmsche gedeelte".

Volgens Vermeulen zal de buiten-
staander weinig van de veranderin-
gen merken. Maar zij die bepaalde fa-
ciliteiten willen, zullen veelal bij Ec-
clestone moeten aankloppen. In dat
opzicht gaat men dan misschien wel
iets in Zandvoort merken van de kei-
harde zakelijkheid die hij wel moet
bezitten. Immers, anders kun je een
produkt als de Grand Pnx onmoge-
lijk in je eentje bestieren.

Jim Vermeulen weet maar al te

goed, dat de organisatie van een
Grand Prix enorme financiële risico's
met zich meebrengt. Behalve de
weersomstandigheden speelt de tele-
visie m deze een zeer belangrijke rol.
Het wil er bij de circuitdirecteur
maar niet m, dat de tv-uitzending
van een belangrijke voetbalwedstrijd
slechts doorgang kan vinden bij een
uitverkocht huis, terwijl de uitzen-
dmg van een Grand Prix al bij voor-
baat vaststaat. „Dat scheelt ons
enorm. Zonder directe televisiebeel-
den krijgen we ongetwijfeld veel
meer bezoekers". Jim Vermeulen
vindt het dan ook niet meer dan bil-
lijk dat degene die de tv-rechten
heeft de Grand Prix gedeeltelijk sub-
sidieert.

En de concurrentie van de tv wordt
nog groter nu drie formule 1-wagens
van een camera worden voorzien.
Hierdoor beleeft de kijker de race
vanuit het oogpunt van de coureur.
Ongetwijfeld gaat dit technische
hoogstandje bezoekers schelen.

Maar dit weegt met op tegen de
stijging van de verkoopwaarde voor
iemand die de reclamerechten m
handen heeft. En naast Zandvoort is
Ecclestone nu ook de baas in België,
Oostenrijk, Portugal en Frankrijk.

De commercie in de formule l gaat
nu eenmaal erg ver. Zover zelfs dat de
bolides waarop geen rijdende camera
is gemonteerd, worden voorzien van
een eveneens één kilogram wegende
dummy. Door deze maatregel wordt
geen enkele coureur benadeeld.

Nieuwjaarswens van burgemeester
ZANDVOORT - De redactie

van Zandvoorts Nieuwsblad heeft
verschillende groeperingen, dien-
sten en verenigingen benaderd
met het verzoek kenbaar te ma-
ken welke wensen men voor 1985
heeft.

Uiteraard werd dit verzoek ook
gericht aan de heer H Machiel-
sen, burgemeester van Zand-
voort.

De nieuwjaarswens ontvingen
wij vroegtijdig, en luidt alsvolgt:
„Rond de jaarwisseling komt een
uitvoerige wensenwisseling op
gang. Iedereen wenst iedereen het
allerbeste toe voor het nieuwe
jaar. zonder te weten wat die an-
dere voor zich eigenlijk wel wenst
Het dreigt wat clichématig, en
een inhoudloze groet te worden.
Iedereen wenst immers iets an-
ders; wat voor de een belangrijk
is, is voor de ander volstrekt on-
belangnjk. De ontvangen goede

wensen mag je naar eigen goed
dunken invullen. Natuurlijk kun
je als burger en als burgermeer-
ster heel veel wensen uiten. Lrj-
sten vol, die voor Zandvoorters
persoonlijk en Zandvoort als ge-
meenschap belangrijk zijn. Vaak
heel gewone ci.ncretP dingen, die
ie wenst er. w'l hebben. En aan
het begin vany'net jalir doen wij
dat, bij traditie. Het lijkt een
soort verplicht nummer om te
zeggen dat de huisvesting van de
woningzoekenden boven aan je
lijstje staat, terwijl je slechts bij
benadering veet welke spannin-
gen achter zo'n gemakkelijk uit-
gesproken wens liggen. Het is een
voortdurende wens, die niets met
l januari te maken heeft. Zo zijn
er talloze voorbeelden, wensen, 't
gehele jaar door. Zou het met
meer gaan om onze houding in de
maatschappij, in het samenleven
met anderen, en het verdragen

gen kijken, maar vooral naar ï
overmorgen:
- laten wij het zicht op de wereld
niet bij Zandvoortse grenzen la-
ten eindigen:
- laten wij ons doen en laten met
door machtsgevoel laten bem-
vloeden of bepalen.
- laten wij luisteren naar een an-
der en zijn argumenten.
- laten wij vertrouwen op onze ei-
gen krachten, die ons geschonken
zijn

HieraCn kunne;: wij toevoegiM
dat de nieuwjaarsreceptie van liet
college gehouden wordt op
woensdag 2 januari in het raad-
huis van 17 00-21 00 uur Burgers
en vertegenwoordigers van plaat-
sehjke verenigingen kunnen dan
hun opwachting maken De oven-
ge toekomstverwachtingen vol-
gen m de krant van 3 januari 1985

van elkaar. Ik denk van wel. daar-
om wens ik u en Zandvoort het
allerbeste maar ik vul het op mijn
eigen manier m
- laten wij met alleen naar mor-

VOLKSKERSTZANG HOOGTEPUNT

Sfeervolle
kerstvieringen

De drukbezochte volkskerstzang in de hervormde kerk.

ZANDVOORT - De hervormde
kerk op het Kerkplein is dit jaar
het middelpunt van de diverse
kerstvieringen geweest. Hoogte-
punt ongetwijfeld was de volks-
kerstzang die dit jaar op zondag-
middag werd gehouden.

In een volle kerk hebben veel inwo-
ners genoten van het zelf zingen van
de bekende kerstliederen en gezan-
gen, de zang van Nellie Groenevelt,
het Christelijk gemengd koor Heem-
stede en het Zandvoorts Mannen-
koor. Het gesproken woord kwam
van mevrouw Hemsius van de EO die
de plotseling ziek geworden Ans
Houtman verving.

Door wethouder Jongsma werd de
volkskerstzang geopend met een
kort woord waarin door hem de na-
druk werd gelegd op de blijdschap
van het samen zingen juist in een tijd
waar de vereenzaming door de pver-
bevolking toeneemt. Een ontwikke-
ling die met zorg wordt gadegesla-
gen. „In de strijd tegen de vereenza-

ming is het noodzakelijk dat de be-
trokkenen zelf ook uiting geven aan
de gevoelens van eenzaamheid. Er
zijn genoeg mensen die helpen en wü-
len helpen, maar zij moeten weten
waar de nood is. Helpt u hen daar-
bij", aldus Jongsma die de doelstel-
lingen en aktiviteiten van het Comité
Volkskerstzang en de medewerkers
van de Kerst-m dankte voor het vele
werk door hen verzet.

De Volkskerstzang in de feestelijk
versierde kerk werd een hartverwar-
mende gebeurtenis. Veel, heel veel
samenzang, afgewisseld met koor-
zang. Ontroerend was het optreden
van Nellie Groeneveld in „Once m a
royal city", waarbij zij door het ge-
mengd koor uit Heemstede werd on-
dersteund.

Kritisch werd het optreden van het
Zandvoorts Mannenkoor gevolgd
door de koorleden uit Heemstede in
Hodie Christus natus est Een moei-
lijk stuk dat met verve werd ge-
bracht. Het tweede door het koor ge-
zongen Les Bergeretles kwam aan-
merkelijk lichtvoetiger over. Het
Christelijk gemengd koor Heemstede
heeft ongetwijfeld mede een grote bij-
drage geleverd aan het welslagen van
deze volkskerstzang. Grandioos was
het door de gezamenlijke koren ge-
zongen „Nowell", een huzarenstukje,
omdat het mannenkoor zich op de
galerij bij het orgel bevond en het
Christelijk gemengd koor voor m de
kerk. Een uitstekend samenspel tus-
sen beide dirigenten leverde de uit-
voerenden dan ook een spontaan ap-
plaus op van de bezoekers.

Deze volkskerstzang werd besloten
met de slotzang Ere zij God. Terug-
blikkend kan worden gezegd dat een
uitstekend evenwichtig programma
was opgesteld, waarvoor alle lof. Her-
haling van dit evenement in deze am-
biance behoort dan ook tot een tradi-
tie uit te groeien.

Het kerstfeest voor ouderen was de eerste kerstvicring dit jaar. Door de gasten werd dit jaarlijkse feest bijzonder op prijs gesteld,
maar er is ruimte voor nog meer bezoekers. Foto's Bcrlotl.

| WATER-
LSTANDEN-

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week

Datum
27 dec.
28 dec.
29 dec.
30 dec.
31 dec.
1 jan.
2 jan.
3 jan.

H W
06.24
07.08
07.57
08.00
09.43
10.3!)
11.34
(10.27

L\V
02.07
02.50
03.32
04.1!)
05.13
O G . l l
07.15
08.1!)

UW
l S.43
1!).33
20.25
21.2!)
22.12
23.08

LVV
14.3!)
15.15
15.50
1Ü.15
17.42
18.41
18.38
20.32

Maanstanden zondag 30 december
EK 6.27 uur
Doodtij- maandau 31 december NAP
+ 65 cm.

Oudere man
opgelicht

ZANDVOORT - Het is een 94-jan-
ge Zandvoorter duur komen te staan,
dat hij de dakgoot van zijn woning
aan de Wilhelmmaweg heelt laten
schoonmaken. De schoonmakers be-
weerden namelijk dat ze zi]n girobe-
taalkaarten eerst door een bank
rnpfHeii l fit ui vprifierm. :(ivni"'in /.e
al.s betas'middel ie accepteren DP
betaalkaarten werden m goed ver-
trouwen meegegeven aan de onbe-
kenden. die sindsdien mets meer van
zich hebben laten horen Een ondei-
zoek, dat door de Zandvoortse politie
werd ingesteld, heeft tot nu toe mets
aan het licht gebracht

Ruiten vernield
ZANDVOORT - Op donderdag 20

dccembnr hebben enkele ruiten van
het restaurant op het Zandvourt.se
circuit het moeten ontgelden. Ol m-
braak of vandalisme het motief v. a.s
is tot nu toe niet bekend

(Advertentie)

HUG Of SWEDEN

een Zweedse
lammy?

see Morris
before

you
Haarlem:

Barteljornsstr. 20 (bij Grote Markt)
tel.(023)312655

Amsterdam'
Leidsestraat9(bi] Koningsplein)

tel (020)223596

WïeuwefoSad
iedere week zelf in de bus

Abonnementsprijs slechts f 19,- per halfjaar (ƒ35,90 per jaar)
(Voor postabonnees gelden andere tarieven)

Bijgaande bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam Of bel

de abonnementenafdeling 020-5623066.

BON: NOTEER MIJ OOK ALS ABONNEE!

Naam:

Adres:

Postcode: ...

Woonplaats:

Telefoon:

• Giro/Banknr.:

• Ik betaal per kwartaal ƒ 10,35, halfjaar ƒ 19,-, jaar ƒ 35,90
• Zandvoorts Nieuwsblad
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HET jaar 1984 heeft noch de liefhebbers van zon, noch de liefhebbers
van ijspret veel goeds gebracht. Het winterseizoen 1983-1984 bracht
weinig sneeuw en ijs, de zomer van 1984 leefde alleen in augustus sterk
op, het voorjaar was nat en guur met alleen een zonnige opleving op en
rond de paasdagen. De herfst bracht dit jaar weinig na-zomer en alleen
over de komende winter verkeren we nog in het ongewisse. Een strenge
winter met veel sneeuw, ijs en gladheid beleefden we voor het laatst in
december 1978, januari-februari 1979. Niet iedereen zit echter op zo'n
barre winter te wachten.

Deze eeuw
negen strenge winters

LAATSTE WAS IN 1979

HET KNMI heeft het soms al moeilijk
om het weer voor de komende drie,
vier dagen te voorspellen en zal zich
dan ook zeker niet wagen aan voor-
spellingen betreffende het weer voor
langere termijn. Dat doet de Enkhuizer
Almanak wel, wat ieder jaar één van

de aantrekkelijkste facetten van dit
boekje is. Maar echt serieus worden
deze prognoses door de weerdeskun-
digen niet genomen. En waarschijnlijk
evenmin door de velen, die de Alma-
nak toch graag kopen. Voorspellen of
we de komende maanden een strenge

winter of een kwakkelwinter krijgen is
onmogelijk en het is geenszins toe-
vallig dat de prognoses in de Enk-
huizer Almanak maar al te vaak niet
zijn uitgekomen. En als een prognose
toevallig wél een keer uitkwam, kan je
met recht zeggen: "Dit keer hebben

•.•nf

De oorlogswinters van 1940-'41 en 1911-'42 waren streng. De Strandweg in deze tijd, links de door de Duitsers gebouwde bunker.

ze geluk gehad."
Zeer strenge winters overvallen ons
maar zelden in Nederland. Over het
begrip "strenge winter" kun je trou-
wens nog twisten. Als het veertien
dagen achter elkaar flink vriest, mag je
nog niet spreken van een barre winter.
Maar als de temperatuur een maand
of twee, wel of niet met korte onder-
brekingen, fors beneden nul ligt en/of
sneeuw en ijzel gedurende langere
periodes het weerbeeld bepalen, dan
kun je gaan praten over een "strenge
winter." De winter van 1978-1979
verdient bijvoorbeeld die kwalificatie.
Op 22 december 1978 werden we door
de kou overvallen met bepaald niet
kinderachtige temperaturen van soms
15 graden of meer beneden nul, en op
oudejaarsdag werd heel Nederland
bedolven onder een dikke sneeuw-
vacht. En dat was dan eindelijk de
eerste strenge winter sinds december
1962, toen Nederland er rond de jaar-
wisseling even wit uitzag als op de
laatste dag van 1978 en de eerste
weken van 1979. Beide winters had-
den ook met elkaar gemeen, dat ze tot
in maart voortduurden, zij het dat de
winter van 1979 meer gladde wegen
bracht als die van 1963.

WINTERS IN OORLOGSTIJD
WINTERS die even streng waren als
die van 1963 en 1979 komen in Ne-
derland vrij zelden voor. Het bekende
praatje over de "ouderwetse winters
van vroeger" klopt niet. Het is veel
waarschijnlijker dat vroegere genera-
ties een winter eerder als koud hebben
ervaren, omdat men toen vaak niet
overeen goede verwarming beschikte
en in veel gezinnen wegens geld-
gebrek de kachel ook niet flink opge-
stookt kon worden. In ieder geval

De strenge winter van 1917 toen de Zandvoortse jeugd schaatste op de Vlajé.

deden zich in deze eeuw vóór Wereld-
oorlog II slechts twee zeer barre win-
ters voor, nl. in 1916-1917 en in 1928-
1929. Opmerkelijk trouwens dat de
eerstgenoemde winter zich uitgere-
kend voordeed in een tijd van grote
ontbering. Van 1914 tot 1918 woedde
immers de Eerste Wereldoorlog. Ne-
derland bleef weliswaar neutraal,
maar de bevolking had wel degelijk te
lijden onder de gevolgen van deze
oorlog. De barre winter van 1917
kwam dan ook hoogst ongelegen.
Merkwaardigerwijs deed hetzelfde
verschijnsel zich voor in de eerste helft
van de veertiger jaren, toen Nederland
door Hitlers horden werd bezet. Zeer
streng was de winter van 1939-1940,
die aan de Duitse inval vooraf ging. En

ook de winters van 1940-1941 en
1941-1942 behoorden tot de koudste
van deze eeuw. De winter van 1941-
1942 duurde liefst 67 dagen en dat in
een tijd van grote ontbering, toen de
kolen al schaars werdenl

RECORD: 1947

DE veertiger jaren mochten er toch
zijn wat strenge winters betreft. Het
jaar 1947 neemt uit weerkundig oog-
punt zelfs een uniek positie in. De
winter van 1946-1947, die al op 14 de-
cember inzette en voortduurde tot
15 maart, was de strengste van deze
eeuw, terwijl de zomer van 1947 als de
heetste van deze eeuw geboekstaafd
staat.
Een aparte plaats neemt dan nog de

winter in van 1955-1956, die heel lang
het karaktervan de voor Nederland zo
karakteristieke "kwakkelwinter" wist
te bewaren. En toen iedereen dacht
dat het met de winter zo'n beetje
voorbij was, viel op 30 januari de kou
binnen en gedurende de gehele
maand februari 1956 was het bar en
bar koud met soms temperaturen van
meer dan twintig graden onder nul.
Als we de balans van deze eeuw op-
maken komen we uiteindelijk tot
negen zeer strenge winters. Of we
over korte tijd geconfronteerd zullen
worden met de tiende strenge winter
van deze eeuw, is nu nog onduidelijk.
(Nadruk verboden)

HANMORMAN

De moeilijkheid, waarmede men in
vissersplaatsen te kampen had, was
dat men over het algemeen weinig
keus had bij het zoeken van een le-
venspartner. Men was vaak aange-
wezen op het zoeken van kandidaten
binnen de eigen familie met al de na-
delen van dien. Door inteelt binnen
eigen mensen verzwakte de bevol-
kmg en soms hield een bepaalde
groep op te bestaan.

Soms werd de keuze sterk beperkt
door de godsdienst. Voor katholie-
ken was het een ernstig beletsel om
met protestanten te trouwen en van
de kant van de geestelijkheid, die
honderd jaar geleden nog alles te
zeggen had, werd het sluiten van dit
soort huwelijken streng verboden.

Samenstelling van de ,
katholieke parochie

De katholieke parochie van Zand-
voort bestond m de tweede helft van
de negentiende eeuw uit een vijftien
grote families. Er moest bij een derge-
lijke samenstelling wel heel veel in-
teelt ^?;7^ c,i men vraagt zich af hoe of
de families zich in stand hebben kun-
nen houden.

Nu blijkt het dat het introuwen heel
erg meeviel. Uit een huwelijksregis-
ter van het bisdom Haarlem blijkt
dat er tijdens het pastoraat van L'A-
mi maar drie gevallen zijn geweest.
De pastoor moest voor een huwelijk
tussen neef en nicht toestemming van
Rome vragen en de correspondentie
is in het bisschoppelijk archief be-
waard gebleven. En als men deze
doorbladert, dan krijgt men een nieu-
we kijk op het dagelijks leven van de
Zandvoorters.

Familie Bakkenhoven
wekt beroering

Op G juli 7555 vroeg L'Ami toestem-
ming aan om Gerrit Bakkenhoven in
de echt te mogen verbinden met zijn
nicht Marie Schelvis.

Zandvoorts historie

Het introuwen
„De reden, waarom ik deze toe-

stemming vraag, is heel duidelijk.
Zandvoort is een afgelegen plaats:
men heeft hier heel weinig keuze en
bovendien zijn vissers zo geworden
dat zij het moeilijk kunnen vinden
met een levenspartner, die uit een
heel ander milieu komt", schreef L'A-
mi. Haarlem voelde dit wel aan en
stuurde de aanvraag met aanbeve-
ling naar Rome. En Gerrit en Marie
kregen 12 juli toestemming om ie
trouwen.

Twee maanden later kwam Henk
Bakkenhoven aan de pastoor vragen
of hij het met zijn nicht Niesje Koper
mocht gaan trouwen.

L'Ami vond het niet zo leuk. Het hu-
welijk van Gerrit had de nodige dei-
ning veroorzaakt. Nu Henk er nog bij
zou komen, kon de hele parochie wel
eens op zijn kop gaan staan en dit
zou narigheid geven met de bisschop.
Want de Zandvoorters wisten de weg
naar het bisschoppelijk kantoor te
vinden.

door Bertus Voets
Maar ja de situatie was nu een-

maal zo dat Henk en Niesje wilde
trouwen. Nu kon hij in de aanvraag
wel weer als reden opgeven de au-
gustia loei („de beperkte keuze)
maar daar kwam hij er deze keer niet
mee. Hij probeerde hen tot uitstel te
bewegen. ,Jullie hebben nog geen
huis en ik weet dat je in Zandvoort
heel moeilijk woongelegenheid kan
krijgen" zo zei de pastoor. „Maar
mijnheer pastoor, we hebben een ei-
gen huisje en heel erg mooi ook. We
hebben er driehonderd gulden voor
neergeteld en als we niet kunnen
trouwen, hebben we dat geld voor

niets uitgegeven" bracht Henk naar
voren. Dat was een heel belangrijke
reden. De familie Bakkenhoven was
niet rijk en zou door deze betaling in
verlegenheid kunnen raken. Derhal-
ve werd hier als reden opgegeven",
omdat zij, wat zeer moeilijk is, over
een eigen huisje kunnen beschikken"
en op deze grond werd dispensatie
gegeven.

Het geval Duivenvoorde

Na deze huwelijken duurt het tien
jaar, voordat er een nieuw geval
door pastoor L'Ami wordt ingediend.
Het gaat over een huwelijk van Jaap
Duivenvoorde met zijn nicht Martje
van'der Meij. Naast het feit van de
geringe^ keuze speelde hier nog een
heel andere reden een belangrijke
rol. Dat was een financiële. Defami-
lies Duivenvoorde en van der Meij be-
hoorden tot de meer gegoeden van de
katholieken. Deze families droegen
voor een belangrijk deel de financiële
kant van de parochie. Nu wist L'Ami
heel goed dat hij niet naar geld moest
kijken, maar toch: iemand als Jaap
Duivenvoorde, die in de vishandel
zat kon hij niet missen. Als reden
voor de dispensatie geeft hij in de
stukken van 24 okt. 1865 op „opdat
wij een belangrijke hulp voor onze
parochie niet zullen verliezen. Martje
zal nooit instemmen met een vertrek
•uit Zandvoort". En waarachtig deze
reden werd aanvaard en L'Ami kon
in november het huwelijk van Jaap
en Martje inzegenen.

Dit zijn drie aanvragen, die ik in
het bisschoppelijk archief heb gevon-
den. Deze stukken vertellen iets over
het leven van mensen in de Zand-
voortse gemeenschap. Men moest
waarschijnlijk wel van goede huize
komen, wilde men toestemming krij-
gen voor een huwelijk binnen de fa-
milie. De wet heeft toch wel zo goed
gewerkt dat het voor de kleine katho-
lieke gemeenschap toch nog een uit-
zondering bleef.

Weekends nu reeds volgeboekt

CENAV wacht druk jaar
ZANDVOORT - Als met Pa-

sen het officiële raceseizoen in
Zandvoort van start gaat bete-
kent dat niet dat er voor die tijd
geen bedrijvigheid is op het cir-
cuit. Veel bedrijven huren de
baan op doordeweekse dagen, de
verkeerspolitie is een vaste
klant, terwijl voor 1985 nu reeds
alle weekenden zijn volgeboekt.
Enkele van die weekenden zijn
gereserveerd voor buitenlandse
autoclubs. In een bepaalde perio-
de heeft de CENAV voor hotelac-
commodatie voor zijn gasten
moeten uitwijken naar de Holi-
day Inn te Leiden. Voor grote
groepen bleek in Zandvoort nu al
geen plaats meer te zijn. Reden
voor circuitdirekteur Jim Ver-
meulen om aan te nemen dat het
circuit voor alle partijen goed
draait.

En nu de financiële verantwoorde-
lijkheid voor de Grand Prix is oyerge-
dragen aan FOCA-baas Bernie Ec-
clestone gaat circuitexploitant CE-
NAV heel wat geruster het nieuwe
jaar in. Nu men niet meer aanhikt te-
gen een enorm financieel risico als de
Grand. Prix is het maken van een be-
groting er heel wat gemakkelijker op
geworden. En volgens Vermeulen een
gezonde begroting waarop een gun-
stig bedrijfsresltaat aan het eind van
1985 wordt verwacht.

Met de Grand Prix voor formule 1-
wagens op 25 augustus als hoogte-
punt staan er weer veel evenementen
op de overvolle kalender. In totaal
worden acht auto- en zes motorraces
gehouden. Daarnaast zijn er ook

weer vaste onderdelen zoals crazy ra-
ces, sprintwedstrijden, historische
races, 10-sportendag, dragsters, bra-
derie en truckstar- en zandfestival.

De veelal gewaage stunts die nogal
eens aan het eind van een racedag
worden gehouden vinden dit jaar op
één dag plaats. Hemelvaartsdag
staat in het kader van deze World Re-
cord Day.

Over de bezoekersaantallen van
het afgelopen jaar is de cuircuitdirek-
tie niet ontevreden. Opvallend is de
toegenomen belangsteling voor het
rennerskwartier. Voor deze groep, die
bepaald niet de goedkoopste kaar-
tjes koopt, komen dan ook meer faci-
liteiten. Er komen meer statribunes,
terwijl restaurants en bars worden
aangesloten op het gesloten televisie-
circuit. Op deze manier kan men ook
zien wat er achterin het circuit ge-
beurt.

Aandacht wordt ook besteed aan
de catering. Jim Vermeulen: „We
brengen een goed stuk entertain-
ment. We willen dat de mensen het
op alle fronten bij ons naar de zin
hebben. Belangrijk is dat de etenswa-
ren op welk verkooppunt dan ook
van hoog niveau zijn".

Belangrijk noemt Vermeulen even-
eens de prestaties van Nederlandse
coureurs het afgelopen seizoen. Met
name het wereldkampioenschap in
de formule Ford 1600 van Gerrit van
Kouwen en het Amerikanse formule
super Vee kampioenschap van Arie
Luyendijk noemt hij een enorme op-
steker voor de vaderlandse autoren-
sport. Deze prestaties van wereldni-
veau zouden volgens Vermeulen wel
eens belangrijk kunnen zijn voor an-
dere Nederlandse rijders.

Vermeulen: „Deze jongens hebben

Vuurwerkbepalingen
ZANDVOORT - In het Reglement Gevaarlijke Stoffen en in de Algemene Politie Verordening (A.P.V.) van

de gemeente Zandvoort zijn verbodsbepalingen opgenomen betreffende het afleveren, het afsteken en het bij
zich hebben van vuurwerk.

Afleveren
Vuurwerk mag worden afgeleverd op 29 en 31 december a.s., echter uitsluitend met een schriftelijke vergun-

nmg van B & W.

Afsteken
Afsteken van vuurwerk is in de gemeente Zandvoort uitsluitend toegestaan op 31 december na 20.00 uur en

op l januari vóór 02.00 uur aan personen, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en onder de restrictie, dat het
afsteken van vuurwerk geen gevaar, schade, hinder van ernstige aard of overlast kan veroorzaken.

Bij zich hebben
van vuurwerk is slechts toegestaan:
- voor personen, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;
- tijdens de uren en dagen waarop vuurwerk mag worden afgestoken alsmede een uur daarvoor en een uur

daarna:
- en gedurende de tijd die nodig is om legaal gekocht vuurwerk na aflevering naar huis te brengen.
De gemeentepolitie Zandvoort zal een verscherpte controle houden op de naleving van de vuurwerkbepalin-

gen
Bij geconstateerde overtreding volgt onherroepelijk aanhouding, opmaken procesverbaal en inbeslagnemen

van het vuurwerk.

Kerkoplichter opereert in de regio
ZANDVOORT - Leden van de ge-

jeformeerde kerken hebben gelukkig
het verhaal niet geloofd van een man,
die op donderdag 20 december pro-

Postzegelnieuws
ZANDVOORT - Op vri]dag 28 de-

rember wordt in het gemeenschaps-
huis een bijeenkomst gehouden door
de Zandvoortse Postzegelclub. Er is
gelegenheid tot het ruilen van post-
zegels en men kan van tevoren de di-
verse kavels bekijken, die om 9 30
uur woiden geveild Hoogtepunt van
de „oudejaarsveiling" is een serie Ne-
derlands postfns, catalogusnr 550
555. catalogusprijs ƒ 145.-. De serie
heeft een inzet \an ƒ l - Belangstel-
lenden zijn op deze laatste clubavond
van 1984 van harte welkom.

beerde duizend gulden van hen los te
krijgen Hij beweerde het geld nodig
te hebben, omdat hij na een diefstal
volledig aan de grond zat. De politie,
die werd ingeschakeld, vond uit dat
het een 46-jarige Rotterdammer be-
trof. die geen onbekende was van de
Rotterdamse politie. De man heeft al
zo'n 4G kerken benaderd met een
soortgelijk verhaal De kerken in de
omgeving zi|n op de hoogte gebracht.

Winterserie-
wandelingen

AERDENHOUT - Op zaterdag b
en zondag 6 januari organiseert de
Haarlemse wandelsportvereniging
„Jan Passtoors" de tweede tocht van
de winterserie. De afstanden zijn
naar keuze over 5, 10, 15 en 20 km.

Voor hen die nog niet voor de serie
van vier tochten hebben ingeschre-
ven, bestaat de mogelijkheid om een
aparte dagtocht te wandelen.

De start is vanuit het ontmoetings-
centrum „'t Zijltje", Korte Zijlweg 9a
te Overveen (naast de R.K. kerk).

De afstand van 20 km start op bei-
de dagen tussen 10.30 en 11.15 uur, de
overige afstanden tussen 10.30 en
12.30 uur. Voor nadere inlichtingen
tel. 023-241927 of 357751.

Vrouwen van
Nu in januari

ZANDVOORT - De vereniging „
Vrouwen van Nu", afdeling Zand-
voort, heeft voor de maand januari
het volgende programma samenge-
steld:
3 januari: contactochtend in hotel
Zomerlust, aanvang 10.00 uur. Me-
vrouw M. de Jong vertelt over haar
droogbloemencursus.
7 januari: start nieuwe seizoen brid-
geclub om 13.30 uur en klaverjasclub
om 20.00 uur in Hotel Zomerlust.
9 januari: aanvang cursussen „pop-
pen maken". Inlichtingen mevrouw
T. van 't Hof, tel. 14271.
Verzamelen om 9.30 uur bij bushalte
80, Louis Davisstraat voor een be-
zoek in Haarlem aan de Provinciale
Planologische Dienst. Degenen met
eigen vervoer voegen zich om 10.00
uur bij het gezelschap in de Tempe-
lierstraat. De tentoonstelling van
winterlandschappen door Henry Hes
wordt bezocht. Besluit van de och-
tend met een lunch in „De Hane-
balk" aan het Houtplein. Kosten ƒ 7.-
per persoon.
10 januari: de tweede cursus „siera-
den maken" start om 14.00 uur in ho-
tel Zomerlust onder leiding van me-
vrouw K. v.d. Bos.
15 januari: de heer Kooij houdt om
14.00 uur in het gemeenschapshuis
een lezing met dia*s over „genees-
kunst in vroeger eeuwen". Gratis toe-
gang voor leden.
17 januari: verzamelen om 12.00 uur
bij de Algemene Technische School,
Verspronckweg 150, Haarlem voor
een bezoek aan de „koksschool".
Voor leden en donateurs ƒ 11.- voor
een geheel verzorgde lunch.
22 januari: verzamelen om 9.00 uur
bij het gemeenschapshuis voor een
bustocht door Noord-Holland. Be-
zoek aan de Nederlandse kantklos-
school in Wijdenes, 's Middags be-
zoek aan de molen in Wervershoof.

Kosten ƒ 23.- inclusief koffie met ge-
bak en rondleidingen.
25 januari: verzamelen om 11.15 uur
bij de ingang van het Frans Halsmu-
seum. De heer Kooij vertelt over het
restaureren van schilderijen. Kosten
ƒ4.- per persoon, entree museum
voor eigen rekening.
29 januari: modeshow in hotel Zo-
merlust om 14.00 uur, verzorgd door
„3 Suisses". Gratis toegang voor le-
den.

Kennismaken met
AFAFA

ZANDVOOPvT - Van maandag 31
december tot en met zaterdag 5 ja-
nuari, wordt door sportacademie
AFAFA een kennismakingsweek ge-
houden, waarop iedereen welkom is.
Het adres van AFAFA is:

Burgstraat 15, Zandvoort, tel.
02507-17814.

De week wordt gehouden in aan-
sluiting op het succes van „Sport
Overdag" en vooruitlopend op het te
starten project „School en Sport".

Tegen een geringe vergoeding kun-
nen zowel leden als niet leden van 8
tot 80 jaar kennis komen maken met
fitness en vechtsporten zoals aero-
bics, jazzballet, krachttraining, body-
building, judo, karate, boksen en
kick-boksen. Al deze vormen van
sport staan onder deskundige lei-
ding. Ook bestaat de mogelijkheid
zich op te geven voor de diverse cur-
sussen zoals sportverzorging en bege-
leiding, sportmassage en fitness.

Geopend op maandag 31 decem-
ber, woensdag 2, donderdag 3, vrij-
dag 4 en zaterdag 5 januari van 10 tot
l uur en van 2 tot 5 uur.

naast zichzelf ook hun vaderland in
de kijker gereden. Je bereikt ermee
dat ze gaan zeggen: in Nederland
kunnen ze goed rijden. En dat kan

wel eens heel belangrijk zijn voor rij-
ders die hogerop willen".

Overigens begrijpt Vermeulen niet,
waarom men in Holland altijd een
topper in de autosport verwacht.
Zonder Nederlander in de formule l
telt Holland dan niet echt mee in de
autosport. Vermeulen vindt dat grote
onzin. „Na Okker hebben we geen
tennistopper meer gehad. Toch tel-
len we hier heel wat meer tennissers
dan autocoureurs. Als ik dat zo zie
dan doen we het nog niet zo slecht in
de autosport".

Voorlopige kalender circuit Zandvoort 1985
za. 23 maart
zo. 7 april
ma. 8 april
zo. 21 april
za. 27 april
di. 30 april

zo. 5 mei
do. 16 mei
zo. 19 mei
zo. 26 mei
ma. 27 mei

zo. 2 juni
za. 8 juni
zo. 16 juni
za. 22 juni
za. 22 juni
zo. 23 juni
zo. 30 juni
zo. 14 juli
zo. 21 juli

vr. 26 juli
za. 27 juli
zo. 28 juli
zo. 11 augustus
zo. 18 augustus

zo. 25 augustus
zo. 8 september
zo. 15 september
zo. 22 september
do. 26 december

Licentiedag KNAF
Crazy Races
Paasraces
Motorraces
Clubraces
Standaard
sprintwedstrijden 1/8 mijl
Motorraces
World Record Day
Historische races
Crazy Races
Pinksterraces
(o.a. 40 rnd PTW)
Motorraces
Clubraces
10-Sportendag
Truckstar Powerfestival
Crazy Races
Truckstar Powerfestival
Racefestival
Dragster Races
Motor-autoraces
(o.a. Sports 2000 40 rnd)
F l Bandentest
F l bandentest
Braderie
ADAC Noordzee Cup
Motor-autoraces
(o.a. toyota en Metro)
Grand Prix van Nederland
Zandfestival
Racefestival
Motorraces
Crazy Races

29-30 december 1984
HUISARTSENPRAKTIJK NIEUW
NOORD: 22-23 december arts: Bart

WEEKEND: 29-30 dec. 1984
HERVORMDE KERK, Kerkplein:
GEREFORMEERDE KERK,
Julianaweg 15:
Zondag 10.00 uur: dr. M.E. Brinkman.
Thema: „Mensen zoeken God". Kin-
dernevendienst en crèche.
NEDERLANDSE
PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15
ROOMS-KATHOLIEKE KERK,
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:
KERK VAN DE NAZARENER,
Zijlweg 218 te Haarlem.
Zondag 10.30 uur: morgendienst ds.
J. Overduin.
Maandag 19.00 uur: oudejaarsdienst
ds. J. Overduin.
Dinsdag 10.30 uur: Nieuwjaarsbe-
groetingsdienst ds. J. Overduin.
Woensdag 20.00 uur: celgroepen.
NED. CHRISTELIJKE GEMEEN-
SCHAPSBOND
ledere veertien dagen samenkomst
in huize Pniël, Zuiderstraat 3.
Maandas om 15.00 uur, tel.: 14878.
JEHOVA'S GETUIGEN
Gem. Elswoud, zondag 9.30-11.30
uur: Smedestraat 37, Haarlem
Dinsdag 19.30-21.25 uur: idem.
Inlichtingen R. van Rongen, Van
Raephorststraat 36 te Haarlem, tel.
023-244553.

van Bergen, tel. 19507, 31 dec.-l jan.
arts: Adé Scipio Blüme, tel. 19507.
HUISARTSENPRAKTIJK Bouman
en Mol, arts: G.J.J. Mol, tel. 15600 en
15091, 31 dec.-l jan. arts: G.J.J. Mol,
tel. 15600 en 15091.
Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen Anderson, tel. 12058,
Drenth, tel. 13355, Flieringa, tel.
12181, Zwerver, tel. 12499.

TANDARTS: men belle hiervoor de
eigen tandarts.
APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, A.
van Kempen, tel. 13073,31 dec.-l jan.
Zandvoortse Apotheek, tel. 13073.
WIJKVERPLEGING: voor informa-
tie over dienstdoende wijkverpleeg-
kundige: 023-313233.
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand-
voort, tel. 02507-14437, b.g.g. 023-
313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, Zandvoort, tel. 15847.
POLITIE: telefoon 13043.
BRANDWEER: telefoon 12000.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191.
TAXI: telefoon 12600.
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat
l, telefoon 13459 b.g.g. 023-320899 of
320464. Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond
van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens
afspraak. Voor deze hulpverlening,
beschikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt, dat er voor de aan-
vrager geen kosten aan verbonden
zijn.
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tel.
17373. Op alle werkdagen van 10.30
tot 12.30 uur. Schriftelijk: postbus
100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30
tot 18.30 uur.
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Champagne Raymond
de Belval
demi sec/brut
fles 0,75 liter

®Vleeskroketten
diepvries
pak 4x70 gram
®Bitterballen
diepvries pak 18 stuks 198

®Huzarensalade OQR
bak l kilo O?°

Johma Zalm-
schoteltje
bak 650 gram

Slagersleverworst -.en
stegeman 250 gram 19
Slagersachterham -• qn
zonnenberg 100 gram 1.

Goudse Belegen
®Kaas
vacuum l kilo

Geldig vanaf 28 december
Voor uw appelbollen of appelflappen:
Goudreinetten2kiio 198

Tomaten 500 gram 198

Sla 2 kroppen 159

Komkommer per stuk 149

Spaanse Sinaasappelen
'navelina's'netca. 2 kilo 3?8

Bloemkool per stuk 2?8

Knoflook streng ca. 500 gram 2?8

U verwelkomt 1985
natuurlijk met een
knal. Van echte
champagne. Dan
viert u het nieuwe
jaar tot in de kleine
uurtjes. Met een
hapje en een drank-
je. Ook allemaal
tegen lage prijzen
gehaald bij Spar.
Waardoor u 1985
heel voordelig bent
begonnen!

En nu Spar ook in 1985 kwaliteit laag prijst, blijf je er toch alles kopen!

r̂ ^^^^^™

De LËJr zal zich ook in 1985 weer ervoor inspannen dat
elke vorm van discriminatie en medewerking aan
discriminatie, zowel door overheid als medeburgers, wordt
uitgesloten en door de wet verboden.

afdeling Zandvoort-Bentveld wenst u een
voorspoedig en gelukkig 1985.

V.A.G,

AUTO STRIJDER BV

Burg. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565.

Wij wensen al onze cliënten een goed rijdend 1985.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'
llHri

DE WIT VERHUIZINGEN

FERKB4DE
VttHUERS

A. J. v. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 -1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

jan koster
bouw- en aannemingsbedrijf

voor uw verbouw-, nieuwbouw-, metsel-,
voeg- en onderhoudswerk

zeestraat 40/2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

wenst cliënten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar.

TE HUUR:
gemeubileerde

KAMER
Tel. 160 33

na 19.00 uur 151 82

Sigaren - Sigaretten
en geschenken in:

SOUVENIRSHOP
Jacqueline

Haltestr. 22 - Zandvoort
tel. 43 13

LOTTO/TOTO-ADRES
Tevens verkoop van

kranten en tijdschriften
w.o.

HET PAROOLen,
ZANDV. NIEUWSBLAD

DROGISTERIJ
Ton Goossens

+ verkoopvan
kranten en

tijdschriften, w. o.
HETPAROOL+

Zandv. Nieuwsblad
Winkelcentrum Noord

Pasteurstraat 2
2041 VA Zandvoort

Tel. 1 23 05

ƒ 5.00
PANNEKOEKEN

eten zoveel u wilt,
dus:

ONBEPERKT
SNACKBAR

Boulevard
Barnaart
8-10-20

ZANDVOORT
Tel. 02507-14301

HONDENKAPSALON

RENEE
een begrip voor

Zandvoort.
Voor uw rashond,
bastaard en kat.
Gespecialiseerd in

poedels en terriërs.
v. Ostadestraat26 •
Tel. 02507-156 26

Onze ervaring staat garant
voor vakkundigheid.

Verenigingsgebouw De Krocht
voor

BRUILOFTEN - FEESTAVONDEN -
RECEPTIES - FILMVOORSTELLINGEN -

DANSAVONDEN - KOFFIETAFELS
enz.

Inlichtingen:

J. Smit - Tel. 02507- 1 88 12 / 1 57 05

OLIEBOLLEN
en

bij: APPELFLAPPEN
R. v. d. WERFF
Tolweg 6-Tel. 1 5001

5 R E G E L S G R AT l St > K t U t L S 4B ^|UKAII^

-/MICRO
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

KAMER gezocht voor 3
e vent. 6 mnd. voor ver-
pleegster, tel. 03462-
61337.

KAMER te huur De Witte
Zwaan, tel. 12164 of
13713.

Een fiets kopen of verkopen7 Bankstel of ander
huisraad te koop7 Kortom allis wal u m de particuliere
sector kwijt wilt.

Ook voor huishoudelijk per.oneel.

Gebruik bij het invullen van iw tekst de coupon, en
voor ledere letter, punt, kommaof cijfer een vakje. Laat
tussen ieder woord, punt of komna een vakje vrij. Schrijf
per regel hele woorden of lettercepen. Zoals het
voorbeeld aangeeft.
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MET EEN MAXIMUM VAN 5 REGELS EN TOT EEN
MAXIMALE VRAAGPRIJS VAN F 300,- KUNT U GRATIS
ADVERTEREN MET EEN MICRO. GRATIS MICRO'S
KUNNEN NIET TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN.

BRIEVEN ONDER NUMMER F4,50 EXTRA.
CONTANT TE VOLDOEN BIJ EEN VAN ONZE
KANTOREN.

ZONNESTUDIO ELLY
VAN STRAATEN zonne-
bank (snelbruinlampen) 20
min. 7.50, gezichtskanon
20 min 7.50, abonnement
10 keer 65.-, crèmes en
koffie nog steeds gratis.
Voor info. en afspraak tel.
02507-18097. Ook
's avonds geopend.

Voor voordelig SCHILDER-
WIT- en behangwerk DE
BOET, tel. 02507-15655,
voor vrijblijvende prijsop-
gave.

Zardvoorts Nieuwsblad

De tekst van uw gratis MICRO moet uitdijk dirsdag om
13.30 uur in ons bezit zijn voor plaatsing i dezefde week
op donderdag.

Naam

Adres

Telefoon .

Postcode Plaats ...

Coupon uitknippen en opsturen (frankerpn als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam

of afgeven bij:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

* Heeft u zin om te zingen?
,,ZAMOR" kan nog nieuwe
leden gebruiken. Wij rep.
iedere woensdagavond van
20.00 tot 32.30 uur in ho-
tel Keur in de Zeestraat.
Komt u gerust eens kijken
of meedoen.

* DUIKTEAM ZAND-
VOORT start snorkel- en
duikeropleiding. Bel voor
inl. 02507-17237.

* HANDWERKEN op post-
zegels laat Heiny den Duyn
u graag zien op de ZPC-
avond 28 december. Ge-
meenschapshuis.

Te koop div. GAS en GE-
VELKACHELS v.a. 100.-,
en open haard gasblok, tel.
na 18 00 uur 14651.

ALMONDEHOEVE - An-
tiekboerderij. Duizenden
brood-, glaskasten, eethoo-
ken enz zonder tierelantij-
nen. Eiken, blankgrenen,
Spaans, veel klein antiek
Almondeweg 2, Oegst-
geest. Tel. tijden, óók
weekend 10-22 uur. Koop-
avond. Tel. 071-172757.
Gratis toez. fotodoc.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat20 -Tel. 02507 -1 43 65

SUCCESVOLLE KLEINE ADVERTÉN-
riES VOOR DE ZAKENMAN EN PARTI-
CULIER
Mioro-advertentles worden gezet over 1 of 2 kolommen
breedte In diverse lettergrootten.

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de pagina
„MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende edities
Badhoevese/Slotense Courant en Zwanenburgse/Halfwegse
Courant ƒ 0.47 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad ƒ 0.43 per millimeter.
Sluittijd: dinsdag 17.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02977-28411 of 02968-
2673 of afgeven of zenden aan:
• Weekmedia Aalsmeer, Dorpsstraat 8, Postbus 264, 1430
AG Aalsmeer.
• Badhoevese/Slotense Courant, Pa Verkuyllaan 8,1171 EE
Badhoevedorp.

• Plaatsing Is ook mogelijk In de volgende combinatie:
• Combinatie 0 + Weekblad Ouder-Amstel, Amstelveens
Weekblad, Uithoprnse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeer-
der Courant, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De
Nieuwe Bijlmer/Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het
Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, Nieuwsblad
Oost-Waterland, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Wees-
per, Mulder Post en Almere Post.
ƒ4.80 per millimeter.
Sluittijd: vrijdag 16.00 uur.

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie-
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren
verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nummer wordt ƒ 4.50 in rekening ge-
bracht.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten het
verspreidingsgebied één krant verstuurd, hiervoor wordt
ƒ 1.00 in rekening gebracht.

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie com. Z, telefonisch
opgeven: tel. 020-562.3004, 020-562.3005 of 020-562.2964
(deze nummers zijn niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122,
1000 AC Amsterdam.

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing in
dezelfde week. Voor betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Onze jaartelling
TEGENWOORDIG is de Christelijke tijdrekening over een zeer groot
deel van de wereld verbreid. Bijna overal rekent men met jaren vóór of
na de geboorte van Christus. Op oude gebouwen kan men vaak een
jaaraanduiding vinden in het Latijn, "Anno Domini 1607" bijvoorbeeld.
Deze uitdrukking, "in het jaar onzes Heren", geeft aan, dat men
meende dat op dat moment Christus 1607 jaar oud was. Hij is immers ±
30 gestorven en op de derde dag weer opgestaan uit de dood.
De Joden houden zich nog steeds bij hun eigen tijdrekening: zij gaan uit
van de Schepping van de Wereld in het jaar 3761 v.Chr., de Mohamme-
danen beginnen in het jaar, dat de profeet Mohammed uitweek naar de
stad Medina (16 juli 622 n.Chr.}.

OORSPRONG CHRISTELIJKE TIJDREKEING UIT 6e EEUW

DE oude Grieken gebruikten geen
jaren, maar perioden van vier jaar als
uitgangspunt voor hun tijdrekening.
,Zij beginnen in het jaar, waarin voor
het eerst Olympische Spelen werden
gehouden. Dat was in 776 v.Chr. De
Spelen werden om de vier jaar gehou-
den, de eerste Olympiade eindigde
dus in 772 v.Chr.
Vanzelfsprekend heeft het geruime
tijd geduurd vóór het Christendom zo
invloedrijk was geworden, dat de ge-
boorte van de stichter een nieuwe
aera inluidde. Een aera is een tijdperk,
dat gerekend wordt vanaf een bepaal-
de, opmerkelijke gebeurtenis. De be-
rekening vanaf de geboorte van Jezus
»-ard verspreid in het Frankische Rijk
van Karel de Grote (die in 800 n.Chr.
keizer werd) en raakte vanaf de tiende
eeuw ook in het christelijke oosten in
gebruik.
In de tijd van Christus' geboorte werd
de wereld rondom de Middellandse
Zee beheerst vanuit Rome. De Ro-
meinen rekenden de tijd vanaf de
Stichting van hun stad. Die zou plaats
gevonden hebben op 21 april van het
jaar 753 v.Chr. Meestal gaven de Ro-
meinen het jaar echter aan met de
naam van de regerende consuls. Vol-
gens de overlevering werd de tiran-
nieke koning Tarquinius de Trotse in
510 v.Chr. verjaagd, waarna Brutus
en Collatinus de macht van de vorst
gezamenlijk voortzetten. Zij deden dat
echter slechts voor één jaar, na hen
werden twee andere mannen tot "pre-
sident" gekozen. Gelukkig is de lijst
van Consuls bewaard gebleven, zodat
wij nog na kunnen gaan, dat het Con-
sulaat van L. Domitius en Ap. Clau-
dius viel in 54 v.Chr., om maar een
voorbeeld te noemen.
Ook na de val van de Romeinse Repu-
bliek bleef het ambt van consul be-
langrijk. Het was het hoogst wat een
gewoon mens, na de keizer, kon be-
reiken. Het bleef een grote eer om
consul te zijn, al had in feite de keizer
het voor het zeggen. Bij Middeleeuw-
se kroniekschrijvers bleef de telling
vanaf de stichting van Rome nog
lange tijd in gebruik, lang na het einde
van het Imperium Romanum. Over
het einde van het Romeinse Rijk be-
staan verschillende opvattingen. Men
zou kunnen stellen, dat met de eerste

\
;\ =.•

keizer die zich tot het Christendom
bekeerde, Constantijn de Grote (274 -
337 n.Chr.), een nieuw tijdperk be-
gon. Of dat men het einde van het Rijk
in 364 moet stellen, toen Valentinia-
nus en Valens het verdeelden in een
westelijk en een oostelijk deel. In het
westen was in 476 de laatste keizer,
Romulus Augustulus, afgezet door
een Germaanse aanvoerder, een zeke-
re Odoacer. Ook dit jaartal wordt wel
beschouwd als het laatste van het
Imperium. Ook de tijdrekening met
behulp van de namen van de consuls
bleef lange tijd doorgaan. Het ambt
stelde niets meer voor, behalve dan de
eer. Het was zelfs zo, dat sommige
keizers niet één paar consuls per jaar
aanwezen, maar een aantal. Zo kón-
den dus twee mannen een paar
maanden erg eervol zijn, en in dat-
zelfde jaar nog een paar keer twee
mannen. Keizers probeerden op die
manier op goede voet te blijven met
belangrijke onderdanen. Op de duur
werden er echter in het geheel geen
consuls meer aangewezen, ook het
noemen van jaren naar deze functio-
narissen werd toen onmogelijk. In het
westen werd tot in de vroege Middel-
eeuwen het jaar aangegeven met een
getal "post consulatum" (= na het
consulaat). Men rekende vanaf het
jaar 535, in het oosten van af 542.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE
KOMT AAN HUIS

Ook 's avonds.

Tel. 02507 -196 32

PASFOTO'S
Klaar terwijl u

wacht

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraatl
Zandvoort

Te huur
2 gestoft,
kamers
mei eigen keuken,
douche en toilet
Huur ƒ 700 -p. mnd. mkl

Tel. 17638.

H. Zantvoort
Henry
Ronny
Martin

wensen hierbij al hun klanten een
voorspoedig 1985

IJZERHANDEL
H. ZANTVOORT
Swaluèstr. 7, Zandvoort.

TAPIJT
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort - Tel. 1 51 86
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Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

VAN DENSEIM en Zn.
CENTRALE VERWARMING

Kantoor:
Prinsesseweg 54 - 2042 NH Zandvoort - Tel. 02507.429 72/16540

Een voorspoedig nieuwjaar

haltestraat 56a
2042 LP zandvoort

tel. 02507-182 56

--1
wenst u allen S:

een gezond en t
gezel lig 1985 j'

}^„„^^^^^^^^M^^^^1,

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV
Wilhelminaweg 20 - Tel. 12630

2042 NP Zandvoort

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig 1985

.<>'''.',

SCHILDERS-EN
AFWERKINGSBEDRIJF

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a, Zandvoort,

telefoon 15186

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1985

H. L. C. LANSDORP
JUWELIER-HORLOGER

Kerkstraat 33, telefoon 12359

wenst geachte clientèle en vrienden
een voorspoedig en gelukkig 1985

Glazeru.dsserij - Schoonmaakbedrijf

SNOEKS
Keesomstraat181

16255

wenst al zijn klanten
een voorspoedig nieuwjaar

Bakkerij E. PAAP
en medewerkers

wensen een ieder
een gezond en voorspoedig 1985

Potgieterstraat 24

SCHOENSERVICE

J. PORTEGIES
Kerkstraat 32

wenst clientèle een voorspoedig
en een goed gezond 1985

KEURSLAGERIJ

W. KONING
Schoolstraat 3, telefoon 12939

wenst geachte clientèle,
vrienden en bekenden een

voorspoedig 1985

voorspoedig

3 SUISSES
• ZANDVOORT corn. slegersstraat 2c

breiboetiek
wenst alle klanten een voorspoedig 1985

_ Jome'twee-en
J^5^£^Kl viervoetige

^*$r^S^Jr®?q®'
j ook een

^f^ goed 1985

Hondenkapsalon Renée
v. Ostadestraat26 -Tel. 1 56 26

Hartelijk dank voor het vertrouwen in het afgelo-
1 pen jaar.
Niet alles was volmaakt maar we deden ons Js

1 öesf.
Hef volgend jaar hopen we elkaar weer te ont-
moeten en het dan nóg beter te doen.

Horlogerie C. WAANING

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

wenst u een gezegend 1985

KEESMAN'S
SCHILDERSBEDRIJF

Jan Steenstraat 1

wenst geachte cf/ëntè/e,
vrienden en bekenden
een voorspoedig 1985

Zaalvoetbalvereniging

S.C. HONGKONG
wenst al haar supporters
een voorspoedig 1985

17373 -17373 -17373 -17373

Wij, vrijwillige hulpverleners
wensen u een probleemloos jaar

maar gaat er iets mis
bel ons dan maar

Telefoonnummer: 17373
Maandag t/m vrijdag
van 10.30-12.30 uur.

Stichting centrum voor vrijwillige hulpverlening
Zandvoort

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1a, 2042 NW Zandvoort, tel. 17093

wenst alle cliënten
en bekenden

een voorspoedig 1985

De
gezie
eind
de ui
derd
persi
=en i
lesk

enr
vuill
brac
wel
een i
Pub)

Han

De
oog v
VAM
met h
verdi
meer

Er

BakkeHJ

J.v.d.WERFF
inde

Jan Steenstraat

m Nieuw-Noord en op het Gasthuisplein

wensr u allen niet elkaar
het beste voor het nieuwe jaar.

LÊB 5f EE'BMAN
«suew

Haltestraat '5 - Zandvoort
Tel. 0?P7-15986

wen&u allen
een voorspoedig 1985

Uwtopslager

VREEBURG & ZN.

Haltestraat 54, Zandvoort

wenst u allen een gezond en
gelukkig 1985

Alle
medewerkers
/sters van

Zandvoorts
Nieuwsblad en
Tobber
wensen u allen
veel leesplezier in
1985.

WjwensenU
, -een
corfoitabei
gasjaar

SMEDERIJ

GANSNER & CO.
Brederodestraat 60 - Tel. 1 50 68 • 1 36 12

M .</:/

Ê?
ïen vllyk nieuwjaar
j -voroude
m nauwe klanten

u tffge wenst door

DffKaashoek
haltestraal 38
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'reduld gemeente uitgeput
'ZANDVOORT - Na een aan-
al ongevallen bij het lossen van
r AM-wagons (wagons van de NS
•eladen met huisvuil) in Wijster
n augustus 1983 en mei en juli
)84, waarbij in totaal veertien
agons van het stortviaduct zijn
estort en waarbij één dodelijk
ngeval viel te betreuren, heeft
e VAM de gemeente verzocht de
uilpersinstallatie tijdelijk tot l
ktober 1984 buiten bedrijf te
tellen.
Deze vuilpersinstallatie werd
juni 1982 in Zandvoort in ge-

ruik genomen. Het losse huis-
uil wordt hierin samengeperst,
n heeft tot resultaat dat er meer
on vuil per wagon kan worden
vervoerd. Meer huisvuil in één
vagon betekent automatisch
ninder wagons, dus minder geld
lan de Nederlandse Spoorwegen.

De gemeenteraad heeft zich,
gezien dit financiële voordeel,
eind 1981 akkoord verklaard met

"de uitgave van ongeveer twehon-
derdduizend gulden om deze
persinstallatie aan te schaffen,
=en aanschaf waarbij de VAM als
deskundige heeft geadviseerd.

. .;, aanschaf van de installatie
.CL wel v ordeliger, maar voor-
71ii het L.^rking kon worden
— ,teld, moesten diverse veran-

éringen aan het Zandvoortse
vuillaadstation worden aange-
bracht, zodat de totaalkosten
wel twee ton bedragen", deelt
een woordvoerder van de Dienst
Publieke Werken mee.

Handen vol geld

De gemeenteraad had een open
oog voor de moeilijkheden waarin de
VAM zich bevond en ging akkoord
met het voorstel tot l oktober 1984 de
verdichtings of persinstallatie niet
meer te gebruiken.

Er werd door de VAM een onder-

Niet werken van
vuilpersinstallatie
kost gemeente
duizenden p/maand
zoek ingesteld, en een overleg werd
gestart wat te doen in de toekomst.

Wel werd door de VAM toegezegd
dat de meerkosten verbonden aan
het niet samenpersen van het vuil
voor rekening van de VAM zou ko-
men. Uit een interne controle bij de
VAM is namelijk gebleken dat de bij
de ongevallen betrokken wagons af-
komstig waren uit de gemeenten Hil-
versum, Zandvoort en Den Helder,
omdat deze een verdichtingsinstalla-
tie gebruikten. Inmiddels is uit het
onderzoek van de VAM gebleken dat
het niet de wagons afkomstig uit
Zandvoort betrof. Werden de meer-
kosten aan de NS eerst door de VAM
aan Zandvoort betaald, inmiddels is
door de directeur van de VAM ge-
steld dat vanaf l oktober 1984 de ex-
tra kosten van de gemeenten niet
langer door de VAM zullen worden
vergoed.

Belofte wethouder

Tijdens de begrotingsvergadenng
werden door Peter Ingwersen (CDA)
vragen gesteld aan de wethouder
„Hoe het nu verder moest met die
aangeschafte verdichtingsinstalla-
tie". Het feit dat de VAM de extra
kosten niet meer wilde vergoeden,
was de christendemocraat een doorn

m het oog, ook al omdat deze volgens
hem juridisch gezien „geen poot heb-
ben om op te staan".

Door hem werd aangedrongen op
het nemen van stappen. „Uit het on-
derzoek is gebleken dat Zandvoort
geen blaam treft. Het is een mooie
manier van doen, wij schaffen een m-
stallatie aan op advies van de VAM
en nu wordt ons verboden die te ge-
bruiken. De fout is m Wijster ge-
maakt, daar werden de wagons niet
goed ontkoppeld, waardoor het hele
treinstel kantelde. Dat weet ieder
kind dat ooit met treintjes heeft ge-
speeld", sprak hij verontwaardigd.

Door hem werd de wethouder ge-
vraagd een brief aan de VAM te
schrijven waarin zou moeten worden
gezegd dat men de VAM aansprake-
lijk stelt voor het verlies sinds l okto-
ber dat de gemeente Zandvoort lijdt.
„Wij hebben ons aan de afspraak ge-
houden, wanneer men van de zijde
van de VAM het overleg regelmatig
uitstelt, dan zijn wij daarvoor niet
verantwoordelijk", is de argumenta-
tie van Ingwersen.

Nog niet verzonden

In de raadsvergadering van 18 de-
cember informeerde hij belangstel-
lend bij de wethouder „of er al een
reactie op zijn brief was gekomen".
Toen bleek dat de wethouder nog

geen stappen had ondernomen, om-
dat door de VAM gevraagd is tot l
januari 1985 de vuilpersinstallatie
niet te gebruiken. Het overleg wordt
op 15 januari voortgezet.

Volgens Ingwersen zal wethouder
Attema nu m zijn briefstellen dat de
VAM nog veertien dagen, na 15 ja-
nuan 1985, de tijd zal krijgen tot een
eindoordeel te komen. Met ingang
van l februari zal Zandvoort de ver-
dichtingsinstallatie weer in gebruik
gaan stellen.

Tegenmaatregelen

Ingwersen zegt dat de VAM weinig
tegenmaatregelen kan nemen. „Ze
kunnen hoogstens besluiten de wa-
gons uit Zandvoort niet te lossen,
maar dan spannen wij een kort ge-
dmg tegen hen aan. De tweede moge-
lijkheid is dat de VAM ons een proces
aandoet, maar ik zie niet in dat zij
dat zouden winnen, daar staan ze
mijns inziens te zwak voor. Ik vind
gewoon dat er een einde moet komen
aan deze kwestie, de VAM besluit
maar, maar zo is het niet", is zijn ver-
ontwaardigde reactie

In het Gewest Kennemerland
wordt de strijd om het gebruik van de
verdichtingsinstallatie met aandacht
gevolgd. Men had juist besloten op
het vuillaadstation m de Waarderpol-
der waar alle gemeenten uit Zuidken-
nemerland, (behalve Zandvoort) hun
vuilmsauto's lossen, een verdich-
tingsinstallatie aan te schaffen m
verband met de baten, doch aanschaf
hiervan wordt momenteel herzien in
afwachting van de onderhandehn-
gen.

„Zandvoort heeft een gunstige po-
sitie, wij verwerken ons vuil zelf en
laden de wagons, die vertrekken naar
de Waarderpolder waar ze worden
aangehaakt aan de wagons van het
gewest. Natuurlijk betalen wij voor
deze service minder dan de andere
gewestgemeenten aan het geweste-
lijk vuillaadstation betalen, maar dat
is ook logisch", aldus Ingwersen.
„Zandvoort heeft in het verleden uit-
stekend gebruik gemaakt van de goe-
de spoorwegverbinding die wij bezit-
ten, wij hebben er op advies van de
VAM veel geld m geïnvesteerd, en
dat behoort dan ook correct behan-
deld te worden.

intersport staat in
deze tijd in het middelpunt
van de belangstelling, win-
tersport betekent skiën,
langs steile hellingen naar
beneden suizen, maar ook
voor velen langlaufen, - en
soms ook gewoon wandelin-
gen maken in de sneeuw die
wij in Nederland, zeker in de
maand december, meestal
ontberen.

Gehandicapt én winter-
sport, lijkt een wensdroom,
lijkt immers niet te realise-
ren, en toch? Het kan.

Door de fysiotherapeut
Gerard Groot uit Zeist werd
vijfjaar geleden een winter-
sportreis georganiseerd voor
minder-validen. Gehandi-

• •

capten die een ledemaat
moeten missen, en toch met
grote vaardigheid de ski-
sport beoefenen.

Er zijn veel, heel veel min-
der-validen die misschien
niet bekend zijn met het feit
dat een skivakantie zeer wel
mogelijk is, ook als men dopr
een verkeersongeluk, of an-
derszins gehandicapt is.

Martijn Wijsman uit Zand-
voort is sinds enkele jaren
gehandicapt, hij is elf jaar,
en mist na een operatie een
been. Toch leerde Martijn
skiën, vorig jaar. Nu elf
maanden later vertelt hij er-
over, nog met rode wangen
en een enthousiasme eigen
aan de leeftijd van een elfja-
rige.

Martijn Wijsman

naar Hinterglemm te gaan. Mijn va-
der en moeder waren vroeger al eens
naar de wintersport geweest en toen
was mijn broer ook mee, maar toen
werd ik ziek, en toen kwam er niets
meer van.

Mama heeft er van gehoord, van
wie weet ik niet precies meer, maar
dat je best met één been kon leren
skiën. Ze heeft het mij pas verteld
toen ze alle adressen wist. Wij moes-
ten bijvoorbeeld helemaal naar een
speciale zaak in Nijmegen voor aan-
gepaste stastokken.

Ik heb skistokken met kleine
schoentjes eraan voor het evenwicht,
kijk maar op de foto daar kun je dat
goed zien. Nou is schoentjes eigenlijk
niet het goede woord, want het lijken
kleine ski'tjes, zie je wel.

Het is nou de vijfde keer dat me-
neer De Vries'zo'n reis organifeeei't en
er waren toen mensen bij die al voor
de vierde keer meegingen, dus die
konden al goed skiën, ik was pas vooi
het eerst, dus ik moest het nog héle-
maal leren, maar het ging best goed,
hé mam? (Zijn moeder knikt bevesti-
gend).

Weet je, er waren twee mensen bij
die hadden ook een uitnodiging ont-
vangen om mee te doen met de win-
terspelen voor gehandicapten die
dus in januari werden gehouden, die
zijn dus beregoed.

Weet je, Hans, onze skileraar, had
ook maar één been, en als je dan zag
hoe goed hij het kon, nou dan wil je
wel net zo goed kunnen skiën.

We gingen er met een bus naar toe,
en dat duurde wel lang, we hebben
eerst heel lang moeten wachten toen
kwam die bus pas. Van de reis weet ik
niet zoveel meer, mam ging mee, dat
heette mijn begeleidster, mooi hè.

In het begin was het wel moeilijk,
net of je viel of zo, je moest natuurlijk
wel uitkijken. Later ging het veel ge-
makkelijker. Toen ik voor het eerst
naar beneden ging durfde ik bijna
niet naar beneden te kijken, maar la-
ter wel hoor.

Toen ik de eerste keer mijn skistok
verloren was, mocht ik bij Hans op
zijn rug naar beneden, gaaf hoor,
maar de tweede keer niet meer. Hij
zei: „Probeer hem zelf maar te pak-
ken", nou was die stok toen niet
zover weggegleden dus ik kon het net
halen.

Er waren wel mensen met spier-
pijn. maar ik niet. Ik was wel naar
speciale training voor gehandicapten
naar de wintersport geweest, dat is in
Amsterdam, maar ik doe veel aan
sport natuurlijk, dus had ik geen
spierpijn, gelukkig met.

De vierde dag, dat was spannend,
zijn wij allemaal in donker met fak-
kels naar beneden geskied, een heel
grote groep was dat, wel met zijn zes-
tigen waren wij. Er wordt dan in, hoe
heet het ook weer mam? O ja, Hin-
terglemm, dat is in Oostenrijk, een
speciale week gehouden voor gehan-
dicapten. Er was een groep Duitsers,
Italianen en Fransen geloof ik, maar
dat weet ik niet zeker. ' 'J

En verder, nou wij zaten gewoon m
een pension, gezellig met zijn allen,
iedereen moest wel een begeleider
meenemen. Wij hopen dat ik dit jaar
nog kan, ik zou het wel fijn vinden.
dan gaat mijn broer mee als begelei-
der, Kees-Jan zou dat best leuk vin-
den, maar even afwachten maar.
want het kost natuurlijk wel veel
geld.'(Dit laatste klinkt'wat zoi-ge-
lijk). Maar als het zou kunnen, nou ik
weet niks'fijners te bedenkert1'-;

M. Aten

Vol goede
moed op
karwei

ZANDVOORT - Voor negen
uur 's morgens trokken zij al aan
de bel bij de opgegeven adressen
in Zandvoort. Jonge MTS'ers die
de karweitjes kwamen opknap-
pen bij oudere en rnindervalide
Zandvoorters die gereageerd
hadden op het artikel in Zand-
voorts Nieuwsblad van donder-
dag 13 december.

Onder de kop: „Jonge vaklie-
den komen karweitjes voor oude-
ren kosteloos opknappen", werd
melding gemaakt van de jaarlijk-
se aktie van de IJmond MTS om
een paar dagen voor kerstfeest
de helpende hand te bieden waar
nodig om kleine ongemakken in
het huis te verhelpen, bij deze be-
volkingsgroepen.

Ze waren gekomen met een auto
vol materiaal, gereedschap, werklust,
en bovenal ,,zm". Want dat ze er zin
in hadden bleek overduidelijk uit de
reacties, van onder andere Rob War-

merdam en Charles Pennarts uit
Haarlem, twee derdejaars studenten
bouwkunde van deze MTS.

Hun adres was de familie Molenaar
uit de Da Costastraat en ze werden
grandioos ontvangen met koffie met
gebak en getrakteerd op verhalen
van de heer Molenaar over het Zand-
voort van zijn grootvader Tiots
toonde hij de studenten de beeldles,
van De Puur en zijn vrouw, want ver-
halen vertellen en vis verkopen dat
ging Molenaar wel goed al, maar de
hamer en zaag kundig hanteren en
drie deuren die met meer goed slui-
ten te repareren, dat was een klus die
hij niet zag zitten. ,,Ieder zijn vak. ik
heb het wel geprobeerd, maar mens
wat een ellende, daar moest echt pen

HULPAKTIE
AAN OUDEREN
EN MINDER-
VALIDEN

vakman bijkomen. Ik vind dit een ge-
weldige aktie van de IJmond MTS,
echt waar hartstikke goed", meldt hi]
blijmoedig op vrijdagmorgen

De studenten zelf vertellen dat er
uit Zandvoort toch heel wat aanvra-
gen werden ontvangen Deze op-
drachten werden door de coordine-
rend leraar verdeeld onder de diverse

Deze week geen Stinfzand.
Tobber is oververmoeid ver-
trokken naar warmere stre-
ken. Volgende week is hij
weer terug.

Deze laatste krant is dus
klaar, prettig uiteinde en een
goed begm, lot volgende
week.

afdelingen „Een bouwkundige is ei
niet om elektnciteitsmoeihjkheden
te verhelpen We mochten kiezen wel-
ke karweitje we wilden opknappen
Wij kozen de deuren van de familie
Molenaar, en wij hebben het goed ge-
trolfen". vertelt Rob Warmerdam
glunderend achter zi]n koffie met lek-
kers.

Na de koffie togen ze aan het werk
om de lastige deuren weer sluitend te
maken ,Dat moet lukken", melden
ze vol zelfvertrouwen, en dat het is
gelukt kon een tevreden heer Mole-
naar na afloop melden, die nu al het
telefoonnummer van de IJmond
MTS voor het volgend jaar heeft ge-
noteerd. want je kunt nooit weten.

De studenten bouwkunde brengen de theorie in praktijk in Zandvoort (Foto Berlott).

Tafel van
Verdienste
wordt 5 januari
uitgereikt

ZANDVOORT - Op zaterdag 5 ja-
nuari houdt de Sociëteit Duysterg-
hast een nieuwjaarsreceptie van
21.00 tot 22.00 uur in het gebouw van
de sociëteit aan het Gasthuisplein.
Omstreeks 22.30 uur vindt op deze
avond de jaarlijkse uitreiking van de
„Tafel van Verdienste" plaats. Deze

onderscheiding wordt sinds 1970 uit-
gereikt aan personen of instellingen,
die zich bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de gemeente
Zandvoort. Eerder werd door Socie-
teit Duysterghast de Tafel van Ver-
dienste uitgereikt aan: 1970 de heer
Nico Bouwes, 1971 Stichting Rekrea-
de, 1972 Strandreddingsbrigade, 1973
zuster Bokma, 1974 Politie Zand-
voort. 1976 Roy Schuiten, 1977 burge-
meester Nawijn, 1978 Brandweer-
korps Zaadvoort, 1979 Ge Loogman,
1980 Bep Roozen, 1981 zuster De
Beer, 1982 Wim de Buyzer, 1983 Kon.
Noord- en Ziiidhollanclse Reddings-
maatschappij en 1984, Nederlandse
Rode Kruis, afdeling Zandvoort.

Aanvullende informatie:
Inlichtingen over deze \vin-

tersportvakanlie voor gehandi-
capten, duidelijk bestemd voor
mensen die een ledemaat mis-
sen, en niet voor rolstoclgebrui-
kers, worden verstrekt door:
Gerard Groot,
Alpacalaan B,
3707 SM Zeist. (Tel.: 03404-
14932).

Voor visueel gehandicapten
bestaat er ook de mogelijkheid
deel te nemen aan een winter-
sportvakantie, gegevens hicr-
over kan men inwinnen bij:
Mevrouw Bierman,
Populierendreef 197,
2272 RD Voorburg. (Tel.: 070-
876552).

Mevrouw Wijsman werd at-
tent gemaakt op wintersport
voor gehandicapten door de
moeder van Leon Keur. „Zon-
der haar advies had Martijn
nooit de vakantie van zijn leven
gehad", zegt ze.

Dit soort vakanties is spe-
ciaal bestemd voor mensen die
gehandicapt werden door een
verkeersongeval, operaties, etc.
terwijl zich ook spastici onder
de deelnemers bevinden.

De prijzen zijn gelijk aan die
van een gewone skivakantie,
prijzen van liften en lessen zijn
aangepast, de begeleiders ge-
nieten van de kortingen die
worden verleend. De kosten
van deze vakantie, gehouden in
januari 1984, bedroeg inclusief
reis, lessen, pension en lift cir-
ca. ƒ 750.- per persoon.

Meer bewegen voor ouderen

Sport overdag in
Zandvoort van start

ZANDVOORT - Begin januari
1985 zal in Zandvoort het project
„sport overdag" vaste vorm aan-
nemen. Met andere woorden, het
vorig jaar geïntroduceerde idee
om overdag sportzalen en -vel-
den te laten gebruiken door men-
sen die hiervoor tijd hebben, kan
in Zandvoort dan beginnen.

De groep inwoners voor wie de-
ze sport is bestemd, is die van 55
jaar en ouder. Daarom heeft het
project de naam „meer bewegen
voor ouderen meegekregen, en
zal worden gehouden in de Van
Pagéehal.

Op de laatstgehouden vergadering
van de sportraad heeft Ah Effern
sportleidster, bekend van de
gymnastiekvereniging OSS, te ken-
nen gegeven dat zij zich wel voor deze
vorm van gezonde ontspanning be-
schikbaar wilde stellen. Het resultaat
was verrassend, want via de Provm-
ciale Kruisvereniging heeft men nu
subsidie ontvangen om het project te
starten. Ali zal hierbij de medewer-
king en steun ontvangen van Atie
Klijn-Mattern. Atie heeft haar diplo-
ma voor „bewegen met ouderen", en
leidt onder andere zwangerschaps-
gymnastiek etc.

„Na enkele vergaderingen was de
zaak doorgesproken, wij hebben erg
veel medewerking ontvangen van het
gemeentebestuur en kunnen dus in
januari starten met ons project", ver-
telt Ali.

De eerste introduetiemiddag wordt
gehouden op donderdagmiddag 10
januari. De kennismaking heeft het
karakter van een open middag. le-
dere belangstellende is van harte
welkom. Na deze middag begint de
sport serieus op iedere donderdag-
middag. Dankzij de subsidie is het
kostenpeil laag gehouden. Slechts
twee gulden per persoon per middag
van 14.00-16.00 uur. De „open mid-
dag" is uiteraard gratis.

Programma
In de Van Papeenal zullen sporten

en bewegingsspelen worden gehou-
den. Gedacht wordt aan eenzelfde
programma als in de Beijneshal in
Haarlem al vijf jaar wordt gegeven
voor dezelfde leeftijdsgroep, dus van-
af vijfenvijftig jaar.

Ali Effern heeft in Haarlem al veel
ervaring opgedaan, want zij werkt
hiervoor al vijfjaar.

Er zal worden getafeltennist, maar
ook zullen de sporten badminton, jeu
de boules en foamtennis worden
beoefend. Daarbij komen dan de be-
wegingspelen als koersbal, kegelen
en volksdansen niet te vergeten. Bo-
vendien wordt er aan gymnastiek ge-
daan, lijnvolleybal kortom een breed
scala van activiteiten die in omlig-
gende gemeenten veel deelnemers

naar de sporthallen brengt.
Het deelnemen aan de sporten en

spelen geschiedt op vrijwillige basis,
men hoelt niets, maar mag alles. Men
kan doen en deelnemen waaraan
men die middag zin heeft, ook alleen
komen kijken is natuurlijk toege-
staan.

Ah Effern en Atie Klijn zijn bijzon-
der enthousiast ..Ook m Hoofddorp
is men onlangs met deze bewegmgs-
vorm voor ouderen begonnen en de
schikken", zegt Ah Effern. die ervan
overtuigd is dat dit project in Zand-
voort zal aanslaan Sport overdag is
belangrijk en wij verwachten veel
Zandvoorters boven de 55 jaar op on-
ze open middag.

Niet vergeten dus, de open middag
wordt gehouden op donderdag 10 ja-
nuan in de Van Pageehal. Flemings-
traat 9. te bereiken met lijn 81. Van
14.00-16.00 uur, kosteloos, vanaf 10ja-
nuan moet iedere deelnemer ƒ2.-
meenemen.
toeloop is groot In Haarlem komen
zeker zo'n tachtig mensen per week
naar de Beijneshal. dus ik denk dat
in Zandvoort toch ook wel belang-
stelling zal bestaan. Het zou jammer
zijn wanneer er een drempelvrees zou
bestaan, waardoor het project niet
van de grond zou kunnen komen. Wil
heben toch zeker gerekend op zo'n
dertig tot veertig mensen die naar de
Van Pagéehal zullen komen. Prettig
is natuurlijk dat de hal met lijn 81 te
bereiken is. zo kunnen ook mensen
komen die met over eieen vervoer be-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout Verschijnt op donderdag.
Uitgave Weekmedia BV. Hoofdkantoor:
Dorpsstraat 54, Amstelveen, lel 020-
451515, postbus 51. Amstelveen

Redacllt: Dick Piet (chef), Margreet
Ates
Abonnementsprijs: / 9 95 per kwartaal,
I 1825 per hall jaar, ƒ 3 4 5 0 per jaar.
Voor poslabonnomenten gelden andere
larieven.

Kantoor Zindvoort: Gaslhuisplem 12,
Zandvoort. lel 02507-17166. Postbus 26,
2040 AA Zandvoort Openingsuren'
maandag van 1300-1600 uur, dinsdag
van 1000-1300 en 14 00-1600-uur.
woensdag van 09 00-11 00 uur. donder-
dagvan 1000-12 00 en 13 00-17 00 uur,
vrijdag 09 00-12 00 uur

Losse verkoop: deze krant is verkrijg-
baar in Zandvoort bij Jacquelme, Halte-
straat 22, Goedhart. Kerkstraat 40 de
Spar, Celsiusstraal 192. T Goosens.
Pasleurstraal 2 sig mag de Krocht,
Grote Krocht 17 üssenberg, Halte-
straat 9, AKO. Kerkplein 3. kantoor
Weekmedia, Gasthuisplein 12

Krant niet ontvangen? Abonnees die de
krant niet hebben ontvangen kunnen bei-
ten- vrijdags tussen 09 00 on 12 00 uur.

Nieu wj aarsreceptie
ZANDVOORT - Op

woensdag 2 januari wordt
van 17.00 tot 21.00 uur een
nieuwjaarsreceptie gehou-
den in het raadhuis. Burge-
meester en wethouders ho-
pen op deze ontvangst de
burgerij en vertegenwoordi-
gers van het plaatselijk ver-
enigingsleven te ontmoeten.

Uw krant niet
ontvangen?

Bel vóór vrijdag 12.00 uur
ons kantoor, telefoon

17166

Duitse Sekt wordt onder voortdurende officiële
controle tijdens rijping van de wijn en bereiding en
lagermg in de Sekt Kellerei met de messte aandacht
gevolgd. Deze feesteli/ke sprankelende Sekt wordt
speciaal aanbevolen voor feestelijke gelegenheden
in de plaats van de veel duurdere champagne - wi/nen.
Volg het voorbeeld van velen, luidt ook het nieuwe
jaar eens in met een feeste/i/k glas Sekt1
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FAMILIEBERICHTEN

Zijn leren was muziek,
voor hem heeft het laatste akkoord
geklonken.

Bedroef geven wij kennis, dat na een arbeidzaam
leven en een langzaam afnemende gezondheid, kort
na zi jn zevenenzestigste verjaardag van ons is
heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgza-
me vader en lieve opa

Martin Erich

Zandvoort.
Tony Erich-Sleeman

Hoorn:
John en Conny
Lijster

Amsterdam:
Gerry en Mieke
Jeroen
R cm co

Joke
Henriétte

Zandvoort. 24 december 198-3
Lorentzstraat 23.

De crematie heeft heden plaatsgehad.

Hierbij geven wij kennis dat op 22 december onver-
wacht is overleden onze vader, grootvader, broer,
zwager en oom

Hindrik Jacob Dijkema

op de leeftijd van 53 jaar

Kinderen
Kleinkinderen
Zuster
Zwager
Neven

2042 VG Zandvoort 22 december 1984
Correspondentie-adres:
S. Dijkema, Koningstraat 33.

De crematie heeft op donderdag 27 december
in besloten kring plaatsgevonden.

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK

INSTRUMENTEN,
GELUIDS

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht115
AMSTERDAM

Tel. 020 -26 5611

ƒ5.00
PANNEKOEKEN

eten zoveel u wilt,
flus:'

ONBEPERKT
SNACKBAR

Boulevard
Barnaart
8-10-20

ZANDVOORT
Tel. 02507-14301

P.A.H. Wijnands
Tandarts

Afwezig t/m 1 januari
Dringende spoedgevallen:

Tandarts Doorgeest - Tel. 13026

's Avonds en gedurende de weekenden.
023-313233

Voor ons is het dus
afgelopen.
Onze kinderen hebben
andere ambities.

Uit het bericht hierboven bemerkt u dat
ons

Reisburo Kerkman
met ingang van 1 januari 1985 is
overgenomen door de heer L. Bonkerk.

Hem wensen wij graag veel succes toe en u
danken wij voor het vertrouwen dat u ons een
reeks van jaren heeft geschonken.
Reeds bij ons geboekte reizen voor 1985 worden
door de heer Bonkerk overgenomen en voor u
verandert hierdoor dus niets.

Verder bericht voor alle inwoners van Zandvoort:
WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN GELUKKIG
1985.

Fam. J.H. Oonk
Gr. Krocht 20

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN
ook naar maat.

DROGISTERU

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tel. 02507 -1 23 27

tjiiiiiiiiiüiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiimiimiiii

l FOTO QUELLE
| Compleet foto/film-
= assortiment, voordelig
| afdrukken en
= ontwikkelen.
| DROGISTERIJ
§ MOERENBURG
l Haltestraat 8
| Zandvoort

Het is voor ons, Leo Bonkerk en Adri Keur, een
genoegen u te berichten, dat wij hebben overge-
nomen het voor u vertrouwde Reisburo Kerk-
man, van de fam. J.H. Oonk.

Wij nodigen u uit om met ons, deze opening in
ons vernieuwde pand aan de Grote Krocht 20 te
vieren.

Onder de nieuwe naam
Reisburo Zandvoort

Op 3 januari 1985 tussen 18.00 en 20.00 uur
hopen wij u te mogen begroeten onder het genot
van een hapje en een drankje.

U bent van harte welkom.

LEO BONKERK en
ADRI KEUR

REISBURO
ZANDVOORT

REISBURO
ZANDVOORT

SCHOORSTEENVEEGBEDRUF

om u te helpen Nic. de Groot en Zn.
voor

VAKKUNDIG VEGEN
U ontvangt een certificaat

als bewijs.
Bel voor een afspraak

(02520)1 58 32
Ook leverancier van hois-

brandolle, petroleum en
hout voor uw open haard.
Kerkstraat 26 - H illegom

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET-

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat 1

ZANDVOORT
Tel.02S07-1 61 23

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

REISBURO ZANDVOORT
Tel. 02507-12560

GROTE KROCHT 20
Postadres: Postbus 460, 2040 AL Zandvoort

Wij hebben voor 1985 een goed voornemen

woensdag 2 januari en donderdag 3 januari zijn wij echter wegens
REIZENDE VERBOUWING gesloten.

3 JANUARI'S AVONDS FEESTELIJKE
OPENING REISBURO

„ZANDVOORT
(v/h Reisburo Kerkman) Gr. Krocht 20 - Tel. 12560 4 lijnen.

Tussen 18.00-20.00 uur bent u van harte welkom op onze receptie om het glas te heffen met de
nieuwe direktie t.w. L. Bonkerk van Reisburo Zandvoort en onze medewerksters

4 JANUAR11985 STARTEN WIJ MET DE VERKOOP!
Reisburo Zandvoort voor goede service en vele extra's. Boot-, trein-, auto- en
touringcarreizen Vliegvakanties Last minute-reizen Exclusieve reizen Campingvluchten
Autoverhuur Verhuur van luxe touringcars van 18 t/m 58 personen Reisverzekeringen
Annuleringsverzekeringen Verhuur van kamers - appartementen en hotel reserveringen
Organisatie van dagtochten en meerdaagse reizen Klantenservice naar o.a. Schiphol -
Amsterdam - Haarlem en Heemstede.
Komt u gerust even bij ons langs. De nieuwe gidsen voor uw zomervakantie 1985 liggen alweer voor u klaar.

HET ADRES VOOR UW VAKANTIE IS NATUURLIJK

REISBURO ..ZANDVOORT"
Gr. Krocht 20 Zandvoort - Tel. 12560 - 4 lijnen

GARANTIEFONDS , < nA
REISGELDEN K.V.K 19941

BEKENDMAKING

De gemeentesecretarie van Zandvoort zal op
woensdag 2 januari 1985, vanaf 10 uur voor
het publiek geopend zijn.

TGEMEENTT

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

Voor opbarïng in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DAG EN NACHT VERZORGING

OLIE-
BOLLEN

OLIEBOLLEN

10 voor 2.50

Met krenten O.9U

APPELBEIGNETS..0.50
BERLINER
BOLLEN 0.75

BANANEN
PERZIK BOLLEN 1.00
ANANAS

BOULEVARD BARNAART
8-20

ZANDVOORT

De Drie Puntjes
BLOEMENDAAL AAN ZEE
Bestel tijdig voor oudejaar.

Tel. 02507 - 1 43 01

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Kooi/man . . .
voor een goed verzorgde auto / / /

G. Kol
Schuitegat 7,

telefoon

13212
auto - brand - leven
alle verzekeringen

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 3812 /1 2518
Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN-

WASTAFELS, enz.

Ons verpleeghuis en reaktiveringscentrum biedt plaats aan
100 somatische en 200 psycho-geriatrische patiënten, ver-
deeld over 10 afdehngen.

Per 20 februari 1985 start de

OPLEIDING TOT
ZIEKENVERZORGENDE (M/V)

Deze praktijkgerichte opleiding bestaat, na de introduktie-
periode van 12 weken, uit een kombinatie van werken en
leren en duurt 2 jaar.
Het praktische gedeelte van de opleiding wordt gevolgd in
ons verpleeghuis en het theoretische gedeelte aan de cen-
trale opleidingsschool te Haarlem.
Na de introduktieperiode (waarover je geen salaris ont-
vangt) zul je 2 jaar werkzaam zijn op basis van een leer/-
arbeidsovereenkomst met een aanvangssalaris van
f. 1.408,-- bruto per maand (wijzigingen voorbehouden).
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld konform de C.A.O.-
Ziekenhuiswezen.
Huisvestingsproblemen?
Intern wonen is mogelijk in een personeelsflat, die in de
buurt van ons verpleeghuis staat.
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je vol-
doen aan de volgende eisen:
- Je dient in het bezit te zijn van het diploma L.B.O.,

waarvan alle vakken op C-nivo, gekombineerd met hel
I.N.T.A.S.- diploma of M.A.V.O.-4.

- Je moet bij aanvang van de opleiding een leeftijd heb-
ben tussen 17 jaar en 9 maanden en 20 jaar en
9 maanden.

Heb je belangstelling?
Stuur dan een sollicitatiebrief aan Mevrouw S. Kraan-de
Kroon, hoofd opleiding, Louis Pasteurstraat 9,
2035 RJ Haarlem, tel.: 023 - 33 91 55.

boerhaove haarlem
VERPLEEGHUIS EN REAKTIVERINGSCENTRUM

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRQ INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

De specialist
in al uw

bloemwerken.

Wij wensen iedereen
heel fijne

feestdagen!

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 1 20 60

UW PEUGEOT TAIBOT-DEALER WENST U
EEN GOED LOPEND 1985.

PAKVELDSTRAAT 2t - ZANDVOOftT - TEL 02807 - 12348

l PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG
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•U-heren handballers in de bloemen door de jeugd bij het behalen van het veldhandbalkampioenschap

• Jan Lammers behaalde het
Europees kampioenschap in de
Renault turboklasse

Sport in het
afgelopen jaar

ZANDVOORT - Waar kun je
beter mee beginnen in een sport-
overzicht 1984 dan met de ver-
melding dat dit Olympische jaar
zelfs medailles heeft opgeleverd
voor inwoners van de badplaats.
De roeisters Harriët van Ettek-
hoven en Lynda Cornet kwamen
ijzersterk voor de dag in Los An-
geles en behaalden daar met een
derde plaats Olympisch ereme-
taal. Nederland staat bekend als
waterland en gezien de sportak-
tiviteiten kan gesteld worden dat
dat zeker opgaat voor Zand-
voort. Op watersportgebied telt
Zandvoort duidelijk mee. Behal-
ve de twee roeisters bezitten wij
kampioenen bij de zwem- en po-
loclub De Zeeschuimers en in de
zeilsport vielen eveneens win-
naars te noteren. Voeg daarbij de
zeer sterk bezette brandingsurf-
wedstrijden en Zandvoort staat
hoog genoteerd wat de water-
sport betreft. En in dit rijtje mag
zeker niet onvermeld blijven dat
een zeehengelsportvereniging dit
jaar het licht heeft doen zien.

Verlaten we het water dan zien
we dat Jan Lammers internatio-
naal aan de weg timmerde door
een Europees kampioenschap te
behalen in de autosport.

Het circuit kende ook dit jaar
weer vele nationale en interna-
tionale evenementen met de
Grand Prix als hoogtepunt.

In dit overzicht kunnen niet
vergeten worden de plaatselijke
verenigingen die ook dit jaar
weer alle mogelijke moeite heb-
ben gedaan alles in goede banen
te leiden. Bovendien vielen er ve-
le kampioenen zowel bij de bad-
mintonverenigingen Nieuw Uni-
cum als BC Lotus. De ZVM-
handbal kende vooral wat de he-
ren aangaat een topjaar. Kam-
pioen veldhandbal en promotie
bij het zaalgebeuren. De dames
moesten in de zaal helaas een
stapje terug. Ook de volleybal-
vereniging Sporting OSS had
een kampioen en daar was dat
het damesteam. De heren speel-
den promotiewedstrijden en wis-
ten dat goed af te ronden.

• Goud voor de cstafcttcploeg van de Zeeschuimers

De voetbalverenigingen ken-
den alle drie een zwakke compe-
titiestart maar uiteindelijk werk-
ten Zandvoortmeeuwen. Zand-
voort '75 en TZB zich goed op.
De basketbalteams handhaaf-
den zich en ook de tennisclub
Zandvoort draaide goed mee in
de hoofdklasse. De zaalvoetbal-
verenigingen floreren uitstekend
en deze kunnen nu beschikken
over de vrijdagvond in de Pelli-
kaanhal. Dat geldt ook voor de
hockeyvereniging ZHC dat even-
eens, na jaren de thuiswedstrij-
den buiten Zandvoort te hebben
gespeeld, gebruik kan maken
van de Zandvoortse sporthal.

Nieuwe verenigingen worden
opgericht maar er waren er ook
die al jaren hun sporen verdiend
hebben. Zo vierde de gymnas-

tiekvereniging „Oefening Staalt
Spieren" haar 80-jarig bestaan
en de ZVM-handbal draait al der-
tig jaren mee. Bovendien werd
een start gemaakt met Sport
Overdag.

Zandvoort heeft inmiddels een
aantal sportevenementen die
een vaste plaats hebben ver-
overd. Zo staat hét grote zaal-
voetbaltoernooi volop in de be-
langstelling, is de week van het
paard met de kortebaandraverij-
en een enorm spektakel en zijn
de razende solexen een geweldi-
ge happening. Daarbij komen
nog de wielerronde van Zand-
voort, de strandloop, de avond-
fietstochten en voor de eerste
maal de geweldige touwtrekwed-
strijden op het strand, dat zeker
een vervolg moet krijgen.

• jaarlijkse solexrace zorgde voor veel fraaie bouwsels op wielen die
lai liet Gasthuisplein snorden

Olympisch eremetaal voor de twee roeisters en bloemen van het
gemeen tebestuur

• De zaalvoetballers kregen de beschikking over een avond in de
Pellikaanhal, wat vooral voor de jeugd een uitkomst is
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Foto's:

W. Berlott
F. Jongen
D. Loenen

l • Indlewedstri.ien voor de Zandvoortse kust, waarbij Zandvoorters een goed figuur sloegen

• Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging
OSS fraaie turndemonstraties in de Van Pagcehal

* ^ * t ^ "n- "*^T*

t>^X\^--'* ?tervf-vö

|Vr de dames van lleybal vereniging Sporting OSS een kampioen schap, maar de heren deden vrijwel niet onder en wisten beslag te leggen op
door de nacoretitic zegevierend af te sluiten

• Onno Tellier tijdens de branding cupwedstrijden die in september wer-
dcn gehouden
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FAMILIEBERICHTEN

Zijn leven was muziek,
KOOT hem heeft het laatste akkoord
geklonken.

Bedroef geven wij kennis, dat na een arbeidzaam
leven en een langzaam afnemende gezondheid, kort
na zijn zevenenzestigste verjaardag van ons is
heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgza-
me vader en lieve opa

Martin Erich

Zandvoort:
Tony Erieh-Sleeman

Hoorn:
John en Conny
Lester

Amsterdam:
Gerrv en Mieke
Jeroen
Remco

Joke
Henriëtte

Zandvoort. 24 december 1984
Lorcntzstraat 23.

De crematie heeft heden plaatsgehad.

Hierbij geven wij kennis dat op 22 december onver-
wacht is overleden onze vader, grootvader, broer,
zwager en oom

Hindrik Jacob Dijkema

op de leeftijd van 53 jaar

Kinderen
Kleinkinderen
Zuster
Zwager
Neven

2042 VG Zandvoort 22 december 1984
Correspondentie-adres:
S. Dijkema, Koningstraat 33.

De crematie heeft op donderdag 27 december
in besloten kring plaatsgevonden.

INKOOP
VERKOOP

goede

GEBRUIKTE
MUZIEK

INSTRUMENTEN,
GELUIDS-

INSTALLATIES,
KEYBOARDS, enz.

Dijkman BV
Rozengracht115
AMSTERDAM

Tel. 020 -26 5611

ƒ5.00
PANNEKOEKEN

eten zoveel u wilt,
dus:

ONBEPERKT
SNACKBAR

Boulevard
Barnaarl
8-10-20

ZANDVOORT
Tel. 02507-14301

P.A.H. Wijnands
Tandarts

Afwezig t/m 1 januari
Dringende spoedgevallen:

Tandarts Doorgeest - Tel. 13026

's Avonds en gedurende de weekenden
023-313233

Voor ons is het dus
afgelopen.
Onze kinderen hebben
andere ambities.

Uit het bericht hierboven bemerkt u dat
ons

Reisburo Kerkman
met ingang van 1 januari 1985 is
overgenomen door de heer L. Bonkerk.

Hem wensen wij graag veel succes toe en u
danken wij voor het vertrouwen dat u ons een
reeks vanjaren heeft geschonken.
Reeds bij ons geboekte reizen voor 1985 worden
door de heer Bonkerk overgenomen en voor u
verandert hierdoor dus niets.

Verder bericht voor alle inwoners van Zandvoort:
WIJ WENSEN U EEN GEZOND EN GELUKKIG
1985.

Fam. J.H. Oonk
Gr. Krocht 20

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,

PANTY'S, KNIE-en
ENKELSTUKKEN
ook naar maat.

DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestr. 7 - Zandvoort

Tal. 02507 -1 23 27

rJllllimillMllimilllllllllllMIIIIIIIIIIMII!;'

I FOTO QUELLE l
= Compleet foto/film- __
= assortiment, voordelig =
i afdrukken en
= ontwikkelen.
i DROGISTERIJ

f MOERENBURG |
l Haltestraat 8
= Zandvoort
riimiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiinmiiimiiiimi'F

Het is voor ons, Leo Bonkerk en Adri Keur, een
genoegen u te berichten, dat wij hebben overge-
nomen het voor u vertrouwde Reisburo Kerk-
man, van de fam. J.H. Oonk.

Wij nodigen u uit om met ons, deze opening in
ons vernieuwde pand aan de Grote Krocht 20 te
vieren.

Onder de nieuwe naam
Reisburo Zandvoort

Op 3 januari 1985 tussen 18.00 en 20.00 uur
hopen wij u te mogen begroeten onder het genot
van een hapje en een drankje.

U bent van harte welkom.

LEO BONKERK en
AORI KEUR

REISBURO
ZANDVOORT

REISBURO
ZANDVOORT

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF

Om U te helpen Nic. de Groot en Zn.
voor

VAKKUNDIG VEGEN
U ontvangt een certificaat

als bewijs.
Bel voor een afspraak

(02520)1 58 32
Ook leverancier van hitls-
brandolie, petroleum en

hout voor uw open haard.
Kerkstraat 26 - Hillegom

Drogisterij - Reform
MOERENBURG

Gespecialiseerd in
DIEET

ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
Haltestraat l
ZANDVOORT

Tel.02507-1 6123

DROGISTERIJ

MOERENBURG
voor

Dr. Vogel
homeopathie

Haltestraat 1
Zandvoort

Tel. 02507 -1 61 23

REISBURO ZANDVOORT
Tel. 02507-12560 C GROTE KROCHT 20

Postadres: Postbus 460, 2040 AL Zandvoort

Wij hebben voor 1985 een goed voornemen

woensdag 2 januari en donderdag 3 januari zijn wij echter wegens
REIZENDE VERBOUWING gesloten.

3 JANUARI'S AVONDS FEESTELIJKE
OPENING REISBURO

ZANDVOORT
(v/h Reisburo Kerkman) Gr. Krocht 20 - Tel. 12560 4 lijnen.

Tussen 18.00-20.00 uur bent u van harte welkom op onze receptie om het glas te heffen met de
nieuwe direktie t.w. L Bonkerk van Reisburo Zandvoort en onze medewerksters

4 JANUAR11985 STARTEN WIJ MET DE VERKOOP!
Reisburo Zandvoort voor goede service en vele extra's. Boot-, trein-, auto- en
touringcarreizen Vliegvakanties Last minute-reizen Exclusieve reizen Campingvluchten
Autoverhuur Verhuur van luxe touringcars van 18 t/m 58 personen Reisverzekeringen
Annuleringsverzekeringen Verhuur van kamers - appartementen en hotelreserveringen
Organisatie van dagtochten en meerdaagse reizen Klantenservice naar o.a. Schiphol -
Amsterdam - Haarlem en Heemstede.
Komt u gerust even bij ons langs. De nieuwe gidsen voor uw zomervakantie 1985 liggen alweer voor u klaar.

HET ADRES VOOR UW VAKANTIE IS NATUURLIJK

l REISBURO „ZANDVOORT99
N^ Gr. Krocht 20 Zandvoort - Tel. 12560 - 4 lijnen

GARANTIEFONDS „ tf „_„
REISGELDEN K.V.K 19941

S\

BEKENDMAKING

De gemeentesecretarie van Zandvoort zal op
woensdag 2 januari 1985, vanaf 10 uur voor
het publiek geopend zijn.

TGEMEENTE

SCHILDERWERK
AUG. v. d. MIJE
Mansstraat 13A - Zandvoort

Telefoon 15186

OLIE-
BOLLEN

OLIEBOLLEN

iflOror 2.50

Met krenten «S.OU

APPELBEIGNETS..0.50
BERLINER
BOLLEN 0.75
BANANEN
PERZIK BOLLEN 1.00
ANANAS

BOULEVARD BARIMAART
8-20

ZANDVOORT

De Drie Puntjes
BLOEMENDAALAAN ZEE

Beste/ tijdig voor oudejaar.

Tel. 02507 -1 43 01

Voor opbaring in uitvaartcentrum en
voor verzorging van uitvaart

uitvaartverzorging
kennemerland
tel.02507-1 5351
DA G EN NA CHT VERZORGING

FORD en VOLVO
SERVICE - VERKOOP - INRUIL

H. P. KOOIJMAN
Tel. 02507 -1 32 42 - Zandvoort

Koof/man . . .
vooreen goed verzorgde auto !! !

G. Kol
Schuitegat 7.

telefoon

13212
auto • brand - leven
alle verzekeringen

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Etna - Faber - Benraad gashaarden
Toonzaal:

Schelpenplein - TaL 1 50 68 / 1 3812 /1 25 18
Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN-

WASTAFELS, enz.

Ons verpleeghuis en reaktiveringscentrum biedt plaats aan
100 somatische en 200 psycho-geriatrische patiënten, ver-
deeld over 10 afdelingen. ;.,

Per 20 februari 1985 start de

OPLEIDING TOT
ZIEKENVERZORGENDE (M/V)

Deze praktijkgerichte opleiding bestaat, na de introduktie-
periode van 12 weken, uit een kombinatie van werken en
leren en duurt 2 jaar.
Het praktische gedeelte van de opleiding wordt gevolgd in
ons verpleeghuis en het theoretische gedeelte aan de cen-
trale opleidingsschool te Haarlem.
Na de introduktieperiode (waarover je geen salaris ont-
vangt) zul je 2 jaar werkzaam zijn op basis van een leer/-
arbeidsovereenkomst met een aanvangssalaris van
f. 1.408,- bruto per maand (wijzigingen voorbehouden).
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld konform de C.A.O.-
Ziekenhuiswezen.
Huisvestingsproblemen?
Intern wonen is mogelijk in een personeelsflal, die in de
buurt van ons verpleeghuis staat.
Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je vol-
doen aan de volgende eisen:
- Je dient in het bezit te zijn van het diploma L.B.O.,

waarvan alle vakken op C-nivo, gekombineerd met het
I.N.T.A.S.- diploma of M.A.V.O.-4.

- Je moet bij aanvang van de opleiding een leeftijd heb-
ben tussen 17 jaar en 9 maanden en 20 jaar en
9 maanden.

Heb je belangstelling?
Stuur dan een sollicitatiebrief aan Mevrouw S. Kraan-de
Kroon, hoofd opleiding, Louis Pasteurstraat 9,
2035 RJ Haarlem, tel.: 023 - 33 91 55.

boerhoove haarlem
VERPLEEGHUIS EN REAKTIVERINGSCENTRUM

VAN MAAS
LANDELIJK ERKEND

ELEKTRO INSTALLATEUR
Voor een vrijblijvende prijsopgave:

HAARLEM:
023-255021

ZANDVOORT:
(C. Koper)

02507 -1 82 25

Wij wensen iedereen
heel fijne

feestdagen!

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
in al UW Haltestraat 65 - Zandvoort

bloemwerken. Tel. 1 20 60 ^

UW PEUGEOT TALBOT-DEALER WENST U
EEN GOED LOPEND 1985.

VERSTEEGE BV
PAKVELDSTRAAT 21 - ZANDVOORT - TEL 02807 - 12348

PEUGEOT TALBOT DYNAMISCH OP WEG m
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ZVM-heren handballers in de bloemen door de jeugd bij het behalen van het veldhandbalkampioenschap

• Jan Lammers behaalde het
Europees kampioenschap in de
Renault turboklasse

Sport in het
afgelopen jaar

ZANDVOORT - Waar kun je
beter mee beginnen m een sport-
overzicht 1984 dan met de ver-
melding dat dit Olympische jaar
zelfs medailles heeft opgeleverd
voor inwoners van de badplaats
De roeisters Hamet van Ettek-
hoven en Lynda Cornet kwamen
ijzersterk voor de dag in Los An-
geles en behaalden daar met een
derde plaats Olympisch ereme-
taal Nederland staat bekend als
waterland en gezien de sportak-
tiviteiten kan gesteld worden dat
dat zeker opgaat voor Zand-
voort Op watersportgebied telt
Zandvoort duidelijk mee Behal-
ve de twee roeisters bezitten wij
kampioenen bij de zwem- en po-
loclub De Zeeschuimers en in de
zeüsport vielen eveneens wm-
naars te noteren Voeg daarbij de
zeer sterk bezette brandmgsurf-
wedstnjden en Zandvoort staat
hoog genoteerd wat de water-
sport betreft En in dit rijtje mag
zeker niet onvermeld blijven dat
een zeehengelsportverenigmg dit
jaar het licht heeft doen zien

Verlaten we het water dan zien
we dat Jan Lammers internatio-
naal aan de weg timmerde door
een Europees kampioenschap te
behalen m de autosport

Het circuit kende ook dit jaar
weer vele nationale en mterna-
tionale evenementen met de
Grand Prix als hoogtepunt

In dit overzicht kunnen niet
vergeten worden de plaatselijke
verenigingen die ook dit jaar
weer alle mogelijke moeite heb-
ben gedaan alles m goede banen
te leiden Bovendien vielen er ve-
le kampioenen zowel bij de bad-
mintonveremgingen Nieuw Uni-
cum als BC Lotus De ZVM-
handbal kende vooral wat de he-
ren aangaat een topjaar Kam-
pioen veldhandbal en promotie
bij het zaalgebeuren De dames
moesten in de zaal helaas een
stapje terug Ook de volleybal-
verenigmg Sporting OSS had
een kampioen en daar was dat
het damesteam De heren speel-
den promotiewedstrijden en wis-
ten dat goed af te ronden

• Goud voor de estafcttcploeg van de Zeeschuimers

De voetbalverenigingen ken-
den alle drie een zwakke compe-
titiestart maar uiteindelijk werk-
ten Zandvoortmeeuwen Zand-
voort '75 en TZB zich goed op
De basketbalteams handhaaf-
den zich en ook de tennisclub
Zandvoort draaide goed mee in
de hoofdklasse De zaalvoetbal-
veremgingen floreren uitstekend
en deze kunnen nu beschikken
over de vrijdagvond in de Pelli
kaanhal Dat geldt ook voor de
hockeyveremgmg ZHC dat even-
eens, na jaren de thuiswedstnj-
den buiten Zandvoort te hebben
gespeeld, gebruik kan maken
van de Zandvoortse sporthal

Nieuwe verenigingen worden
opgericht maar er waren er ook
die al jaren hun sporen verdiend
hebben Zo vierde de gymnas-

tiekveremging „Oefening Staalt
Spieren" haar 80-jang bestaan
en de ZVM-handbal draait al der-
tig jaren mee Bovendien werd
een start gemaakt met Sport
Overdag

Zandvoort heeft inmiddels een
aantal sportevenementen die
een vaste plaats hebben ver-
overd Zo staat het grote zaal-
voetbaltoernooi volop in de be-
langstellmg, is de week van het
paard met de kortebaandraverij-
en een enorm spektakel en zijn
de razende solexen een geweldi-
ge happening Daarbij komen
nog de wielerronde van Zand-
voort, de strandloop, de avond-
fietstochten en voor de eerste
maal de geweldige touwtrekwed-
stryden op het strand, dat zeker
een vervolg moet krijgen

• De jaarlijkse solexracc zorgde voor veel fraaie bouwsels op wielen die
langs het Gasthuisplem snorden
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-X• Olympisch eremetaal voor de twee roeisters en bloemen
gemeen tebestuur

• De zaalvoetballers kregen de beschikking over een avond m de
Pellikaanhal, wat vooral voor de leugd een uitkomst is

Pnndlewedstrijdcn voor de Zandvoortse kust, waarbij Zandvoorters een goed figuur sloegen

• Ter gelegenheid van het 80-jang bestaan van de gymnastiekvereniging
OSS fraaie turndemonstraties in de Van Pageehal

* ^oor de dames van 'Ileybalvereniging Sporting OSS een kampioen schap, maar de heren deden vrijwel niet onder en wisten beslag te leggen op
Jffiinnt.il» door de nacometitie zegevierend af te sluiten

• Onno Tellier tijdens de branding cupwedstriiden die in september wer-
den gehouden ************************V
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Dat wordt weer eens
een echte, ouder-
wetse oudejaars-
avond. Bij Spar haalt
u alles voor een
prettig uiteinde.
Voor lage prijzen.
Spar blijft voordelig
tot en met de laatste
seconde van 1984!

aanbiedingen geldig
t/m maandag 31 december.

Geldig t/m maandag 31 december.

Magere Hamlappen
kilo 10?*
Varkensfricandeau
kilo
Varkensschnitzels
100 gram 165

Gemengd Gehakt
kilo 795

Uw slager heeft ruime keuze in
fondue- en gourmetschotels.

mm
Oliebollen

huishoudkwalitcit

Witte Tarwebloem Qr
pak 1000 gram «yJ

Oliebollenmix -,oq
pak 500 gram l?3

®Slaolieiiterfles3.15
tegen inlevering van
de waardebon

® Frituuivet
pak 500 gram 189

® Krenten
zak 200 gram 69
® Rozijnen

zak 200 gram 69 ®Bier 1AQn
30 cl. krat 24 flesjes 1(K°

Boursin
pakje 150 gram

Frans Stokbrood -,4
m gram 13

Omdat Spar zo goedkoop was in 1984, kocht je er alles SRARlO

Directe en
personeel van

Hf^J

[j»
mensen Grote Krocht 9-15,

Zandvoort.

Medewerkers verkoopcentrum

RINKO
en fam. Jongsma

wensen u een goed rijdend 1985

Burg. v. Alphenstraat 2A,
Zandvoort, tel. 02507-13360.

't Pannekoekenhuisje
Zeestraat 38 Zandvoort

wenst iedereen een gelukkig
1985.

VERENIGING
FEDERATIEVE
VROUWENRAAD
ZANDVOORT
Het is met genoegen dat de „Vrouwenraad
Zandvoort" u hierbij aanbiedt, het programma
voorde periode januari/april 1985. Wederom
zijn aan het cursuspakket een aantal
emancipatie-activiteiten toegevoegd.

1. GESPREK-en
DISCUSSIE-
TECHNIEKEN

5 lessen voor/ 25.-.
Aanvang 7 januari 1985
Het doel van de cursus is dat de vrouwen
meer vertrouwen en inzicht krijgen in eigen
mogelijkheden, waardoor zij weerbaarder
worden in allerlei situaties.
In de cursus zal met name aandacht worden
besteed aan het oefenen met elkaar van
vaardigheden als: discussiëren, formuleren,
argumenteren, samenvatten, discussies leiden
enz.

2. NAAIEN
12 lessen voor ƒ 75.-.
Op maandag- en dinsdagavond onder leiding
van mevr. Deesker,
op dinsdag- en woensdagochtend en
woensdagavond, donderdagmiddag en
donderdagavond onder leiding van mevr. Ovaa.
Aanvang resp. 14, 15,16, 17 januari 1985.

3. MENSENDIECK/
GYMNASTIEK

10 lessen voor/ 65.-.
Door beter spiergebruik klachten voorkomen.
Op dinsdagmiddag onder leiding van mevr.
Smit.
Aanvang 15 januari 1985.

Alle lessen worden gegeven in het lokaal
Tolweg 10.

Lestijden: 's morgens van 9.00-11.30 uur
's middags van 13.30-16.00 uur
's avonds van 19.30-22.00 uur.

Aanmelden telefonisch via nr. 16488
Vanaf 7 januari 1985 tevens tel.nr. 14026.

A**s

wenst vrienden en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar.

Piet, Marja en Marije

Nu het jaar 1984 teneinde loopt en vele goede
voornemens worden gemaakt wens ik u en de uwen,een

goed en vooral gezond 1985 toe.

(Shnehizs)
Grote Krocht 22

Zandvoorts Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed
wensen vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

Wilhelminaweg 3 - 2042 NN Zandvoort
Tel. 02507-12150

Wenst alle vrienden en bekenden
een gezond en voorspoedig 1985

GERRITDENIJS
NIEUW UNICUM

Ook in het komende jaar
zijn uw stem en solidariteit
ons enig wapen tegen een

rechts beleid.
De PvdA wenst u een

voorspoedig en gelukkig
1985.

democratisch goed

1985
dM.

zandvoort

V, Er gebeurt méér in
de Raadsheer"

Fam. Jan Termes
wenst iedereen een zonnig en

dorstlessend 1985

,café de Raadsheer"
Dorpsplein 2
Zandvoort

Wij wensen al onze klanten en
bekenden een heel fleurig

1985

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 12060

De specialist
in al uw bloemwerken.

\

Dat 1985 voor u op
wieletjes mag lopen.

Tweewielers

W.S. BEKKER
Dennenlaan 122a - Zwanenburg - Tel. 4380.

/

HET BESTUUR VAN

Zaal voetbal verenig ing
Zandvoort-Noord

wenst haar leden, oud-leden, supporters
en iedereen die het zaalvoetbal een wam
hart toedraagt een gezond en doelpuntrijl

1985 toe.

i
\
i
1
i
1
i ':
1
i
1
i
\
i : •
1
i
1
i
\
i

INSPRAAK NU
wenst u een gezond
alternatief in 1985

fratE^a^aE^a^a^gtitjrqttiiit^ag^e^

- dè-Rabobank . ~
" - wenst u ; "• -

prettige feestdagen
' = en een - ,'

voorspoedig...'

Rabobank : w

Partij „Gemeentebelangen"
Schelpenplein 14

2042 HJ Zandvoort
Telefoon 02507-16965

Treckt U niet aen wat yeder seght, maer doet in 198
dat billyck is en reght.

m-tf-m
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Dit was
het jaar

1984!

pagina 5

Nieuw
• In de Celsiusstraat de ver-
keersvoorzieningen die w?rden
uitgevoerd om het snelverkeer
te dwingen langzamer te rijden
en te denken aan voetgangers,
spelende kinderen en fietsers.
• In mei werd het geheel ver-
nieuwde verkeersknooppunt
hoek Haarlemmerstraat - Grote
Krocht - Hoogeweg - Brederp-
destraat - Dr. Gerkestraat in
gebruik genomen. Een hele ver-
betering.
• De herinrichting van het
Gasthuisplein werd dit jaar ter
hand genomen en voltooid.
Niet met instemming van en te-
vredenheid van omwonenden.
„Alles went" is het commen-
taar, ook de sluitingen van onze
bedrijven.
• Als ,,evenementenplein" in
gebruik genomen, doch nieuwe
evenementen bleven uit. Het is
er nooit zo stil geweest.
• Groot Kijkduin zoals het
was, een markant gebouw dat
ondanks protesten toch werd
gesloopt.

® • Het nieuwe pand nadert zijn
voltooiing en zal woonruimte
bieden aan starters en een/
twee-persoons huishoudens in
1935.
• Een gevelsteen werd wegge-
haald. De voormalige school A,
het latere politiebureau aan de
Hoogeweg verdween om plaats
te maken voor het nieuwe poli-
tiebureau. Scherven uit vroeger
dagen werden in de bouwput
zorgvuldig bijeengegaard door
leden van De Wurf.
• Het nieuwe politiebureau dat
niet, zoals aanvankelijk werd
gezegd in mei zal zijn gereali-
seerd, doch pas in september
1985 zal worden opgeleverd.
• Al is de verkeerssituatie in
verschillende straten aange-
past voor mindervaliden geven
de dorpswegen nog problemen.
Een onderzoek is gaande, en in
januari 1985 volgen de eerste
besprekingen met het gemeen-
tebestuur.
• Wel is er een begin gemaakt
met de aangepaste tuin in
Nieuw Unicum op het laatste
moment werd door de gemeen-
te een bedrag van ƒ 2.000.- be-
schikbaar gesteld.
• Voor de inwoners van Nieuw
Noord komt er in 1985 een eind
aan alle discussies en plannen
voor een nieuw wijkcentrum.
Begin maart verwacht men dat
dit nieuwe Stekkie in gebruik
kan worden genomen.
• Woningbouwvereniging
EMM houdt zich bezig met het
vullen der laatste gaatjes in het
dorp. In de Kruisstraat, ook de
projecten Klimop en De Vlaje
zijn nu bewoond. (Foto Kruis-
straat, eigendom EMM, in
bruikleen afgestaan).
• Het wachten is nu op de con-
tingenten, want dan kunnen
ook De Schelp en Sterre der
Zee worden gerealiseerd.

•Wellicht brengt 1985 eindelijk
het verlossende woord, zodat in
Zandvoort gebouwd kan wor-
den. Dit is een schets van de go-
plande woningbouw op het Sta-;

tionsplèin.

Oud
• Zandvoort blijkt een gezond
dorp want op 3 juli 1984 vierde
mevrouw M. E. de Zwart-
Werker in het Huis in het Kost-
verloren haar honderdste ver-
jaardag.
• Zij was niet de enige want in
de Klarakliniek werd de heer
Hille 106 en in de A. G. Bodaan-
stichting was mevrouw A. K.
Kost-Keusen op 17 november
de eeuw gepasseerd.

Triest
• Een zwart weekeinde beleef-
de Zandvoort eind augustus.
Niet alleen vielen er gewonden
te betreuren op het circuit bij
het instorten van een loopbrug.
Inmiddels zijn deze vijf slacht-
offers allen hersteld huiswaarts
gekeerd.

Voor de kust van Zandvoort
verdronken enkele zwemmers.
Een speciale commissie be-
raadt zich nu over preventieve
maatregelen die genomen kun-
nen worden.
• Vandalisme, is ondanks het
regelmatig uitvoeren van loop-
en fietssurveillance, nog niet
verdwenen. Hiervan getuigt de-
ze foto.

Vreugde
• Gerepareerd en hersteld van
vernielingen werd het verzets-
monument aan het Vijverpark.
Wellicht dat het het jaar 1984
ongeschonden heeft overleefd.
• Het Huis in de Duinen vol-
tooide in 1984 de renovatie. Na
jaren van voorbereidingen,
plannen maken etc. zijn de be-
woners enthousiast over het re-
sul taat.

Aktiviteiten
• Nieuwe aktiviteiten die zeker
weer in 1985 op het programma
zullen worden gezet, zijn onder
andere de circusvoorstelling
door prominenten en de touw-
trekwedstrijden georganiseerd
door AFAFA. Terwijl ook het
GP-festival voor herhaling in
aanmerking komt.
• Helaas, na een uitzonderlijk
goede Pasen, volgde een bar
slecht voorjaar en Pinksteren.
Terugblikkend kan gezegd wor-
den dat de zomer „viel" in het
weekeinde van 7/8 juli. en terug-
keerde eind oktober begin no-
vember, maar toen was het
voor veel Zandvoorters al veel
te laat.
• Een van de grootste evene-
menten dit jaar was het bezoek
van het vermaarde ,,A"-team
aan de badplaats op tweede
paasdag.

Ging niet door
• Terug in de herinnering de
plannen die niet doorgingen,
zoals bijvoorbeeld het tweede
verkooppunt op het strand.

Ondanks het feit dat burge-
meester Machielsen best aan de
tap wilde poseren, werden er op
deze afstand van het strandpa-
viljoen geen pilsjes getapt.
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„DE SMICKELBAR"
Stationsplein

wenst alle vrienden en bekenden een voorspoedig
T 985

Tevens danken wij u allen voor het vertrouwen die wij van u
mochten ondervinden.

RIET EN KEES

HALTESTRAAT 27
Wij wensen u allen een voorspoedig 1985

HET KAN BETER IN
ZANDVOORT!!

De CDA-fraktie
wenst u een voorspoedig 1985

RICHARD V. AS-PETER INGWERSEN

Cofflfares
Oni« t

voor hem en haar.

Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)

Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

wenst alle klanten en bekenden een voorspoedig
nieuwjaar

VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 12793

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst.

Dat u het ook in 1985
goed zult zien,
wenst u

OPTIEK SLINGER
Grote Krocht 20A - Zandvoort

Telefoon 02507-14395
Gediplomeerd opticien

Leverancier van alle ziekenfondsen.
Vrijdag koopavond.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Veel prettige
teesuurtjes
worden u
gewenst

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

door Loes,

Rinus en Monique

Wij wensen u een goed
gestoomd

A 7985

Azea nette
Grote Krocht 21

een modieus en
elegant 1985.

wenst

Lida Bromet-
mode

Haltestraat 18

Alle medewerkers/sters van

Aart Veer

Groente en f ruil
Grote Krocht 23

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort-Tel. 15531

wenst allen een
voorspoedig 1985.

Vereniging
Vrouwen Van Nu

wenst iedereen een gezond en
voorspoedig 1985

Wassalon
„Wasuniek"

Haltestraat 63b, tel. 14417

iWJj wensen allel
yn meten, katten,
vogels, muizen,\
hamsters een

voorspoedig 198\
en uiteraard óók

Dierenspeciaatzaak hun bazen.

Wezenbeek
Grote Krocht 28

P Uz
AANNEMINGSBEDRIJF

J. Plevier & Zoon bv
wenst cliënten en relaties een

voorspoedig 1985

FOTO BAKELS
(sinds 1874)

KERKSTRAAT31
TEL. 12513

Wenst cliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1985

Zaalvoetbalvereniging
Zandvoort Centrum

wenst alle leden en bekenden een
gelukkig en sportief 1985

SPORTING CLUB
ZANDVOORT

wenst alle leden en bekenden een
voorspoedig en sportief 1985

Taxi Centrale
Zandvoort - Tel. 12600

DOMBO
wenst u allen een proper

1985Corn. Slegersstraat2B
Zandvoort - Tel. 16535

wenst u allen een voorspoedig 1985
wenst ode leden en allen

een

hart toedragen Het bestuur van de
Zandvoortse bridgeclub

wenst de leden een
voorspoedig 1985

wenst u allen een
voorspoedig 1985

Echte Bakker
Balk

Hogeweg 28

wenst u een
gelukkig en

voorspoedig 1985
en een knappe snee

brood op tafel

Een bloemrijk 1985

ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort

xy^Jéiö^r

HET BESTUUR VAN DE

ANBO
afd. Zandvoort

wenst alle 50 ers een gezond en gezellig 1985

R.VANDERWERFF

wenst cliënten, vrienden en bekenden een gelukkig
nieuwjaar

S W

woningbouwvereniging
eendracht maakt macht

wenst al haar leden
een huiselijk 1985.

Wil en Leo Bluys
wensen vrienden en clientèle

een voorspoedig 1985

Bouw- en Houtbond
FNV

afd. Zandvoort
wenst bondsvrienden eri bekenden een

voorspoedig nieuwjaar
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